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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2019.gada 17.aprīlī Nr.6 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Imants Krastiņš, Eduards 
Burģelis (no plkst. 09.25), Dainis Kozlovskis (līdz plkst. 10.55) 

 
Nepiedalās: 
Deputāti - Jānis Leja (neirašanās iemesls nav zināms), Arta Deniņa (attaisnoti), Kristaps 
Bergmanis (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese 

Ģērmane, Ināra Stalidzāne, Antra Krasta, Anita Snigireva, 
Diāna Čūriška 

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

komunālserviss” ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs Andris Solovjovs, 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doiņš 

 
Sēdi atklāj plkst. 09.00. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 19 darba kārtības jautājumi, 9 papildus darba kārtības jautājums un 
izpilddirekorta ziņojums. 
 
I.Krastiņš izsaka pateicību, ka papildus darba kārtības jautājumi tika izsūtīti laicīgi. Nevēlamies 
redzēt, ka tiek rīkotas ārkārtas domes sēdes, paziņojot trīs stundas iepriekš, lai pašvaldība var 
aizņemties lielus finanšu līdzekļus. Tādas lietas ir neatbilstošas labajai praksei un iedzīvotāju 
interesēm. Otrs jautājums ir par gājēju tilta seguma atjaunošanu. Vai kaut kas notiks, lai šo lietu 
sakārtotu? 
D.Mieriņa atbild, ka domes sēdes beigās būs izpilddirektora ziņojums un tad par šiem 
jautājumiem varēs diskutēt.  



2 

D.Kozlovskis informē, ka ir notikusi Ētikas komisijas sēde, bet tā kā nav pieņemts gala lēmums, 
šodien ziņojums netiks sniegts. Deputāts informē, ka vēlas atteikties no Ētikas komisijas 
priekšsēdētāja amata.  
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., 09.04.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
2. Par nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 09.04.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
3. Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., 11.04.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
4. Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 

Carnikavas novads, Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, 11.04.2019. plānotās izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

5. Par konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu saraksta apstiprināšanu un 
atkārtota konkursa izsludināšanu. 

6. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/10 “Kārtība, kādā Carnikavas 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” precizēšanu un 
apstiprināšanu. 

7. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” izmaksu 
apstiprināšanu un aizņēmumu no Valsts kases. 

8. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” aizņēmumu no 
Valsts kases. 

9. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos Nr.CND/INA/2011/17 “Carnikavas 
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi”. 

 
D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 

(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, P.Špakovs, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 
2. Par pašvaldības īpašumā esošu nekustamu īpašumu nodošanu apsaimniekošanā 

(pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 
3. Par dalību projektā “E.C.H.O.E.S un sadarbības līguma parakstīšanu. 
4. Par projekta pieteikuma iesniegšanu biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu iesniegumu 

pieņemšanas 6.kārtā. 
5. Par grozījumiem 25.07.2018. noteikumos Nr. INA/2018/26 „Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”. 

6. Par īres maksas noteikšanu. 
7. Par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku klubam „Erceni” jātnieku sporta sacensību „Horse 

Trail Erceri 2019” organizēšanai Carnikavas novadā. 
8. Par Pasaules veterānu čempionāta rīkošanu Orientēšanās sportā Lilastē, Carnikavas novadā  
9. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas kausam sporta kartingā. 
10. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai European Young Masters golfā. 
11. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai konkursā 

Lietuvā. 
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamiem īpašumiem 

Valteru ielā 6, 8, 10, 12, 14 un 16, Siguļos, Carnikavas novadā. 
13. Par dārzkopības biedrības “Arhitekts” teritorijā esošo ielu pārņemšanu Carnikavas novada 

pašvaldības īpašumā. 
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14. Par satiksmei paredzētu inženierbūvju – ielu iekļaušanu pašvaldības ielu sarakstā. 
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Rozes-2”, Carnikavas 

novads. 
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Līču iela 12, Carnikava, 

Carnikavas novads. 
17. Par zemes vienību apvienošanu. 
18. Par zemes Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov. nomu. 
19. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
20. Par nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., 09.04.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
21. Par nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 09.04.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
22. Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., 11.04.2019. 

notikušās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
23. Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 

Carnikavas novads, Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, 11.04.2019. plānotās izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

24. Par konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu saraksta apstiprināšanu 
un atkārtota konkursa izsludināšanu. 

25. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2019/10 “Kārtība, kādā 
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 
precizēšanu un apstiprināšanu. 

26. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” izmaksu 
apstiprināšanu un aizņēmumu no Valsts kases. 

27. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” aizņēmumu no 
Valsts kases. 

28. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos Nr.CND/INA/2011/17 “Carnikavas 
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi”. 

 
Izpilddirektora zi ņojums. 
 

1. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis, D.Kozlovskis 

 
Plkst. 09.25 domes sēdē ierodas deputāts E.Burģelis. 
 
I.Krastiņš komentē, ka pēdējos gados visi novada attīstības izdevumi, ko tiešā veidā redz mūsu 
iedzīvotāji tiek finansēti no aizņēmumiem. Līdz ar to, skatoties izdevumus pēc ekonomiskajām 
kategorijām, tad investīcijas ir lielas, bet tas viss ir no aizņēmuma. Šīs lietas vienu otru izslēdz, jo 
tā ir aizņemtā nauda. Savukārt, ja skatās uz budžetu, tad vairāk kā 50% izdevumi ir algas un 30% 
- precēm un pakalpojumiem. Kopā 80% ir dažādu lietu finansēšanai, ko tiešā veidā mūsu 
iedzīvotāji saņem ļoti maz. Kopumā budžeta struktūra ir tāda, kas liek aizdomāties – vai tas ir 
labākais pārvaldības veids. Šis pašvaldībai nav dzīvotspējīgs modelis. Pašlaik ir sajūta, ka 
vēlamies aizņemties naudu, lai pēc teritoriālās reformas, šo slogu uzliktu jaunajai novada vadībai.  
D.Mieriņa norāda, ka visi projekti tika īstenoti pirms teritoriālās reformas. 
J.Kozlovskis norāda, ka šādi nevar sadalīt algu, jo tur ir iekļautas arī aģentūras darbinieku algas, 
kas ir tieši saistītas ar novada attīstību un tā realizētajiem projektiem. Pierīgā šobrīd vienīgais 
risinājums kā attīstīties ir finanšu līdzekļu aizņemšanās no Valsts kases.  
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D.Mieriņa komentē, ka mūsu finanšu līdzekļi, neskatoties ar pieņemto deklarēšanās politiku, kur 
ir piesaistīts liels iedzīvotāju skaits, palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir nepietiekoši, lai 
īstenotu visas tās lietas, kas ir paredzētas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā. Šogad 
pašvaldībai ir jānodrošina līdzfinansējums jebkurai aktivitātei. Tie, kas nespēs nodrošināt šo 
līdzfinansējumu, nevarēs attīstīties arī aizņemoties no Valsts kases. Ja mēs gribam kaut ko darīt, 
tad ir jāaizņemas. I.Krastiņa retorika neiztur nekādu kritiku, jo jau daudzu gadu garumā ir 
redzams, ka I.Krastiņš ir bijis“PRET” visiem novada attīstības projektiem. 
I.Krastiņš argumentē, ka tagad ir ļoti izdevīgi aizbildināties ar valsts politiku. Saprotams, ka 
visiem kārtis ir izdalītas līdzīgas un jāmāk tās izspēlēt. Labāko alternatīvo risinājumu, kā rīkoties 
ar finansēm, esam stāstījuši jau astoņus gadus. Šis modelis ir ļoti vienkāršs. Mūsu novadā ir daudz 
vairāk patstāvīgo nekā deklarēto iedzīvotāju. Vienīgais jautājums ir – kādā veidā, mēs cilvēkus 
varētu motivēt deklarēties mūsu novadā!? Viņi deklarējas tajā mirklī, kad ir redzams reāls labums, 
bet diemžēl redzams, ka novados, kas ir tālāk no Rīgas, iedzīvotāju īpatsvars ir mazāks. Mūsu 
piedāvātais pašvaldības finansēšanas modelis bija tāds, ka nauda (arī caur aizņēmumiem) tiek 
ieguldīta tādos objektos, kas veicina vietējo cilvēku deklarēšanos. Piemēram, Kalngalē 
bērnudārza būvniecība. Mūsu komandas plānā ir daudz attīstības projekti, tikai tie atšķiras ar to, 
ka tiktu panākta cilvēku deklarēšanās. Nevajag teikt, ka esam pret attīstību. Mēs esam par gudru 
attīstību. 
 
D.Mieriņa plkst. 09.37 izsludina 5 minūšu pārtraukumu. 
Plkst. 09.44 tiek atsākta domes sēde. 
 

Uzklausot pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu 
par 2018.gada pārskatu un izvērtējot pieaicinātās zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA 
„A.Kursītes auditorfirma” revidentes Anitas Kursītes (sertifikāts Nr.14) zvērināta revidenta 
ziņojumu un ziņojumu Carnikavas novada domes vadībai, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 10.04.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Carnikavas novada domes 2018.gada pārskatu (pielikumā). 
 

2. § 
Par pašvaldības īpašumā esošu nekustamu īpašumu nodošanu apsaimniekošanā 

(pārvald īšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komun ālserviss” 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums (detalizēta 
informācija pielikumā):  
• Jomas iela, asfaltbetona segums 532 m2; 
• Jūras iela asfaltbetona segums 4615 m2; 
• Zvejnieku iela asfaltbetona segums 12127 m2; 
• Stacijas iela asfaltbetona segums 1605 m2; 
• Laivu ielas asfaltbetona segums 2819 m2; 
• Ventas Mucenieki - dzelzceļa ceļš 4637 m2; 
• Salūta iela, Gauja, Carnikavas nov. - bez seguma 1650 m2; 
• Mazā Serģu iela, Gauja, Carnikavas nov. - bez seguma 250 m2; 
• Skuju iela 190 m, bez seguma –Siguļi; 
• Niedru iela 370m, bez seguma-Siguļi; 
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• Zeme zem Salūta ielas, Gauja, Carnikavas novads 0.6322 ha; 
• Zeme zem Mazā Serģu ielas, Gauja, Carnikavas novads 0.0702 ha; 
• Zeme zem Skuju ielas, Siguļi,  Carnikava - 0.0953 ha; 
• Zeme zem Niedru ielas, Siguļi,  Carnikava - 0.4361 ha. 
• Kanalizācijas vads 50 m, Ceriņu iela , Carnikava, Carnikavas novads. -50. m 

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

3. 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 uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un saskaņā ar 

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta 
jautājumu komitejas 10.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” un bilancē līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, 
Carnikavas novada pašvaldības tiesiskā valdījumā un īpašumā esošos nekustamos īpašumus 
saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam 
līdz 20.04.2019. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 
02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

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

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.  
 

3. § 
Par dalību projektā “E.C.H.O.E.S un sadarbības līguma parakstīšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties Eiropas Komisijas 
finansētās programmas „Eiropa pilsoņiem” projektā „Eiropas kultūras mantojums: iespējas 
pilsoņu iesaistei un sociālai iekļaušanai” (European Cultural Heritage: Opportunities for Citizens’ 
Engagement and Social inclusion”) (turpmāk – E.C.H.O.E.S) partnera statusā. 

E.C.H.O.E.S. projekta pieteikums Eiropas Komisijā tika apstiprināts 2019. gada janvārī un 
no projekta vadošā partnera asociācijas Integra Onlus Association (Itālija) 2019. gada 15. martā 
saņemts uzaicinājums piedalīties projekta īstenošanā. Projektu plānots īstenot no 2019. gada aprīļa 
līdz 2021. gada martam. Projekta ietvaros sadarbosies astoņpadsmit (18) projekta partneri no 
trīspadsmit (13) valstīm. 

Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ar 
mērķi popularizēt kultūras mantojuma (materiālā un nemateriālā) saglabāšanas nepieciešamību un 
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tā izmantošanu vietējās kopienas, sabiedrības saliedēšanā, identitātes veidošanā (Community 
Cultural System), iedzīvotāju iesaistes un aktivitātes paaugstināšanā.  

Projekta ietvaros divu gadu laikā tiks organizētas 6 sanāksmes, kas notiks Itālij ā, Francijā, 
Albānijā, Spānijā, Vācijā un noslēguma sanāksme Itālij ā. Projekta partneriem jānodrošina vismaz 
viena pārstāvja dalība katrā no sanāksmēm.  

E.C.H.O.E.S. projekta ietvaros Carnikavas novada pašvaldībai ceļa izdevumiem dalībai 
projekta aktivitātēs, atvēlēti EUR 1 950,00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 00 
centi), kā arī EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) projekta aktivitāšu popularizējoša 
pasākuma organizēšanai Carnikavas novadā. Kopējā Carnikavas novada pašvaldībai pieejamā 
summa projekta īstenošanai ir EUR 2 450,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi).  
Projekta vadošais partneris – Integra Onlus Association – pēc sadarbības līguma parakstīšanas 
pārskaitīs Carnikavas novada pašvaldībai pusi no projektā paredzētās summas, jeb EUR 1 225,00 
(viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), atlikusī finansējuma daļa tiks 
pārskaitīta pēc visu projekta aktivitāšu pabeigšanas un galīgā apstiprinājuma saņemšanas no 
Eiropas Komisijas. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību nodrošināt Carnikavas novada pašvaldības 

dalību Eiropas Komisijas finansētās programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā „European Cultural 
Heritage: Opportunities  for Citizens’ Engagement and Social inclusion”), kā arī atbilstoša 
sadarbības līguma parakstīšanu starp Carnikavas novada pašvaldību un asociāciju Integra Onlus 
Association, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 12. pantu un 
15.panta pirmās daļas 5.punktu un Finanšu un budžeta komitejas 10.04.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības dalību projektā „Eiropas kultūras mantojums: 
iespējas pilsoņu iesaistei un sociālai iekļaušanai” (European Cultural Heritage: 
Opportunities  for Citizens’ Engagement and Social inclusion); 

2. Pilnvarot Carnikavas novada domes priekšsēdētāju D. Mieriņu parakstīt sadarbības līgumu 
ar asociāciju Integra Onlus Association, Itālij ā, par projekta „Eiropas kultūras mantojums: 
iespējas pilsoņu iesaistei un sociālai iekļaušanai” (European Cultural Heritage: 
Opportunities  for Citizens’ Engagement and Social inclusion) īstenošanu;  

3. Carnikavas novada pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītājai paredzēt pašvaldības 
budžetā projekta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Atbalstu, bet visiem šiem pieredzes apmaiņas braucieniem 
vajadzētu nest kaut kādu reālu labumu arī mūsu novadam. Tāpēc es vēlētos redzēt, ka šīs idejas, 
ko mūsu darbinieki pārved no ārzemēm, varētu tikt ieviestas”. 
 

4. § 
Par projekta pieteikuma iesniegšanu biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu 

iesniegumu pieņemšanas 6. kārt ā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis, G.Miglāns, L.Daugavietis 

 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” 22.03.2019. izsludināja atklāta 

konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. 
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un 
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Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšanas  kārtā finansējums pieejams piecās rīcībās, tostarp arī 
rīcībā ELFLA2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu 
attīstība”, kuras ietvaros kopējais atbalsta apmērs noteikts EUR 65 417,95 (sešdesmit pieci tūkstoši 
četri simti septiņpadsmit  euro, 95 centi). Minētās rīcības ietvaros tiek atbalstīta aprīkojuma iegāde 
sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras 
izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību 
apzināšanu. 

Rīcības ELFLA2 ietvaros maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 
noteikta EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi). 

Projekta iesniegumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 22. maijam. 
Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021.gadam paredz Prioritātes IP2_1 

“Piekraste un publiskie ūdeņi” un IP2_2 “Dabas parks “Piejūra”” ar aktivitāti 2.2.2.3: Labiekārtota 
infrastruktūra, kuras iznākuma rādītāji ir dabas parkā “Piejūra” izvietotas norādes, atkritumu urnas, 
velo novietnes, labierīcības, soliņi u.c.  

Projekta “Infrastruktūras labiekārtošana Mežciema ielas stāvlaukumā pie jūras, Garciemā, 
Carnikavas novadā”  ietvaros paredzēts Mežciema ielas stāvlaukumā pie jūras, uzbūvēt publisko 
tualeti, labiekārtot teritoriju, kā arī izbūvēt publiskās tualetes darbības nodrošināšanai 
nepieciešamās komunikācijas. 

Paredzamās projekta izmaksas sasniedz EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi), 
no tām EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējums, EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) Carnikavas 
novada pašvaldības līdzfinansējums. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu un Finanšu un budžeta komitejas 10.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtā ar projekta iesniegumu “Infrastruktūras labiekārtošana 
Mežciema ielas stāvlaukumā pie jūras, Garciemā, Carnikavas novadā”. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam 
nodrošināt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā līdz 2019. gada 22. maijam. 

3. Carnikavas novada pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītājai, projekta iesniegumu 
apstiprināšanas gadījumā, paredzēt 2019. gada budžeta grozījumos projekta īstenošanai 
nepieciešamos līdzekļus 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) no aizņēmuma 
līdzekļiem. 

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

5. § 
Par grozījumiem 25.07.2018. noteikumos Nr. INA/2018/26 „Noteikumi par 

transportl īdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”  

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Izskatot jautājumu par noteikumu Nr. INA/2019/18 “Grozījumi noteikumos 
Nr. INA/2018/26 „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” apstiprināšanu, 
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu un 5.2 pantu, Finanšu un 
budžeta komitejas 10.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2019/18 “Grozījumi noteikumos Nr. INA/2018/26 
„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” (pielikums).  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.  
 

6. § 
Par īres maksas noteikšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Izskatot jautājumu par īres maksas noteikšanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā 

esošajam dzīvoklim Mežgarciems 1, dzīvoklis 2, Garciems, Carnikavas novads, ņemot vērā 
Finanšu un budžeta komitejas 10.04.2019. atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 11.1panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt īres maksu mēnesī par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) īri Mežgarciems 1, 
dzīvoklis 2, Garciems, Carnikavas novads- 85,60 EUR (astoņdesmit pieci euro, 60 centi) 
ieskaitot PVN. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku klubam „Erceni”  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
2019. gada 28. martā saņemta Jātnieku kluba „Erceri” (turpmāk- JK Erceri) vēstule 

(reģistrēta KAC 28.03.2019.Nr.S/713) rīkot Jātnieku sporta sacensības „Horse Trail Erceri 2019” 
(turpmāk- pasākums), 25.05.2019. Kalngalē, Carnikavas novadā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 20.11.2013. 

Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.2., 8.2., 8.3., 8.8. apakšpunktiem, 23.punktu un 
7.pielikumu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.04.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai Jātnieku klubs “Erceni” EUR 510,00 (pieci simti desmit eiro, 00 centi) 
jātnieku sacensību „Horse Trail Erceni 2019” organizēšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no JK Erceni. 

3. JK Erceni ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām un finansiālā atbalsta 
izlietošanas, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā 
rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma 
dokumentus. 
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4. JK Erceni pēc sacensībām trīs dienu laikā iesniegt elektroniskā formā Carnikavas 
pašvaldībai dome@carnikava.lv informāciju par sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu par 
sacensību norisi un fotogrāfiju. 

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

 
8. § 

Par Pasaules veterānu čempionāta rīkošanu Orientēšanās sportā Lilastē, Carnikavas 
novadā  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
2018. gada 25. oktobrī saņemta Latvijas Orientēšanās federācijas (turpmāk – LOF) vēstule 

(reģistrēta KAC 25.10.2018.Nr.S/2307) rīkot Pasaules veterānu čempionātu orientēšanās sportā 
(turpmāk – Pasākums) 2019.gada 5.- 12.jūlij ā Lilastē, Carnikavas novadā.  

Carnikavas novada pašvaldības 2015. – 2021. gada attīstības programma paredz Sporta 
sacensību un pasākumu sistēmas attīstības uzdevuma U1.3.3 izpildi. 

LOF aicina Carnikavas novada pašvaldību iesaistīties Pasākuma rīkošanā, nodrošinot 
izdevumus, kuri saistīti ar trases karšu izgatavošanu un sacensību atspoguļošanu medijos. 

Pasākuma norises nodrošināšanai nepieciešams Pašvaldības policijas atbalsts, satiksmes 
organizēšanā un P/A “Carnikavas Komunālserviss” atbalsts atbilstošu ceļa zīmju izvietošanā, 
nepieciešamo nožogojumu un informācijas stendu izvietošanā un elektrības pieslēguma 
nodrošināšanā.  

Veicot izdevumu aprēķinu, paredzams, ka Carnikavas novada pašvaldībai nepieciešamais 
finansējums Pasākuma rīkošanai ir līdz 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 0 centi).  Pārējos ar 
Pasākuma rīkošanu saistītos izdevumus segs LOF un piesaistītie atbalstītāji.  

Pasaules veterānu čempionāts organizēšana Carnikavā veicinās Carnikavas novada 
atpazīstamību un pozitīva tēla veidošanu gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā, tūristu skaita 
pieaugumu novadā un finansiālus ieguvumus novada uzņēmējiem. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada pašvaldības 2015.-

2021. gada attīstības programmas uzdevumu izpildi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Carnikavas novada domes 2013.gada 20.novembra 
saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 “Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu 
un naudas balvām” 8.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
08.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piedalīties Pasaules veterānu čempionāta orientēšanās sportā sacensību rīkošanā. 
2. Noteikt finansējumu Pasākuma rīkošanai līdz 1 000, 00 EUR apmērā. 
3. Par lēmuma 1.punktā minētā pasākuma organizēšanu un finansēšanas kārtību slēgt 

sadarbības līgumu ar Latvijas Orientēšanās federāciju. Sadarbības līgumā paredzēt, ka P/A 
“Carnikavas Komunālserviss” nodrošina atbilstošu ceļa zīmju izvietošanu, nepieciešamo 
nožogojumu un informācijas stendu izvietošanu un elektrības pieslēgumu Lilastes piejūras 
auto stāvvietā, ka Carnikavas novada Pašvaldības policija nodrošina satiksmes organizēšanu 
pasākuma laikā un, ka Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem 
iedzīvotājiem dalība pasākumā ir bez maksas. 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada 
budžeta sadaļas “Sporta un kultūras finansiālie atbalsti”, pēc rēķina saņemšanas. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Sporta stratēģijas 
nodaļas vadītāju. 
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6. Noteikt atbildīgos par lēmuma 3.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Juridiskās 
nodaļas vadītāju un Centrālās administrācijas Sporta stratēģijas nodaļas vadītāju, atbilstoši 
kompetencei. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju.  

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

9. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas kausam sporta kartingā 

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

1. Domē saņemts [..] likumīgā pārstāvja [..] iesniegums (reģistrēts KAC 13.03.2019.Nr.S/581) 
par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas kausā sporta kartingiem; 

2. [..] dzīvesvietas deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Latvijas čempionātos (1. vieta 2018.gadā). Līdz ar to 

sportists atbilst Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas 
novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā minētajiem 
nosacījumiem. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. 

Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 08.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi) dalībai Eiropas kausā, kas norisināsies no 
14.06.2019..- 31.08.2019. Latvija, Somija un Igaunija; 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības „RG Motrosports” bankas kontu. 

3. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām un finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniegt 
Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti 
par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. [..] pēc katra sacensību posma trīs dienu laikā iesniegt elektroniskā formā Carnikavas 
pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā informāciju par 
sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu par sacensību norisi un fotogrāfiju. 

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

 
10. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai European Young Masters golfā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] likumīgā pārstāvja [..] iesniegums (reģistrēts KAC 13.03.2019. Nr.S/585) 
par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai European Young Masters turnīrā golfā; 

2. [..] dzīvesvietas deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Latvijas čempionātos (1. vieta 2018.gadā). Līdz ar to 

sportists atbilst Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas 
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novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā minētajiem 
nosacījumiem. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. 

Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 08.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi) dalībai European Young Masters turnīram 
golfā, kas norisināsies 25.07.2019.- 27.07.2019. Čehijā; 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrība „Golfa klubs Viesturi” bankas 
kontu. 

3. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām un finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniegt 
Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti 
par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. [..] pēc sacensībām trīs dienu laikā iesniegt elektroniskā formā Carnikavas pašvaldībai 
dome@carnikava.lv informāciju par sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu par sacensību 
norisi un fotogrāfiju. 

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

 
11. § 

Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai konkursā 
Lietuvā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 

CMMS) direktora I.Doriņa 02.04.2019. iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu diviem 
audzēkņiem, kuri CMMS kameransambļa sastāvā, izturot skolas iekšējo atlasi, izvirzīti dalībai 
XIX Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez robežām” ar mērķi veicināt talantīgāko 
audzēkņu profesionālo izaugsmi. Minētais konkurss-festivāls norisināsies 14.-23.08.2019. 
Druskininkos, Lietuvā, un tā ietvaros audzēkņi gan pārstāvēs skolu konkursā, gan arī apmeklēs 
meistarklases pie festivāla viesiem – starptautiski atzītiem pedagogiem. Audzēkņu, kuri pretendē 
uz pašvaldības finansējumu, dzīvesvieta ir  deklarēta Carnikavas novadā. Atbilstoši Carnikavas 
novada domes 23.03.2016. apstiprināto saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo 
atbalstu Carnikavas novadā” 7.punktā noteiktajam, CMMS direktors I.Doriņš lūdz piešķirt 
Carnikavas novada domes finansiālu atbalstu 285,00 EUR apmērā (katram) 4. saksofona spēles 
klases audzēknei [..] un 4. sitaminstrumentu spēles klases audzēknim [..]. 

 
Ņemot vērā konkursa nolikumu, iesniegto izdevumu tāmi un iesniegumā minēto, un 

pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 „Par kultūras 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 23.03.2016. 
lēmumu Nr.6, 22.§) 3., 4., 7., 9. un 30.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 08.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 
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1. Piešķirt dalībai XIX Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez robežām”, kas 
norisināsies Druskininkos, Lietuvā, š.g. 14.-23.augustā, finansiālo atbalstu CMMS 
audzēkņiem [..] un [..] EUR 285,00 (divi simti astoņdesmit pieci eiro un nulle centi) apmērā 
(katram) - konkursa dalības maksas un naktsmītnes izdevumu segšanai konkursa norises 
vietā. 

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

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

izlietojuma iesniegt KAC finanšu atskaiti un attaisnojuma dokumentus par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu; 

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

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

 
12. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamiem īpašumiem 
Valteru ielā 6, 8, 10, 12, 14 un 16, Siguļos, Carnikavas novadā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 10.07 no domes sēdes iziet deputāts D.Kozlovskis. 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ietvaros Carnikavas novada 
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) uzbūvējusi Siguļu aizsargdambi (D-4), būves kadastra 
apzīmējums 8052 003 0423 001 (turpmāk arī – būve). Būve 21.12.2015. reģistrēta 
zemesgrāmatā pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dzirnupes paliena”, Carnikavas 
novads, sastāvā; 

2. būves posms atrodas, kā arī tās ekspluatācijai un uzturēšanai tiek izmantotas pašvaldībai uz 
īpašuma tiesības pamata piederošu nekustamu īpašumu, kas atrodas Valteru ielā 6, 8, 10, 12, 
14 un 16, Siguļos, Carnikavas novadā (turpmāk – nekustamie īpašumi), sastāvā ietilpstošu 
zemes vienību, kuru platība ir no 0,1838 ha līdz 0,2126 ha, daļas; 

3. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
nekustamiem īpašumiem reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:  „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) ar piekritīgo platību 0,12 ha un „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201), kam piekrīt atlikusī katras 
zemes vienības platība; 

4. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a) 14.panta otrās daļas 3.punkts - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 
b) 15.panta pirmās daļas 2.punkts - pašvaldības autonomā funkcija ir pretplūdu pasākumi; 
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; 

5. Zemes ierīcības likums nosaka: 
a) 5.panta 3.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu ierosina pašvaldība attiecībā uz tai 

piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai; 
b) 6.pants cita starpā - zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu 

un apstiprināšanu finansē to ierosinātājs; 
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c) 8.panta pirmās daļas 3.punkts - zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības 
darbiem: zemes vienību sadalīšanai; 

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

7. pašvaldības autonomās funkcijas (pretplūdu pasākumi) izpildei un pašvaldības nekustamās 
mantas (būves - Siguļu aizsargdambis (D-4)) racionālai apsaimniekošanai ir lietderīgi no 
nekustamu īpašumu sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām atdalīt, izstrādājot attiecīgu 
zemes ierīcības projektu, būves ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamos zemesgabalus, 
un tos kā atsevišķu zemes vienību aptuveni 0,27 ha kopplatībā pievienot pašvaldības 
nekustamam īpašumam „Dzirnupes paliena”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 
0423, kura sastāvā ietilpst arī Siguļu aizsargdambis (D-4), atbilstoši zemes vienību 
sadalīšanas shēmā (pielikums) norādītajam. 

 
Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 

apstākļus kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 21.panta otro daļu, kas 
nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Zemes ierīcības likuma 
5.panta 3.punktu, 6.pantu un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī saskaņā ar apsaimniekošanas 
līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a 
„Carnikavas Komunālserviss”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
10.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ierosināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu: 
1.1. Valteru iela 6, Siguļi, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0529, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības 0,1838 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0529; 
1.2. Valteru iela 8, Siguļi, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0530, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības 0,1993 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0530; 
1.3. Valteru iela 10, Siguļi, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0531, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības 0,2015 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0531; 
1.4. Valteru iela 12, Siguļi, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0532, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības 0,1931 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0532; 
1.5. Valteru iela 14, Siguļi, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0533, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības 0,2126 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0533; 
1.6. Valteru iela 16, Siguļi, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0534, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības 0,1870 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0534, 
zemes ierīcības projekta izstrādi, atbilstoši zemes vienību sadalīšanas shēmā (pielikums) 
norādītajam, paredzot no šajā lēmuma punktā norādītajiem nekustamajiem īpašumiem 
atdalāmo zemes vienības daļu 2700 kvadrātmetri kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) pievienošanu pašvaldības nekustamam īpašumam 
„Dzirnupes paliena”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 003 0423. 

2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Būvvaldei organizēt lēmuma 1.punktā norādīto 
nekustamo īpašumu zemes ierīcības projekta izstrādi. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu zemes ierīcības projekta saskaņošanas, 
izstrādes un apstiprināšanas, kā arī zemes instrumentālās uzmērīšanas dabā un tiesību 
grozījumu nostiprināšanas zemesgrāmatā, tai skaitā, kancelejas nodevas, izdevumus. 

4. Apmaksāt lēmuma 3.punktā norādītos izdevumus no pašvaldības 2019.gada budžeta 
programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 
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5. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc lēmuma 2.punktā norādītā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas, zemes kadastrālās 
uzmērīšanas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu 
aktualizācijas uzsākt darbības tiesību grozījumu reģistrēšanai zemesgrāmatā. 

6. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādītos nekustamos īpašumus līdz ar visiem 
dokumentiem, kuri uz tiem attiecas. 

7. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot papildvienošanos 
pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, termiņš - piecas (5) darba dienas pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas 
radīto izmaiņu reģistrēšanas zemesgrāmatā attiecībā uz lēmuma 1.punktā norādītajiem 
nekustamajiem īpašumiem. 

8. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādīto nekustamo īpašumu uzturēšanai no pašvaldības 2019.gada budžeta 
dotācijas līdzekļiem. 

9. Noteikt atbildīgos par: 
9.1. lēmuma 2.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Būvvaldes teritorijas 

plānotāju, 
9.2. lēmuma 5. un 7.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
9.3. lēmuma 4.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju, 
9.4. lēmuma 8.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

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

 
13. § 

Par dārzkopības biedrības “Arhitekts” teritorij ā esošo ielu pārņemšanu Carnikavas 
novada pašvaldības īpašumā  

Ziņo: G.Miglāns 
 
Carnikavas novada domē 03.09.2018. saņemts (iereģistrēts ar Nr. S/1876) dārzkopības 

biedrības “Arhitekts”, reģ. Nr. 40103057402 (turpmāk – d/b „Arhitekts”) valdes priekšsēdētājas 
03.09.2018.iesniegums Nr. 1-2/18 par ielu d/b „Arhitekts” teritorijā nodošanu pašvaldībai. 

Izskatot iesniegumu un papildus informāciju, dome konstatē: 
1. Saskaņā ar teritorijas plānojumu Carnikavas novadā, Garupē, d/b „Arhitekts” teritorijā 

atrodas 32 ielas: Foreļu, Mazā zušu, Traļu, Tunču, Alksneņu, Aprikozu, Aroniju, Asteru, 
Baraviku, Bebru, Bērzlapju, Bumbieru, Dāliju, Dzelzceļa, Ēdelveisu, Gaigalu, Gaileņu, 
Gaiļu, Gārņu, Gulbīšu, Gundegu, Īrisu, Jāņogu, Lielā, Liliju, Persiku, Rudmiešu, Selgas, 
Sēņu, Veikala, Vilnīšu, Buku. 

2. Minētās ielas - publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti - atrodas uz Carnikavas 
novada pašvaldībai piekritīgām 3 zemes vienībām, ietilpstošām īpašuma „Koplietošanas ceļi 
D/S Arhitekts” (kadastra numurs 8052 006 0745) sastāvā:  
2.1. zemes vienība 1,26 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu) 

ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0745, uz kuras atrodas Foreļu, Mazā zušu, Traļu, 
Tunču ielas; 

2.2. zemes vienība 8,7314 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot kadastrālo 
uzmērīšanu) ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0746, uz kuras atrodas Alksneņu, 
Aprikozu, Aroniju, Asteru, Baraviku, Bebru, Bērzlapju, Bumbieru, Dāliju, Dzelzceļa, 
Ēdelveisu, Gaigalu, Gaileņu, Gaiļu, Gārņu, Gulbīšu, Gundegu, Īrisu, Jāņogu, Lielā, 
Liliju, Persiku, Rudmiešu, Selgas, Sēņu, Veikala, Vilnīšu ielas; 
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2.3. zemes vienība 0,19 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu 
ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0747), uz kuras atrodas Buku iela. 

3. Ielu raksturojošos parametrus un kvalitatīvos rādītājus, apsekojot infrastruktūras objektus 
dabā, noteicis pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” ceļu būvinženieris. 
Iegūtā informācija apkopota un iekļauta pielikumā: d/b “Arhitekts” pārņemto ielu saraksts”. 

4. Gādāšana par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu būvniecība, 
rekonstruēšana, uzturēšana un apgaismošana), atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktam, ir pašvaldības autonomā funkcija.    

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums nosaka: 
5.1. 11.panta otrās daļas 1.punkts - Šā panta pirmā daļa (Sadala vai apvieno tikai 

zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu) neattiecas uz zemes reformu regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un 
piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā; 

5.2. 24.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu 
ierosina vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”; 

5.3. 33.panta 2.punkts - Nekustamo īpašumu veido, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu 
vairākos nekustamajos īpašumos. 

6. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 „Adresācijas noteikumi” paredz, ka 
adresācijas objekts ir iela (2.6. punkts); ciemu teritorijās ielai piešķir nosaukumu (10. 
punkts). 

7. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
2.1.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes pašreizējai 
izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai un plānotai 
(projektētai) zemes vienībai. 

8. Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 361 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un 
uzskaites kārtība” (turpmāk – Noteikumi) nosaka: 
8.1. 2.punkts - Pašvaldības iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša 

satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve pilsētas teritorijā un pašvaldības ceļš 
apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība un kas ietverts teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos. 

8.2. 3.punkts - Pašvaldību ceļus un ielas uzskaita attiecīgā pašvaldība un reģistrē valsts 
akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi";   

8.3. 11.punkts cita starpā - Ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības īpašumā vai likvidēts 
pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tostarp tiltu un 
satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese pašvaldība viena mēneša 
laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo un iesniedz valsts akciju 
sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu 
reģistrā. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 
1.punktu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.04.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pārņemt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā publiskās lietošanas transporta 
infrastruktūras objektus – Foreļu, Mazā zušu, Traļu, Tunču, Alksneņu, Aprikozu, Aroniju, 
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Asteru, Baraviku, Bebru, Bērzlapju, Bumbieru, Dāliju, Dzelzceļa, Ēdelveisu, Gaigalu, 
Gaileņu, Gaiļu, Gārņu, Gulbīšu, Gundegu, Īrisu, Jāņogu, Lielā, Liliju, Persiku, Rudmiešu, 
Selgas, Sēņu, Veikala, Vilnīšu, Buku ielas saskaņā ar 1.pielikumu (d/b “Arhitekts” 
pārņemto ielu saraksts”) un 2. pielikumu (ielu izvietojuma shēma).  

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noteikt lēmuma 1.pielikumā uzskaitīto publiskās 
lietošanas transporta infrastruktūras objektu - ielu - vērtību naudas izteiksmē. 

3. Nodot apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”, uzņemot tās 
bilancē, lēmuma 1.pielikumā uzskaitītās ielas, slēdzot papildvienošanos pie 02.02.2004. 
noslēgtā apsaimniekošanas līguma. Apsaimniekošanas finansējumu veikt no 2019.gada 
aģentūras budžeta. 

4. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0745 (zem 
Foreļu, Mazā zušu, Traļu, Tunču ielām), ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0746 (zem 
Alksneņu, Aprikozu, Aroniju, Asteru, Baraviku, Bebru, Bērzlapju, Bumbieru, Dāliju, 
Dzelzceļa, Ēdelveisu, Gaigalu, Gaileņu, Gaiļu, Gārņu, Gulbīšu, Gundegu, Īrisu, Jāņogu, 
Lielā, Liliju, Persiku, Rudmiešu, Selgas, Sēņu, Veikala, Vilnīšu ielām) un ar kadastra 
apzīmējumu 8052 006 0747 (zem Buku ielas) sadalīt atsevišķos zemes gabalos saskaņā ar 
lēmuma 1.pielikumā norādīto.  

5. Lēmuma 4.punktā norādītajiem, zemes vienību sadalīšanas rezultātā jaunizveidotajiem 
pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
„zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 
1101) un piešķirt atbilstošo ielu nosaukumus saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.  

6. Lūgt Valsts zemes dienestu aktualizēt kadastra datus:  zemes vienības zem ielām - lēmuma 
4.punktā norādītos zemes vienību sadalīšanas rezultātā jaunizveidotos zemes gabalus - 
veidot kā atsevišķus īpašumus ar atbilstošo ielu nosaukumiem.   

7. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 
3.punktā minēto papildvienošanos, termiņš - desmit darba dienas pēc lēmuma 2.punktā 
minētā Nekustamā īpašuma lietu komisijas ielu novērtēšanas akta parakstīšanas. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma 6.punkta izpildi - centrālās administrācijas Būvvaldes 
nekustamā īpašuma speciālisti. 

9. Pēc datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā sagatavot 
un iesniegt valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu  izmaiņu veikšanai 
pašvaldību ceļu un ielu reģistrā. 

10. Noteikt atbildīgo par lēmuma 9.punkta izpildi – pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
Komunālserviss” ceļu un tiltu būvinženieri. 

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

14. § 
Par satiksmei paredzētu inženierbūvju – ielu iekļaušanu pašvaldības ielu sarakstā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Siguļu ciemā, bijušās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Dzirnupe” teritorijā Carnikavas 
novada pašvaldībai pieder  zemes vienības (īpašuma tiesība nostiprināta zemesgrāmatā), uz 
kurām atrodas  satiksmei paredzētas inženierbūves - ielas, kas nav iekļautas pašvaldības ielu 
sarakstā: 
1.1. 0,0626 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0474, īpašuma kadastra numurs 8052 

003 0474, uz kuras atrodas Grāvju iela, Siguļi, Carnikavas nov. 
1.2. 0,165 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0244, īpašuma kadastra numurs 8052 

003 0001, uz kuras atrodas Līkā iela, Siguļi, Carnikavas nov. 
1.3. 0,1574 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0477, īpašuma kadastra numurs 8052 
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003 0477, uz kuras atrodas Nomales iela, Siguļi, Carnikavas nov. 
1.4. 0,2682 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0480, īpašuma kadastra numurs 8052 

003 0480, uz kuras atrodas Vecupītes iela, Siguļi, Carnikavas nov. 
2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā paredz, ka gādāšana 

par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu ir pašvaldību autonomā 
funkcija.  

3. Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 361 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un 
uzskaites kārtība” (turpmāk – Noteikumi) nosaka: 
3.1. 2.punkts - Pašvaldības iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša 

satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve pilsētas teritorijā un pašvaldības ceļš 
apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība un kas ietverts teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos; 

3.2. 3.punkts -  Pašvaldību ceļus un ielas uzskaita attiecīgā pašvaldība un reģistrē valsts 
akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi";   

3.3. 11.punkts cita starpā - Ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības īpašumā vai likvidēts 
pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tostarp tiltu un 
satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese pašvaldība viena 
mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo un iesniedz valsts akciju 
sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu 
reģistrā. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 10.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iekļaut Carnikavas novada pašvaldības ielu sarakstā 4 (četras) ielas saskaņā ar 1.pielikumu 
(ielu raksturojošie parametri un vērtība) un 2.pielikumu (ielu izvietojuma shēma): 
1.1. Grāvju ielu – satiksmei paredzētu inženierbūvi, kas atrodas uz zemes vienības 0,0626 

ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0474, īpašuma kadastra numurs 8052 003 
0474, Grāvju iela, Siguļi, Carnikavas nov. 

1.2. Līko ielu - satiksmei paredzētu inženierbūvi, kas atrodas uz zemes vienības 0,165 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0244, īpašuma kadastra numurs 8052 003 0001, 
Līkā iela, Siguļi, Carnikavas nov. 

1.3. Nomales ielu – satiksmei paredzētu inženierbūvi, kas atrodas uz  zemes vienības 
0,1574 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0477, īpašuma kadastra numurs 8052 
003 0477, Nomales iela, Siguļi, Carnikavas nov. 

1.4. Vecupītes ielu - satiksmei paredzētu inženierbūvi, kas atrodas uz zemes vienības 
0,2682 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0480, īpašuma kadastra numurs 8052 
003 0480, Vecupītes iela, Siguļi, Carnikavas nov. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noteikt lēmuma 1.punktā uzskaitīto publiskās 
lietošanas transporta infrastruktūras objektu – Grāvju, Līkās, Nomales un Vecupītes ielu 
Siguļos - vērtību naudas izteiksmē. 

3. Nodot apsaimniekošanā Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 
Komunālserviss”, uzņemot bilancē, lēmuma 1.punktā uzskaitītās ielas, slēdzot 
papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma. Apsaimniekošanas 
finansējumu veikt no 2019.gada aģentūras budžeta. 

4. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 4.punktā 
norādīto papildvienošanos, termiņš - desmit darba dienas pēc lēmuma 3.punktā minētā 
Nekustamā īpašuma lietu komisijas ielu novērtēšanas akta parakstīšanas. 
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5. Sagatavot un iesniegt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” dokumentus un 
iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldības ielu reģistrā, iekļaujot Carnikavas novada 
pašvaldības ielu reģistrā lēmuma 1.punktā uzskaitītās ielas, atbilstoši Noteikumu 
11.punktam. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5.punkta izpildi - Carnikavas novada pašvaldības aģentūras 
„Carnikavas Komunālserviss” ceļu un tiltu būvinženieri. 

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

15. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Rozes-2”, 

Carnikavas novads 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 10.11 domes sēdē atgriežas deputāts D.Kozlovskis. 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rozes-2” zemes vienībai ar kadastrā apzīmējuma Nr.8052 
004 1152, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas Zemes ierīcības likuma, 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 Zemes ierīcības likuma 16.1 pantu, 18.pantu, 

19.pantu, 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 09.04.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rozes-2” zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējuma Nr.8052 004 0379, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt nosaukumu „Rozes-2”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 3,9401 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Dārznieku iela 27, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,1982 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt adresi Dārznieku iela 29, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1226 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

5. Piešķirt adresi Ganību iela 2, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.4” 0,1203 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

6. Piešķirt jaunveidojamajai ielai Carnikavas novadā Gaujas ciemā nosaukumu – Ganību iela. 
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16. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Līču iela 12, 

Carnikava, Carnikavas novads 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotājas Ineses Ivanovas 

(sert.Nr.AA000000017) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Līču iela 12, 
Carnikava, Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 004 0569. 

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

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 09.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Līču iela 12, Carnikava, Carnikavas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0569. 

2. Saglabāt adresi Līču iela 12, Carnikava Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1475 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kā arī ēkām uz tā.  

3. Piešķirt adresi Līču iela 10B, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,2000 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
17. § 

Par zemes vienību apvienošanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamo īpašumu Dzeguzes iela 35, Kalngalē, Carnikavas novadā, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8052 007 0096 un Dzeguzes iela 41, Kalngalē, Carnikavas novadā, 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 007 0398 pēc Zemesgrāmatu datiem pieder 
zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājam Valērijam Čižikam.  

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

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

4. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. 
punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas 
vajadzībām nosaka zemes vienībai. 
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Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu un 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.04.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0720 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 007 0096, Dzeguzes iela 35, Kalngale, Carnikavas nov., pievienot zemes 
vienību 0,0716 ha platībā ar kadastra apzīmējum 8052 007 0398, Dzeguzes iela 41, Kalngale, 
Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,1436 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi Dzeguzes iela 35, Kalngale, Carnikavas 
nov., kā arī ēkām uz tā, un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 

3. Likvidēt adresi Dzeguzes iela 41, Kalngale, Carnikavas nov.  
 

18. § 
Par zemes Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov. nomu  

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada domē 13.03.2019. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzējs), iesniegums, 
iereģistrēts ar Nr. S/578, par apbūvēta zemesgabala Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov. nomu. 

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

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000582320 iesniedzējam pieder (tiesneša Helmuta Nagļa 
02.10.2018. lēmums) 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Sēņu ielā 32, Garupē, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 506 0008, sastāvoša no dārza mājas (kadastra 
apzīmējums 8052 006 0451 001). Lēmuma pamats: 31.07.2018. mantojuma apliecība (par 
tiesībām uz mantojumu pēc likuma). Būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 006 0451). 

2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577402 Carnikavas novada pašvaldībai pieder 
(tiesneses Māras Balodes 19.04.2018. lēmums) nekustamais īpašums (kadastra numurs 8052 
006 0451) Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov., sastāvošs no zemes vienības 0,0789 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0451 (turpmāk – zemes vienība).  

3. Par zemes vienības nomu 26.10.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums 
Nr.CND/L/ZN/24 ar termiņu līdz 25.10.2022. starp Carnikavas novada domi un bijušo 
zemes vienības pastāvīgo lietotāju Igoru Vaginovu. Nomnieks 23.09.2017.  miris. 

4. Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” paredz:  
4.1. 2.punkts cita starpā - Lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā 

piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas 
pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu. 

4.2. 4.punkts - Zemes nomas līgums slēdzams atbilstoši tipveida līgumam; 
4.3. 6.punkts cita starpā - pašvaldība sagatavo nomas līgumu parakstīšanai un uzaicina 

nomnieku parakstīt līgumu, norādot parakstīšanas vietu un laiku. Ja nomnieks 
noteiktajā termiņā nevar ierasties, viņa pienākums ir rakstiski par to informēt 
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pašvaldību, vienoties par citu nomas līguma parakstīšanas dienu un ne ilgāk kā divu 
nedēļu laikā parakstīt minēto līgumu; 

4.4. 7. punkts - Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. 
Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 

4.5. 8. punkts - Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis, un nomas maksa 
samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām. Par nomas 
līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pašvaldība aprēķina līgumsodu 
0,01% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

 
Ievērojot, ka iesniedzējs ir nomas pirmtiesīgās personas (kas ieguvusi nomas pirmtiesības 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu) mantinieks, pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 09.04.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par apbūvētas zemes 
vienības 0,0789 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 006 0451, Sēņu ielā 32, Garupē, 
Carnikavas nov., 1/3 domājamās daļas nomu ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem, rēķinot no 
līguma parakstīšanas dienas. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
3. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par maksas par zemesgabala faktisko lietošanu samaksu, 

sākot no apstiprināšanas mantojuma tiesībās dienas (31.07.2018.) līdz nomas līguma 
noslēgšanas dienai. 

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
5. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās administrācijas 

juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 30.04.2019. 
6. Atbildīgā par nomnieka uzaicināšanu parakstīt līgumu, norādot parakstīšanas vietu un laiku 

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

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

19. § 
Par piekrišanu zemes “[..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 09.04.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

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

 
Pielikumā administratīvais akts. 
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20. § 
Par nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., 09.04.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D. Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 22.08.2018. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamo 
īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes vienību - atsavināšanu” (prot. Nr.14, 7.§) nodota 
atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta – 
neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā, kas 
ietilpst nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 
8052 005 1030, sastāvā (turpmāk – pašvaldības manta); 

2. ar domes 24.10.2018. lēmumu „Par atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas – 
neapbūvētas zemes vienības Ozolu ielā 49, Carnikavā, Carnikavas nov. un neapbūvētas 
zemes vienības Roņu ielā 85, Garciemā, Carnikavas nov. nosacītās cenas apstiprināšanu” 
(prot. Nr.18, 3.§) ir apstiprināta pašvaldības mantas, tas ir, zemes vienības Ozolu ielā 49, 
Carnikavā, Carnikavas nov., nosacītā cena 12200,00 EUR; 

3. ar domes 23.01.2019. lēmumu „Par nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, 
Carnikavas nov., 15.01.2019. plānotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un nekustama 
īpašuma izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu” (prot. Nr.1, 17.§) domes Izsoles komisijai 
(turpmāk – komisija) uzdots organizēt un rīkot pašvaldības mantas pārdošanu atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

4. 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 (prot. Nr.3, 3.§); 

5. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

6. ar komisijas 18.02.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/19/6) ir apstiprināti pašvaldības 
mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2019/4 (turpmāk – izsoles noteikumi); 

7. pašvaldības mantas izsole notika 09.04.2019. plkst. 10.00; komisija iesniegusi domei 
pašvaldības mantas mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/11 (pielikums), no kura izriet, 
ka izsolei pieteicies viens dalībnieks, [..], kurš uz izsoli ieradies noteiktajā laikā un, nosolot 
vienu soli (1220,00 EUR) papildus izsoles sākumcenai (12200,00 EUR), saskaņā ar izsoles 
noteikumu 13.punktu ir atzīstams par izsoles uzvarētāju un ir ieguvis tiesības slēgt pirkuma 
līgumu par izsolē iegūto mantu par pirkuma summu 13420,00 EUR; 

8. domes bankas kontā saņemts [..] maksājums 12200,00 EUR (09.04.2019. maksājuma 
uzdevums Nr.1603), tas ir, starpība starp nosolīto cenu (13420,00 EUR) un pirms izsoles 
domes bankas kontā 03.04.2019. iemaksātā nodrošinājuma summu (1220,00 EUR);  

9. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 19.02.2019. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 26.02.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2019/40.IZ5), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2019.gada marta (292) laidienā, paziņojums par izsoli 21.02.2019. izlikts labi redzamā 
vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 
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10. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
21.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles;  

11. pašvaldības mantas izsoles protokols ir apstiprināts ar komisijas 11.04.2019. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14-1/19/19); 

12. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a) 30.panta pirmā daļa cita starpā - piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto 

nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz 
citu termiņu; iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā; 

b) 34.panta otrā daļa - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles 
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto 
maksājumu nokārtošanas; 

c) 36.panta pirmā daļa cita starpā – publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu, nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas vārdā paraksts attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. 

 
Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 09.04.2019. notikušās pašvaldības mantas 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, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo 
daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ozolu iela 49, 
Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, sastāvā - 09.04.2019. mutiskās 
izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/11 (pielikums). 

2. Slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo 
īpašumu ar [..] ([..]), personas kods [..], deklarētā adrese: [..], Carnikavas nov., LV-2163, par 
pirkuma summu 13420,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti divdesmit eiro un nulle 
centi). 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.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 Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, termiņš – 3 
(trīs) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

21. § 
Par nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 09.04.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 25.04.2018. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama 
īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošas zemes vienības 
atsavināšanu” (prot. Nr. 6, 9.§) nodota atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības 
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(turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta – neapbūvēta zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 
2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā (turpmāk – 
pašvaldības manta); 

2. ar domes 20.06.2018. lēmumu „Par atsavināšanai nodotā nekustamā īpašuma Ceriņu iela 
2A, Carnikava, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu” (prot. Nr.11, 3.§) ir 
apstiprināta pašvaldības mantas, tas ir, zemes vienības Ceriņu iela 2A, Carnikava, 
Carnikavas nov., nosacītā cena 10400,00 EUR; 

3. ar domes 05.12.2018. lēmumu „Par nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, 
Carnikavas nov., 27.11.2018. notikušās izsoles atzīšanu par nenotikušu un nekustama 
īpašuma izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu” (prot. Nr. 21, 3.§) domes Izsoles komisijai 
(turpmāk – komisija) uzdots organizēt un rīkot pašvaldības mantas pārdošanu atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

4. 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 (prot. Nr.3, 3.§); 

5. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

6. ar komisijas 18.02.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/19/6) ir apstiprināti pašvaldības 
mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2019/5 (turpmāk – izsoles noteikumi); 

7. pašvaldības mantas izsole notika 09.04.2019. plkst. 13.00; komisija iesniegusi domei 
pašvaldības mantas mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/13 (pielikums), no kura izriet, 
ka izsolei pieteicies viens dalībnieks, [..], kurš uz izsoli ieradies noteiktajā laikā un, nosolot 
vienu soli (1040,00 EUR) papildus izsoles sākumcenai (10400,00 EUR), saskaņā ar izsoles 
noteikumu 13.punktu ir atzīstams par izsoles uzvarētāju un ir ieguvis tiesības slēgt pirkuma 
līgumu par izsolē iegūto mantu par pirkuma summu 11440,00 EUR; 

8. domes bankas kontā saņemts [..] maksājums 10400,00 EUR (09.04.2019. ienākošais 
maksājuma Nr.RO478986325L02), tas ir, starpība starp nosolīto cenu (11440,00 EUR) un 
pirms izsoles domes bankas kontā 25.02.2019. iemaksātā nodrošinājuma summu (1040,00 
EUR);  

9. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 19.02.2019. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 26.02.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2019/40.IZ6), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2019.gada marta (292) laidienā, paziņojums par izsoli 21.02.2019. izlikts labi redzamā 
vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

10. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
21.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles;  

11. pašvaldības mantas izsoles protokols ir apstiprināts ar komisijas 11.04.2019. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14-1/19/20); 

12. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a) 30.panta pirmā daļa cita starpā - piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto 

nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz 
citu termiņu; iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 
summā; 
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b) 34.panta otrā daļa - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles 
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto 
maksājumu nokārtošanas; 

c) 36.panta pirmā daļa cita starpā – publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu, nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas vārdā paraksts attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. 

 
Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 09.04.2019. notikušās pašvaldības mantas 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, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo 
daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 
2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā - 09.04.2019. 
mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/13 (pielikums). 

2. Slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo 
īpašumu ar [..] ([..]), personas kods [..], deklarētā adrese: [..], Carnikavas nov., LV-2163, par 
pirkuma summu 11440,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit eiro un nulle 
centi), iekļaujot līgumā noteikumu par pircēja (nosolītāja) pienākumu 6 (sešu) mēnešu laikā 
no līguma noslēgšanas dienas noslēgt ceļa servitūta nodibināšanas līgumu ar nekustama 
īpašuma Ceriņu iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., īpašnieku. 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.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 Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, termiņš – 3 
(trīs) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

22. § 
Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., 11.04.2019. 

notikušās izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: J.Kozlovskis, E.Burģelis, I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 20.02.2019. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu 
īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§) (turpmāk – Lēmums) ir nodota atsavināšanai Carnikavas 
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta – nekustams īpašums 
Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1471, kas 
sastāv no zemes vienības 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1566, un divām 
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ēkām: kazarmas ēka, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 001, un pagrabs, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1210 004 (turpmāk – pašvaldības manta), ir apstiprināta pašvaldības 
mantas nosacītā cena 36500,00 EUR, kā arī ir noteikti izsolāmās pašvaldības mantas 
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 

2. ar Lēmumu domes Izsoles komisijai (turpmāk – komisija) uzdots organizēt un rīkot 
pašvaldības mantas pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

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 (prot. Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 20.02.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/19/7) ir apstiprināti pašvaldības 
mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2019/6 (turpmāk – izsoles noteikumi); 

6. pašvaldības mantas izsole notika 11.04.2019. plkst. 10.00; komisija iesniegusi domei 
pašvaldības mantas mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/17 (pielikums), no kura izriet, 
ka izsolei pieteicies viens dalībnieks, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SMW Wheels”, 
reģistrācijas numurs 40003495011, kuras valdes loceklis ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt 
atsevišķi uz izsoli ieradies noteiktajā laikā un, nosolot vienu soli (500,00 EUR) papildus 
izsoles sākumcenai (36500,00 EUR), saskaņā ar izsoles noteikumu 28.punktu ir atzīstams 
par izsoles uzvarētāju un ir ieguvis tiesības slēgt nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par izsolē iegūto mantu par pirkuma summu 37000,00 EUR, vienlaikus slēdzot 
līgumu par izsolē iegūtās mantas ieķīlāšanu par labu pašvaldībai; 

7. domes bankas kontā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SMW Wheels”, 
reģistrācijas numurs 40003495011, maksājums 50,00 EUR (11.04.2019. maksājuma Nr. 
634), tas ir, avanss par nosolīto mantu 10 (desmit) procentu apmērā (3700,00 EUR) no 
nosolītās summas (37000,00 EUR), atrēķinot pirms izsoles domes bankas kontā 
04.04.2019. iemaksātā nodrošinājuma summu (3650,00 EUR); 

8. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 26.02.2019. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 04.03.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2019/44.IZ7), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2019.gada marta (292) laidienā, paziņojums par izsoli 28.02.2019. izlikts labi redzamā 
vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
21.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles;  

10. pašvaldības mantas izsoles protokols ir apstiprināts ar komisijas 11.04.2019. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14-1/19/21); 

11. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
d) 30.panta 11 daļa cita starpā - pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz 

nomaksu, divu nedēļu laikā par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 
procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, ja izsoles noteikumi neparedz citu 
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta avansā; 

e) 34.panta otrā daļa - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles 
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto 
maksājumu nokārtošanas; 
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f) 36.panta pirmā daļa cita starpā – publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu, nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas vārdā paraksts attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona; 

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

h) 36.panta trešā daļa – pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, 
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu 
pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par 
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos 
nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto 
īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas 
tiesības par labu atsavinātājam. 

 
J.Kozlovskis jautā, ar ko šis uzņēmums nodarbosies? 
D.Mieriņa atbild, ka uzņēmums iepērk metālu un ražo riepu/disku sagataves. Uzņēmums atbilst 
noteiktajiem projekta kritērijiem. 
I.Krastiņš komentē, ka šādu lēmumu nevar atbalstīt, jo šādā veidā pašvaldības zeme tiek pārdota 
un tās cena ir tāda, jo tur pašlaik vēl nekā nav. Savukārt pēc gada šī vērtība būs vismaz divas 
reizes lielāka. No Valsts kontroles viedokļa, šī ir pašvaldības mantas izsaimniekošana. 
 

Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 11.04.2019. notikušās pašvaldības mantas 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, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta 11 daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo, otro 
un trešo daļu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 2 balsīm (I.Krastiņš, E.Burģelis), 
“ATTURAS” 2 balsīm (G.Dzene, D.Kozlovskis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 1, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1471, kas sastāv no zemes 
vienības 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1566, un divām ēkām: kazarmas 
ēka, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 001, un pagrabs, kadastra apzīmējums 8052 008 
1210 004 - 11.04.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu 
Nr.14-1/19/17 (pielikums). 

2. Slēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SMW Wheels”, reģistrācijas numurs 
40003495011, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 3-1, Rīga, LV-1050, par lēmuma 
1.punktā norādīto nekustamo īpašumu: 
2.1. Nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par nekustamā īpašuma pirkuma 

summu 37000,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro, 00 centi), piešķirot pircējam 
tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus 
zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Carnikavas novada pašvaldībai; 

2.2. Ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Carnikavas novada 
pašvaldībai. 

3. Iekļaut lēmuma 2.punktā norādītajos līgumos lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību aprobežojumus, kas noteikti: 
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3.1. Carnikavas novada domes 20.02.2019. lēmumā „Par Carnikavas novada pašvaldības 
mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes 
iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., 
Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas 
nosacītās cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§); 

3.2. ar Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 20.02.2019. sēdes lēmumu (protokols 
Nr.14-1/19/7) apstiprinātajos nekustama īpašuma Sintēzes iela 1, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1471, izsoles noteikumos Nr. 
INA/2019/6. 

4. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā norādīto 
informāciju, nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - pašvaldības centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

5. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
parakstīšanai lēmuma 2.punktā norādītos līgumus, termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

23. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, 

Mežgarciems, Carnikavas novads, 11.04.2019. plānotās izsoles atzīšanu par nenotikušu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 20.02.2019. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu 
īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas 
apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 6.§) (turpmāk – Lēmums) ir nodota atsavināšanai šāda 
Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta, ir apstiprināta 
pašvaldības mantas nosacītā cena, kā arī ir noteikti tās turpmākās izmantošanas nosacījumi 
un atsavināšanas tiesību aprobežojumi: 
a) nekustams īpašums Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 

8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1569 (turpmāk – nekustams īpašums Sintēzes iela 3), kura nosacītā cena - 
25000,00 EUR; 

b) nekustams īpašums Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 008 1473, kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1568, un trim ēkām: garāža, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, tualete, 
kadastra apzīmējums 8052 008 1210 007, un šķūnis, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 
008 (turpmāk – nekustams īpašums Sintēzes iela 5), kura nosacītā cena - 33000,00 EUR; 

c) nekustams īpašums Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1567 (turpmāk – nekustams īpašums Sintēzes iela 7), kura nosacītā cena - 
21000,00 EUR;  

2. ar Lēmumu domes Izsoles komisijai (turpmāk – komisija) ir uzdots organizēt un rīkot 
nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Sintēzes iela 5 un Sintēzes iela 7 pārdošanu atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

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 
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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 (prot. Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 20.02.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/19/7) ir apstiprināti izsoles 
noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi): 
a) Nr. INA/2019/7 - nekustamam īpašumam Sintēzes iela 3; 
b) Nr. INA/2019/8 - nekustamam īpašumam Sintēzes iela 5; 
c) Nr. INA/2019/9 - nekustamam īpašumam Sintēzes iela 7; 

6. saskaņā ar izsoles noteikumiem nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Sintēzes iela 5 un 
Sintēzes iela 7 mutiskas izsoles tika plānotas 11.04.2019. attiecīgi: plkst. 12.00,  plkst. 
14.00  un plkst. 16.00 (turpmāk – izsoles);  

7. komisija iesniegusi domei izsoles dalībnieku sarakstu Nr. 14-1/19/16, no kura izriet, ka 
nekustama īpašuma Sintēzes iela 5 izsolei ir reģistrējies viens dalībnieks - sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību “SMW Wheels”, reģistrācijas numurs 40003495011, kuras pārstāvis 
izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā uz izsoli neieradās, par to informējot domi 
11.04.2019. iesniegumā, kas reģistrēts domē ar Nr. S/826;  

8. izsoles noteikumos paredzētajā termiņā līdz 04.04.2019. plkst. 14.00 nekustama īpašuma 
Sintēzes iela 3 un nekustama īpašuma Sintēzes iela 7 izsolei nav pieteicies neviens 
dalībnieks;   

9. sludinājumi par pašvaldības mantas izsolēm, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēti: 26.02.2019. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 04.03.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2019/44.IZ8 /nekustams īpašums Sintēzes iela 3/, oficiālās publikācijas 
Nr.2019/44.IZ9 /nekustams īpašums Sintēzes iela 5/, oficiālās publikācijas 
Nr.2019/44.IZ10 /nekustams īpašums Sintēzes iela 7/), domes informatīvā izdevuma 
„Carnikavas novada vēstis” 2019.gada marta (292) laidienā, paziņojumi par izsoli 
28.02.2019. izlikti labi redzamā vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

10. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļa cita starpā nosaka, 
ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama 
par nenotikušu; 

11. izsoles noteikumi paredz: 
a) 38.1. un 38.2.apakšpunkts - izsole atzīstama par nenotikušu, ja: noteiktajā termiņā nav 

reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no 
reģistrētajiem izsoles dalībniekiem; 

b) 40.punkts cita starpā - lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem dome un 
nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Domes lēmumu var 
pārsūdzēt tiesā 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma dienas.  

 
Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 11.04.2019. plānotās pašvaldības nekustamu 

īpašumu Sintēzes iela 3, Sintēzes iela 5 un Sintēzes iela 7 izsoles ir atzīstamas par nenotikušām, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, Carnikavas novada domes 20.02.2019. noteikumu Nr. 
INA/2019/7, Nr. INA/2019/8 un Nr. INA/2019/9 38.1. un 38.2.apakšpunktu, 40.punktu, atklāti 
balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
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P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), PRET” 1 balss 
(E.Burģelis), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma: 
1.1. Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas 

sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569; 
1.2. Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, kas 

sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, un 
trim ēkām: garāža, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, tualete, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1210 007, un šķūnis, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008; 

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

11.04.2019. plānoto mutisko izsoli par nenotikušu. 
2. Paziņot lēmuma 1.2.punktā noteikto uz nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, 

Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, izsoli reģistrētajam izsoles dalībniekam 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SMW Wheels”, reģistrācijas numurs 40003495011, 
juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 3-1, Rīga, LV-1050, paziņojumu nosūtot pa pastu uz 
personas juridisko adresi, termiņš – piecas (5) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

3. Noteikt, ka šo lēmumu daļā par 11.04.2019. plānotās nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, mutiskās izsoles 
atzīšanu par nenotikušu var pārsūdzēt tiesā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas 
dienas lēmuma 2.punktā norādītajai personai. 

4. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā minēto 
informāciju, termiņš– piecas (5) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

5. Noteikt atbildīgo par: 
5.1. lēmuma 2.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas priekšsēdētāju; 
5.2. lēmuma 4.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāju. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
24. § 

Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu saraksta 
apstiprināšanu un atkārtota konkursa izsludināšanu 

Ziņo: I.Stalidzāne 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis, D.Kozlovskis, D.Mieriņa, L.Daugavietis, E.Burģelis 

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

1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

2. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam prioritātes IP1_7: “Vietējo 
iniciatīvu atbalsts” īstenošanai nosaka aktivitātes Nr. A1.7.1.1. “Projektu konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” organizēšana” un A1.7.2.2. “Vietējo iniciatīvu atbalsta plāna 
īstenošana – NVO atbalsta programma”, paredzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
atbalstīt gan vietējo iniciatīvu projektus, gan veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaisti NVO 
darbā novadā; 

3. dome ar 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 7.§) ir apstiprinājusi saistošos noteikumus 
Nr.SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanai”, kuri 28.01.2015. stājās spēkā. Kā arī dome ar 18.01.2017. lēmumu (prot. Nr.1, 
3.§) ir apstiprinājusi saistošos NR.SN/2017/1 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. 
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gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir 
finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
Saistošie noteikumi cita starpā nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība slēdz 
līdzdarbības līgumus ar privātpersonām par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu. 
Saistošie noteikumi paredz: 
a) 8.punkts cita starpā - lai noteiktu, kura privātpersona valsts pārvaldes uzdevumu var veikt 

efektīvāk, Pašvaldība organizē konkursu par Līguma slēgšanu (turpmāk – Konkurss); 
b) 10.punkts - Konkursam par Līguma slēgšanu Pašvaldība izveido Konkursa komisiju ne 

mazāk kā trīs locekļu sastāvā, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata; 
4. dome ar 18.03.2015. lēmumu (prot. Nr.4, 2.§) ir apstiprinājusi nolikumu Nr.INA/2015/7 

„Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikums” un izveidojusi konkursa komisiju 
(turpmāk – Komisija). Savukārt ar 20.02.2019. lēmumu (prot. Nr.2, 9.§) veiktas izmaiņas 
Komisijas sastāvā. 

5. dome ar 18.03.2015. lēmumu (prot. Nr.4, 3.§) ir apstiprinājusi nolikumu Nr.INA/2015/8 
„Konkursa par līdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” nolikums” (turpmāk – Nolikums); 

6. ar domes 19.12.2019. lēmumu (prot. Nr.22, 7.§) ir piešķirts finansējums Konkursa ietvaros 
privātpersonām deleģējamo uzdevumu veikšanai un noteiktas prioritātes 2019.gadā, sadalot 
finansējumu sekojoši: 
a) rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra”-  7500,00 EUR; 
b) rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes – 2250,00 EUR; 

7. Nolikums paredz: 
a) 23.punkts - Komisija izskata visus iesniegtos un šī nolikuma 21.punktam atbilstošos 

projektu pieteikumus. Komisija izvērtē projektu pieteikumus atbilstoši vērtēšanas 
kritērijiem; 

b) 24.punkts - Komisija sagatavo un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 
Termiņa iesniedz Domē apstiprināšanai projektu pieteikumu sarakstu, atbilstoši saņemto 
punktu skaitam un priekšlikumu par atbalstāmajiem projektiem. Gala lēmumu par 
Finansējuma piešķiršanu pieņem Dome; 

c) 26.punkts - Konkursā iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas rezultāti tiek publicēti 
Domes mājas lapā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī nolikuma 24.punktā noteiktā Domes 
lēmuma pieņemšanas un Domes informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada vēstis”; 

d) 27.punkts - apstiprināto projektu pieteikumu iesniedzēji (privātpersonas) slēdz 
līdzdarbības līgumu ar Domi par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, īstenojot 
apstiprināto projektu. Līdzdarbības līgums tiek noslēgts 15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā pēc šī nolikuma 24.punktā noteiktā Domes lēmuma pieņemšanas; 

8. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš Konkursā tika izsludināts Domes mājas lapā un 
informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada vēstis” februāra numurā – līdz 11.03.2019.; 

9. ar 12.03.2019. Komisijas protokolu Nr.1 ir izveidots Konkursā iesniegto projektu 
pieteikumu saraksts;  
a) 2019. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu pieteikumu vērtēšanas 

kopsavilkums rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” - 4 projekti  
b) 2019. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu pieteikumu vērtēšanas 

kopsavilkums rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” - 13 projekti. 
10.  ar 01.04.2019. protokolu Nr.2. Komisija ir sagatavojusi Konkursā iesniegto projektu 

pieteikumu sarakstu, atbilstoši vērtējumam pēc administratīvajiem kritērijiem un saņemto 
punktu skaitam; 

11. ar 10.04.2019. protokolu Nr.3. Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu par atbalstāmajiem 
projektiem un 29.03.2019. BDB biedrības “Kalngalieši” gala atskaiti par pašvaldības 
piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu līgumam Nr.02-14.6/17/226 atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem, 
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I.Krastiņš jautā, kādi projekti netika apstiprināti un kādi ir galvenie iemesli? 
I.Stalidzāne atbild, ka rīcībā -“Maza mēroga insfrastruktūra” tika iesniegts projekts par norāžu 
izvietošanu dabas parkā, bet šie projekti bija bez pilnvarojuma parakstīt, kā arī nebija vairāki 
saskaņojumi ar Dabas aizsardzības pārvaldi u.c. iestādēm. 
I.Krastiņš jautā, kāpēc rīcībā “Sabiedrskā aktivitāte” ir atbalstīti 4, ja iesniegti tika 13 projekti? 
I.Stalidzāne atbild, ka vairāki projekti dublējās, kā arī komisijas vērtējums pēc punktu sistēmas 
bija zems. Labāk ir apstiprināt kvalitatīvus projektus un izsludināt atkārtotu pieteikšanos, tiem, 
kam būtu vēl kas uzlabojams.  
I.Krastiņš komentē, ka cilvēkiem ir ļoti grūti aktivizēt to iniciatīvu – kaut ko darīt. Bet kaut kā tas 
līdz šim ir izdevies un galvenais faktors ir tas, ka to var reāli dzīvē saskatīt. Kas ir lielāks labums 
– atbalstīt šīs iniciatīvas vai pateikt nē, jo šāda aktivitāte jau ir. Noteikti būtu jāatbalsta tas, ka 
visiem projektiem, kas iztur vērtēšanas komisijas principiālos kritērijus, piešķir finansējumu. 
Savarīgi ir atbalstīt iniciatīvu. 
J.Kozlovskis komentē, ka lietderīgāk ir atbalstīt kvalitatīvas un augstvērtīgas aktivitātes, nevis 
visas, kaut arī lielākā daļā tas iedzīvotājiem neko daudz nesniegs. To ir pierādījusi personīgā 
pieredze, piedaloties daudz un dažādās apmācībās. 
D.Kozlovskis norāda, ja tiek “pievērtas acis” uz kādām nesakārtotām lietām, tad tiek devalvēti 
vērtēšanas kritēriji. Noteitki būtu jādomā par līdzfinansējuma palielināšanu, kā arī atbalstāmo 
aktivitāšu atbalstīšanu. Šis būtu aktuāli tiem, kas vēlētos labiekārtot daudzdzīvokļu māju teritoriju. 
D.Mieriņa atbild, ka par šo ir diskutēts. Pie nākamā gada budžeta par šo varēs diskutēt un mainīt 
projekta mērķus – kam līdzfinansējums tiktu piešķirts. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Carnikavas novada domes saistošo 
noteikumu Nr. SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanai” 11.punktu, 18.03.2015. nolikuma Nr. INA/2015/8 „Konkursa par 
līdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 
“Sabiedrība ar dvēseli” nolikums” 24. un 27.punktu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, D.Kozlovskis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā 
nepiedalās G.Dzene, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un 
pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2019. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pieteikumu sarakstu 
rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” - 3 (trīs) projekti, atbilstoši saņemto punktu skaitam, 
piešķirot finansējumu EUR 3227,30 (trīs tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un 30 
centi) apmērā (1.pielikums). 

2. Apstiprināt 2019. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pieteikumu sarakstu 
rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” - 4 (četri) projekti, atbilstoši saņemto punktu skaitam, 
piešķirot finansējumu kuriem kopējā atbalsta summa ir EUR 2356,44, papildus piešķirot 
106,44 EUR no rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” neizlietotā finansējuma 
(2.pielikums). 

3. Slēgt ar lēmuma 1. un 2.punktā norādīto, apstiprināto projektu pieteikumu iesniedzējiem 
(privātpersonām) līdzdarbības līgumus par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros, īstenojot 2019.gadā apstiprinātos projektus. 

4. Apmaksāt 2019. gada projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” izdevumus no šādām 
pašvaldības 2017.gada budžeta programmas „Projekts “Sabiedrība ar dvēseli”” – EUR 
5583,74 (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 74 centi). 

5. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Carnikavas novada vēstis” informāciju par 2019.gada projektu konkursā „Sabiedrība ar 
dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. 
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6. Izsludināt atkārtotu projektu konkursu rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” ar kopējo 
finansējumu EUR 4166,26 (četri tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro, 26 centi) ar 
projektu iesniegšanas termiņu 27.05.2019. 

7. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Carnikavas novada vēstis” informāciju par atkārtotu  konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 
kārtu rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas. 

8. Apstiprināt  29.03.2019. Carnikavas novada domē iesniegto  BDR biedrības “Kalngalieši” 
gala atskaiti par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu līgumam Nr.02-
14.6/17/226 atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju. 

10. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

11. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5. un 7. punktu izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. 

12. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Es uzskatu, ka vajadzēja piešķirt papildus līdzekļus, jo 
lielākajai daļai projektu “mīkstajās” aktivitātēs neatbilstības ir nenozīmīgas. Iedzīvotāju 
iniciatīva ir jāatbalsta, īpaši arī tad, ja tiek iesaistīta pārējā sabiedrība”.  
 

1.pielikums 
Carnikavas novada domes 

17.04.2019. sēdes lēmumam 
(protokols Nr.6, 24.§) 

 
2019.gada projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniegtie projekti rīcībai “Maza 

mēroga infrastrukt ūra” 
(ar Carnikavas novada domes 19.12.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 22, 7.§) piešķirtais finansējums - 

līdz EUR 7500,00) 
 

Nr.p.k Projekta nosaukums Iesniedzējs 
Vidējais 

vērt ējums 
(punkti) 

Pieprasītai
s 

finansējum
s 

EUR 
1. Cits ūdenstornis Carnikavas 

pilsētvidē 
SLO, biedrība 
”Nākotnes iela” 

24,2 827,30 

2. Bērnu laukums Carnikavā, Rīgas iela 
8 

SIA Lark 20,2 1200,00 

3. Atpūtas vieta pie polderu dīķa Ilmārs Bundzis 19,2 1200,00 
Kopā 3 vērt ējuma punktu secībā sarindoto 

projektu kop ējais finansējums 
  3227

,30 
Finansējuma atlikums   4272,70  (= 7500,00 – 

3227,30) 
 

 
2.pielikums 

Carnikavas novada domes 
17.04.2019. sēdes lēmumam 

(protokols Nr.6, 24.§) 
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2019.gada projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniegtie projekti rīcībai “Sabiedriskās 
aktivit ātes” 

(ar Carnikavas novada domes 19.12.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 22, 7.§) piešķirtais 
finansējums – līdz EUR 2250,00) 

 

Nr.p.
k Projekta nosaukums Iesniedzējs 

Vidējais 
vērt ējums 
(punkti) 

Pieprasītais 
finansējums 

EUR 

1. 
Nodarbības senioru fiziskās veselības 

veicināšanai un dzīvespriekam – Joga uz 
krēsliem 

Ināra Lisecka 22,6 749,94 

2. Brīvdabas izaicinājums! Biedrība DUEsport 22,2 750,00 
3. Dzimtas koka izpētes semināru kurss Marina Šiļina 22,0 156,50 

Kopā 1. – 3. vērt ējuma punktu secībā sarindoto projektu kopējais 
finansējums 

 1656,44 

Finansējuma atlikums  593,56 

4. Gudrāki vecāki=laimīgāki bērni 
SLO, biedrība 

”Nākotnes iela” 21,6 700,00 

4. vērt ējuma punktu secībā sarindotā projekta finansējums 700,00 

Visu rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” iesniegto projektu 
īstenošanai nepieciešamais finansējums 

2356,44 = 1656,44 + 
700, t.sk. 106,44 papildus no 

rīcībai “Maza mēroga 
infrastruktūra” neizlietotā 

finansējuma. 
 

25. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/10 “Kārt ība, kādā 

Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 
precizēšanu un apstiprināšanu  

Ziņo: D.Mieriņa, A.Krasta 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti rindā un uzņemti 
pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs,  Carnikavas novada dome 2019.gada 
20.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.SN/2019/10 “Kārtība, kādā Carnikavas novada 
pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

Pēc saistošo noteikumu nosūtīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrās daļas prasībām, ir radusies 
nepieciešamība tos precizēt. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2019/10 “Kārtība, kādā 
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 
precizētu redakciju (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājam saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
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3. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma “Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā 
internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas ēkā. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

26. § 
Par projekta „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III k ārta” izmaksu 

apstiprināšanu un aizņēmumu no Valsts kases. 
Ziņo: D.Mieriņa, G.Dzenis 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, G.Kozlovska, J.Kozlovskis, G.Miglāns, A.Solovjovs, P.Špakovs, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, E.Odziņa 
 
Plkst. 10.53 no domes sēdes aiziet deputāts D.Kozlovskis. 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada domes (turpmāk–Dome) 27.11.2015. ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums 

Nr.24 4.§ atbalstīt 2014.–2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 
5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros jaunās centralizētās kanalizācijas infrastruktūras 
izbūves Carnikavas aglomerācijā projektu. 

2. Domes 03.08.2017. ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.16, 1.§ atbalstīt projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošanu, veicot 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Carnikavas aglomerācijas ielās (Bišu, Ceriņu, 
Cīrulīšu, Dambja, Draudzības, Īsā, Jāņa, Kokgaujas, Līņu, Ludmilas Azarovas, Mazajā 
Gaujas, Mazajā Lašu, Mežrožu, Rūpnieku, Viestura un Vimbu ielās) un nodrošināt 162 
iedzīvotāju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām līdz 2022. 
gada 31. martam. 

3. Domes 03.08.2017. ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.16, 1.§ Piešķirt ar Kohēzijas 
fonda līdzekļiem līdzfinansētā, Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 
īstenošanai no Carnikavas novada domes līdzekļiem līdz EUR 1 119 195,62, no kuriem EUR 
163 874,06 ir attiecināmās izmaksas un EUR 955 321, ir neattiecināmās izmaksas. 

4. Domes 03.08.2017. ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.16, 1.§ atbalstīt Carnikavas 
novada pašvaldības līdzfinansējuma EUR līdz 1 119 195,62 nodrošināšanai, ņemot 
aizņēmumu Valsts Kasē. 

5. 10.07.2017. Aģentūra izsludināja iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”. 
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 21.07.2017. Aģentūras iepirkumu komisija pieņēma 
lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” reģ.Nr.43603064850 
par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojekts ir izstrādāts un akceptēts 
Carnikavas novada Būvvaldē, un plānotās autoruzraudzības izmaksas ir EUR 1 391,50 (t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis). 

6. 20.02.2019. Aģentūra izsludināja iepirkuma procedūru “Būvdarbi projekta 
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" ietvaros". Pretendenta, kas 
atbilst atklāta konkursa kvalifikācijas prasībām piedāvājuma cena ir EUR 1 895 773,60 (bez  
pievienotās vērtības nodokļa). Pievienotā vērtības nodokļa iemaksas nav jāveic.  

7. Aģentūra ir veikusi tirgus izpēti, plānotās būvuzraudzības izmaksas EUR 22 286,40 t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis). 
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8. Projekta kopējās izmaksas ar pievienoto vērtības nodokli – EUR 1 919 451,50, t.sk. 
attiecināmās izmaksas EUR 573 234,06 (Kohēzijas fonda finansējums ir EUR 409 360,00 
un pašvaldības līdzfinansējums EUR 163 874,06) un neattiecināmās izmaksas EUR 1 346 
217,44. 

 
I.Krastiņš komentē, ka komitejās lēmums nebija, bet bija tikai aģentūras direktora ziņojums. Par 
projektu kopumā, mēs jau pirms četriem gadiem visi bijām vienisprātis, ka šis projekts ir vajadzīgs. 
Savādi, ka atkārtoti tiek prasīts deputātu viedoklis, par aizņēmuma ņemšanu un projekta 
īstenošanu. Kā arī tas, ka pašvaldības kopējās izmaksās, nav ieplānots šis projekts.  
I.Lulle  norāda, ka projekts budžetā ir ieplānots ārpus kārtas, tur kur ir arī citi projekti (kopā 6 
milj.). 
I.Krastiņš komentē, ka tā nevar būt, ka četrus gadus vecs domes lēmums nav iekļauts kopējā domes 
finansējuma modelī. Šis ir atbalstāms lēmumprojekts, bet kādā veidā visi attīstības plāni varētu 
apdraudēt izvirzītās novada prioriātes!? Vai nāksies atteikties no kādiem Taviem projektiem, kas 
līdz šim bija ieplānoti? 
D.Mieriņa atbild, ka visus attīstības projektus īsteno domē –kopā, un to realizāciju arī vērtēsim 
visi kopā. 
J.Kozlovskis komentē, ka komitejās tika runāts, ka šis projekts varētu palielināt kopējo tarifu par 
0,12 EUR. Jebkurā gadījumā privātmājas izmaksas ir lielākas, līdz ar to iedzīvotājiem būtu 
jāpriecājas, ka pašvaldība īsteno šādus projektus. 
D.Mieriņa norāda, ka turpmāk šādiem projektiem nebūs pieejams ES finansējums, bet pašvaldībai 
tāpat būs jāattīsta un jāizbūvē gan ūdenssvadi, gan kanalizācija. Kā arī projektā ir ielikti 
sasniedzamie rādītāji, pretējā gadījumā ES finansējums būs jāatmaksā atpakaļ. Ir notikusi 
iedzīvotāju aptauja par ieinteresētību pieslēgties. 
I.Krastiņš norāda, ka komitejā bija diskusija par to vai tie iedzīvotāji, kas aptaujā izteica atbalstu 
šim projektam būtu gatavi pieslēgties, ja būtu lielāks tarifs. Palika neizrunāts jautājums par tarifa 
palielinājumu, ņemot vērā Mežgarciema izbūvi.  
 
Deputāti diskutē par Mežgarciema kapitālieguldījumu iekļaušanu tarifa izmaksās. 
 
G.Dzenis norāda, ka šīs izmaksas netiks iekļautas tarifos, jo šī teritorija ir paredzēta 
uzņēmējdarbības attīstībai. 
A.Solovjovs informē, ka šī projekta ietvaros pie līdzekļiem nāk klāt 14 000,00 EUR. Kā arī 
pārdotais ūdens daudzums katru katru palielinās par 2000 m3, tad pēc šī projekta realizācijas 
tarifs varētu būt 1,06 EUR/m3. 
E.Burģelis komentē, ka projekts ir labs, bet jārūpējas par to, lai nav tāda situācija kā bija Ziedu 
ielā, kur netika izpildīti visi projekta kritēriji. 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 
kopējās izmaksas EUR 1 919 451,50 (viens miljons deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši četri 
simti piecdesmit viens euro un 50 centi), t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 573 234,06 
(Kohēzijas fonda finansējums ir EUR 409 360,00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 163 
874,06) un neattiecināmās izmaksas EUR 1 346 217,44. 

2. Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējuma 1 510 091,50 (viens miljons pieci 
simti desmit tūkstoši deviņdesmit viens euro un 50 centi) nodrošināšanai, ņemot aizņēmumu 
Valsts Kasē. 
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3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Carnikavas novada domes Finanšu nodaļas 
vadītāja.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā –pašvaldības izpilddirektors. 
 

27. § 
Par projekta „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III k ārta” aiz ņēmumu 

no Valsts kases 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domes (turpmāk–Dome) 27.11.2015. ārkārtas sēdē tika pieņemts 
lēmums Nr.24, 4.§ atbalstīt 2014.–2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskā 
atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros jaunās centralizētās 
kanalizācijas infrastruktūras izbūves Carnikavas aglomerācijā projektu. 

2. Domes 03.08.2017. ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.16, 1.§ atbalstīt projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošanu, veicot 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Carnikavas aglomerācijas ielās (Bišu, Ceriņu, 
Cīrulīšu, Dambja, Draudzības, Īsā, Jāņa, Kokgaujas, Līņu, Ludmilas Azarovas, Mazajā 
Gaujas, Mazajā Lašu, Mežrožu, Rūpnieku, Viestura un Vimbu ielās) un nodrošināt 162 
iedzīvotāju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām līdz 2022. 
gada 31. martam. 

3. Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru noslēdza vienošanos Nr.5.3.1.0/17/I/017 par Eiropas Savienības fonda projekta 
īstenošanu. 

4. Domes 2019.gada 17.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums “Par projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” izmaksu apstiprināšanu un aizņēmumu no 
Valsts kases”, ar kuru apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Carnikavā, III kārta” kopējās izmaksas EUR 1 919 451,50 (viens miljons deviņi simti 
deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit viens euro un 50 centi), t.sk. attiecināmās 
izmaksas EUR 573 234,06 (Kohēzijas fonda finansējums ir EUR 409 360,00 un 
pašvaldības līdzfinansējums EUR 163 874,06) un neattiecināmās izmaksas EUR 1 346 
217,44. 

5. 10.07.2017. Aģentūra izsludināja iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III 
kārta”. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 21.07.2017. Aģentūras iepirkumu komisija 
pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 
reģ.Nr.43603064850 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojekts ir izstrādāts 
un akceptēts Carnikavas novada Būvvaldē, un plānotās autoruzraudzības izmaksas ir EUR 
1391,50 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). 

6. 20.02.2019. Aģentūra izsludināja iepirkuma procedūru “Būvdarbi projekta 
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" ietvaros". Pretendenta, kas 
atbilst atklāta konkursa kvalifikācijas prasībām piedāvājuma cena ir EUR 1 895 773,60 
(bez  pievienotās vērtības nodokļa). Pievienotā vērtības nodokļa iemaksas nav jāveic, jo 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ir saimnieciskā darbība.  

7. Aģentūra ir veikusi tirgus izpēti, plānotās būvuzraudzības izmaksas EUR 22 286,40 t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis). 

8. Lai īstenotu projektu, kopējās izmaksas ar pievienoto vērtības nodokli - EUR 1 919 451,50, 
t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 573 234,06 (Kohēzijas fonda finansējums ir EUR 409 
360,00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 163 874,06) un neattiecināmās izmaksas EUR 
1 346 217,44. 



38 

9. Kohēzijas līdzfinansējuma daļu EUR 40 948,19 būs iespējams saņemt tikai 2021.gadā pēc 
iedzīvotāju pieslēgumu izveidošanas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes 
sistēmām, tādēļ šis finansējums sākotnēji j āparedz no aizņēmuma, kurš pēc projekta 
īstenošanas 5 dienu laikā tiks atgriezts Valsts kasē aizņēmuma segšanai. 

10. Kopējās izmaksas, kuras nepieciešamas Carnikavas novada domei īstenojot Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu 2019. un 2020.gadā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Carnikavā, III kārta” no aizņēmuma līdzfinansējuma, ir  EUR 1 551 039 (viens 
miljons pieci simti piecdesmit viens tūkstotis trīsdesmit deviņi eiro, 00 centi).  

11. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai vidējā termiņā 2019. un 2020.gadā. 
12. 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. 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, 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” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu specifikā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros 
jaunās centralizētās kanalizācijas infrastruktūras izbūves Carnikavas aglomerācijā projektu 
vidēja termiņa projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 
attiecināmās un neattiecināmās daļas finansēšanai 2019. un 2020.gadā EUR 1 551 039 (viens 
miljons pieci simti piecdesmit viens tūkstotis trīsdesmit deviņi eiro, 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 EUR 1 551 039 (viens miljons pieci simti 
piecdesmit viens tūkstotis trīsdesmit deviņi eiro, 00 centi) saņemšanu specifiskā atbalsta 
mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” vidēja termiņa projektam “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 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 
2019.gada 31.maijam. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

28. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos Nr. CND/INA/2011/17  

“Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
noteikumi”   

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 

 
Izskatot jautājumu par domes deputātu atlīdzības noteikšanu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.1 daļu, atklāti balsojot 
„PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
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A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2019/19 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 
20. aprīļa noteikumos Nr. CND/INA/2011/17 “Carnikavas novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku  atlīdzības  noteikumi”” (pielikumā).  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 13.05.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 14.05.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 15.05.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 22.05.2019. plkst. 09.00. 
 
Plkst. 11.15 no domes sēdes aiziet deputāts E.Burģelis. 
 

Izpilddirektora zi ņojums  
Ziņo:R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 17.aprīlī plkst. 11.30. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 84 lp, tai skaitā 1 administratīvais akts uz 2 lp. 
2. Carnikavas novada domes 2018.gada pārskats uz 98 lp. 
3. Noteikumi Nr. INA/2019/18 “Grozījumi noteikumos Nr. INA/2018/26 „Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” uz 1 lp. 

4. Carnikavas novada domes saistošiew noteikumi Nr.SN/2019/10 “Kārtība, kādā Carnikavas 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” uz 17 lp. 

5. Noteikumi Nr. INA/2019/19 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 20. aprīļa 
noteikumos Nr. CND/INA/2011/17 “Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku  atlīdzības  noteikumi”” uz 1 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 24. aprīlī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 24.aprīlī 


