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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
SĒDES PROTOKOLS 

 
2016.gada 23.martā  Nr. 6 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09:00 
Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Roberts 
Raimo (līdz plkst.15:16), Edgars Sliede, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Kārlis Eidis, Daiga 
Kalnbērziņa, Kristaps Bergmanis, Sanita Sudraba, Imants Krastiņš, Arta Deniņa (līdz plkst. 
14:00) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, 

Sandra Baltruka, Daina Upīte, Ilga Balode, Elita 
Terentjeva 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09:03 

 
Domes sēdes darba kārtībā ir 45 darba kārtības jautājumi un papildus darba kārtībā ir 2 

jautājumi.  
 
I.Krastiņš izsaka priekšlikumu domes sēdes darbā kārtībā iekļaut sekojošu informāciju: 

1. D.Jurēvicas atvainošanos I.Krastiņam par nepatiesās informācijas publicēšanu masu 
medijos. 

2. Par tiesas spriedumu, kas saistīts ar Carnikavas pašvaldības tiesvedību ar 
izpilddirektoru. 

D.Jurēvica atbild, ka “Rīgas un apriņķa avīzē” un ziņu aģentūrā LETA ir precizēta sniegtā 
informācija un izteikta atvainošanās. D.Jurēvica atvainojas I.Krastiņam par neprecīzas 
informācijas sniegšanu mēdijiem.  
E.Burģelis izsaka priekšlikumu domes sēdes darba kārtībā iekļaut informāciju par p/a 
“Carnikavas Komunālserviss” Vides pārvaldības nodaļas vadītāja amata vietas izveidošanu. 
I.Krastiņš papildina, ka šo informāciju vajadzētu papildināt arī par to, vai jaunais Pašvaldības 
policijas priekšnieks ir saņēmis ministrijas akceptu. 



2 

 

D.Jurēvica atbild, ka Iekšlietu ministrija Pašvaldības policijas priekšnieka amatam ir 
akceptējusi I.Pastoru. 
I.Krastiņš izsaka priekšlikumu pārrunāt visu par trīs jaunizveidotajiem -  Pašvaldības policijas 
priekšnieka, p/a “Carnikavas Komunālserviss” jurista un Vides pārvaldības nodaļas vadītāja 
amatiem. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes, papildus domes sēdes darba kārtībām un  
iepriekš izteiktajiem priekšlikumiem, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
K.Eidis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 
1. Par amata vietas likvidēšanu pašvaldības iestādē „Carnikavas sporta centrs” un par 

izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā. 
2. Par vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu un pirmsskolas izglītības 

iestādes telpu būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanu un 
būvniecību Piejūras internātpamatskolā. 

3. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/6 „Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 
20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas 
apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

4. Par Centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu. 
5. Par iesnieguma izskatīšanu. 
6. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

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

7. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības 
iestādē “Riekstiņš” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā. 

8. Par zemesgabalu, kas atdalāmi no nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2, Garciems, 
Carnikavas novads, un Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads, iegādi. 

9. Par zemesgabalu, kas atdalāmi no nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 1, Garciems, 
Carnikavas novads, Aizvēju iela 16, Garciems, Carnikavas novads, un Aizvēju iela 18, 
Garciems, Carnikavas novads, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

10. Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu saraksta 
apstiprināšanu. 

11. Par grozījumiem pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu un mēnešalgu 
sarakstā.  

12. Par Novadpētniecības centra speciālista amata vienības izveidošanu. 
13. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai. 
14. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 
15. Par K. Ņ. reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 
16. Par istabas sociālajā dzīvoklī izīrēšanu K. Ņ. 
17. Par finansiālu atbalstu sieviešu korim „Undīne” dalībai Starptautiskajā mūzikas un koru 

festivālā Horvātijā. 
18. Par sadarbības līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru.  
19. Par grozījumiem 19.05.2010. nolikumā Nr.29 “Carnikavas novada bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu projektu konkursa nolikums”.  
20. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisijas apstiprināšanu. 
21. Par finansiālā atbalsta sniegšanu konkursa „Carnikavas konditorejas gardums 2016” 

organizēšanai Carnikavas novadā. 
22. Par saistošo noteikumu „Par kultūras un mākslas finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” 

apstiprināšanu. 
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23. Par nolikuma Nr. INA/2016/11 „Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un 
pedagogu apbalvošanu”  apstiprināšanu. 

24. Par noteikumu „Carnikavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un 
finansējuma saņemšanas  noteikumi” apstiprināšanu. 

25. Par finansiālā atbalsta sniegšanu S. S. dalībai golfa sacensībās un treniņnometnē. 
26. Par pašvaldības apbalvojuma dibināšanu un Carnikavas novada pašvaldības Atzinības 

raksta nolikuma apstiprināšanu. 
27. Par Carnikavas novada pašvaldības sporta jomā sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu. 
28. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Langas 

ūdensnotekas koplietošanas meliorācijas sistēmai 
29. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 
30. Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Dzirnupes iela 3E” un darba 

uzdevuma apstiprināšanu. 
31. Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam Zelmeņu un Ziedleju ielās un darba 

uzdevuma apstiprināšanu. 
32. Par zemes vienību apvienošanu. 
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem “Lamsdegumi” un 

“Foreles”, Siguļi, Carnikavas novads. 
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Jaunzemnieki”, 

Carnikavas novads. 
35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Riču iela 3, Siguļi, 

Carnikavas novads. 
36. Par detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam „Jūraskrasti” pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 
37. Par Carnikavas novada Medību koordinācijas komisijas sastāva grozīšanu. 
38. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  SIA “Leste”. 
39. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz daļu no zemes vienības, kas nav ierakstīta 

zemesgrāmatā. 
40. Par 27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/84-n termiņa 

pagarināšanu. 
41. Par piekrišanas došanu zemes Tunču ielā 8, Garupē, Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
42. Par piekrišanas došanu zemes Ežu ielā 65, Garciemā, Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
43. Par piekrišanas došanu zemes “Sproģīši”, Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
44. Par piekrišanas došanu zemes “Kaijas”, Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā. 
45. Par piekrišanas došanu zemes Māras iela 2, Carnikava, Carnikavas nov., iegūšanai 

īpašumā. 
46. Par izglītības iestādes noteikšanu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros atbalsta saņemšanai. 
47. Ziņojumi. 

47.1. Bāriņtiesas ziņojums. 
47.2. Administratīvās komisijas ziņojums. 
47.3. Izpilddirektora ziņojums 
47.4. Informācija par tiesvedību 
47.5. Informācija par Pašvaldības policijas priekšnieka un p/a “Carnikavas 

Komunālserviss” jurista un Vides pārvaldības nodaļas vadītāja amatiem. 
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1. § 
Par amata vietas likvidēšanu pašvaldības iestādē „Carnikavas sporta centrs” un par 

izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Ņemot vērā izmaiņas pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta centrs” darba organizācijā, 

ir likvid ējama riteņbraukšanas sporta speciālista amata vieta, veicot atbilstošus grozījumus 
budžetā un pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 21.panta otro daļu, 
Finanšu un budžeta komitejas 16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.04.2016. likvidēt amata vienību pašvaldības iestādē „Carnikavas sporta centrs”: 
riteņbraukšanas sporta speciālists - nepilns darba laiks 0,241 likmes; amata saime: 48.II; 
mēnešalgu grupa: 8; mēnešalga EUR 879,00; alga mēnesī EUR 212,00;  

2. Saskaņā ar lēmuma 1.punktu veikt atbilstošus grozījumus pašvaldības administrācijas 
darbinieku sarakstā līdz 30.03.2016.; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības iestādes „Carnikavas sporta centrs” 
vadītājs. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2. minētā izpildi – Centrālās administrācijas Administratīvās 
nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 
Termiņš 01.04.2016. 

 
2. § 

Par vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu un pirmsskolas izglītības 
iestādes telpu būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanu un 

būvniecību Piejūras internātpamatskolā 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: K.Eidis, G.Kozlovska, D.Jurēvica, A.Deniņa, R.Garenčiks, I.Krastiņš, R.Raimo, 

E.Burģelis, R.Laveiķis, I.Tjarve, K.Bergmanis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - Dome), ņemot vērā to, ka: 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 
u.c.); 

2. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam noteic stratēģisko 
projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, kā 
arī apakšprojektu Nr.1 “Pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšana visiem novada 
bērniem”; 

3. Carnikavas novada attīstības programma 2015-2021.gadam noteic aktivitāti A1.1.4.7 - 
Izglītības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras komplekss plānojums; 

4. Ar Domes 28.01.2016. lēmumu (prot. Nr.3, 12.§) ir apstiprināti Carnikavas novada 
domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/4 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 
pašvaldības budžetu 2016.gadam”. Carnikavas novada pašvaldības budžeta sadaļā 
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“Piejūras internātpamatskolas rekonstrukcija” ir paredzēti finanšu līdzekļi EUR 30000 
apmērā pirmsskolas izglītības iestādes telpu būvniecības un piegulošās teritorijas 
labiekārtošanas projektēšanai un būvniecībai Piejūras internātpamatskolā; 

5. Projekta īstenošanas kopējās prognozējamās izmaksas 2016.gadā ir EUR 49817,34, kas 
sastāv no:  
a. izmaksām projektēšanas un būvniecības darbiem, t.sk. teritorijas labiekārtošanai, 

aprīkojuma iegādei – EUR 20000 (t.sk. PVN), precizējot izdevumus pēc iepirkumu 
veikšanas; 

b. izmaksām inventāram un mēbelēm – EUR 10000 (t.sk. PVN); 
c. izmaksām darbinieku algām 4 mēnešiem 2016.gadā - EUR 14717,34; 
d. bērnu rotaļu laukums ar piegādi un  uzstādīšanu - EUR 5100. 

 
A.Deniņa jautā, kāpēc tiks veidota tikai 1 grupiņa, jo iepriekš tika runāts vismaz par 2 vai 3 
grupiņu izveidi, lai atstātu ievērojamu ietekmi un bērnu rindu? 
D.Jurēvica atbild, ka tehniski šajā vietā nav iespējams izveidot vairāk par vienu 1 (20 bērnu) 
grupiņu. Izpētot visas prasības un normatīvus ir rasts šāds risinājums.  
R.Garenčiks papildina, ka tika veikta vecāku aptauja, un tika konstatēts, ka tikai 29 vecāki 
atbalsta šo risinājumu un būtu ar mieru savu bērnu vest uz Piejūras internātpamatskolā 
izveidoto bērnudārza grupiņu.  
I.Krastiņš norāda, ka izveidot bērnudārza grupiņu esošajā skolas ēkā ir četras reizes lētāk 
nekā uzbūvēt jaunu ēku. Šis ir viens no svarīgākajiem stratēģiskajiem jautājumiem – bērnu 
rindas samazināšana. Deputāts aicina atbalstīt šo lēmumprojektu, gan arī budžetā atrast 
līdzekļus, lai varētu izveidot vēl kādu bērnudārza grupiņu Piejūras internātpamatskolas 
“spārnā”. 
D.Jurēvica norāda, ka vajadzētu apstiprināt šīs vienas grupiņas izveidi, un pēc tam 
konceptuāli lemt ko vispār darīt ar Piejūras internātpamatskolu un tās ēku. 
K.Bergmanis atbalsta vairāku grupiņu izveidi. 
 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atvērt bērnu grupu pirmskolas vecuma bērniem pašvaldības iestādē Piejūras 
internātpamatskola. 

2. Izdarīt grozījumus pašvaldības iestādes “Piejūras internātpamatskola” nolikumā, lai 
nodrošinātu vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu. Izpildes termiņš 
līdz 2016.gada 30.aprīlim. 

3. Licencēt vispārējo pirmsskolas izglītības programmu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

4. Veikt pirmsskolas izglītības iestādes telpu Piejūras internātpamatskolā būvniecības un 
piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanu, būvniecību un nepieciešamā 
inventāra un mēbeļu iegādi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5. Uzdot Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijai veikt lēmuma lemjošās daļas 
4.punktā minētos iepirkumus. 

6. Uzdot pašvaldības iestādes “Piejūras internātpamatskola” direktoram iesniegt 
Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijai pieteikumus par lēmuma lemjošās daļas 
4.punktā noteikto iepirkumu veikšanu. Pieteikuma iesniegšanas termiņš projektēšanas 
darbu veikšanai – 2016.gada 30.marts; būvniecības darbu veikšanai – 10 (desmit) darba 
dienas no projektēšanas darbu izpildes; inventāra un mēbeļu iegādei – 2016.gada 
15.maijs;  
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7. Noteikt, ka līgumcena par lēmuma lemjošās daļas 4.punktā minēto nepārsniedz EUR 
30000, tajā skaitā, pievienotās vērtības nodoklis, naudas līdzekļus paredzot no 
pašvaldības budžeta sadaļas “Piejūras internātpamatskolas rekonstrukcija”; 

8. Lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteiktā uzdevuma izpildei naudas līdzekļus paredzēt  
pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumos. 

9. Lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktā uzdevuma izpildes termiņi:  projektēšanai - 
2016.gada 29.aprīlis, būvniecībai – 2016.gada 15.augusts, nepieciešamā inventāra un 
mēbeļu iegādei – 2016.gada 15.augusts.  

10. Atbildīgais par lēmuma lemjošās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā noteiktā uzdevuma 
izpildi – Piejūras internātpamatskolas direktors.  

11. Atbildīgais par lēmuma lemjošās daļas 5.punktā noteiktā uzdevuma izpildi Iepirkuma 
komisijas priekšsēdētājs. 

12. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors - 
termiņš 01.09.2016. 

 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Atbalstu šīs grupiņas izveidošanu, bet neapmierina 
fakts, ka pirms diviem mēnešiem iesāktais projekts par divu vai trīs grupu izveidošanu ir 
apstājies. Tā vietā tiks izveidota tikai viena grupa. Un vienīgais iemesls – pašvaldība nevar 
atrast papildus finansējumu”. 
K.Bergmaņa komentārs pie balsojuma: “Piekrītu I.Krastiņam. Atskatoties pagātnē – domes 
ēkas ieeja arī izmaksāja ~30 000 euro. Salīdzinot šīs lietas, bērnudārza grupas izveide ir daudz 
svarīgāka”.  
 

3. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/6 „Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 

20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem 

siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” apstiprin āšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, G.Dzenis, R.Laveiķis, K.Bergmanis, P.Špakovs, I.Tjarve  
 
R.Raimo jautā, vai šo noteikumu grozījumi tiešām neietekmēs pašvaldības budžetu? 
G.Dzenis atbild, ka šī tabula attiecas tikai uz gāzes cenu. Līdz 1.maijam aģentūra apkopo 
informāciju par siltumenerģijas ražošanu iepriekšējā gadā. Ja starpība pārsniegs 5%, tad tiks 
virzīts lēmumprojekts par saražotās siltumenerģijas izmaksu pārapstirpināšanu. 
R.Laveiķis norāda, ka Latvijas gāze cenas var mainīt divas reizes gadā. Un līdz ko tiek mainīta 
gāzes cena, mums ir jāgroza šis lēmums? 
G.Dzeniz atbild, ka nav jāgroza lēmums, tāpēc ir paredzēti šie grozījumi, kur ir noteikts 
Latvijas gāzes cenas solis.  
R.Laveiķis jautā, vai tas ir attiecībā uz gāzes patēriņa grupu? 
G.Dzenis atbild, jo vairāk tiek patērēta gāze, jo izdevīgāka grupa. Šie noteikumi ir par 
dabasgāzes cenu uz 1000 m3. 
K.Bergmanis jautā, kurai grupai ir izveidota šī tabula? 
G.Dzenis atbild, ka šī tabula nav izveidota konkrētai grupai. Tabulas 1.aile nenosaka gāzes 
patēriņa grupu, bet gan tabulas numuru pēc kārtas. 
D.Jurēvica uzdod noskaidrot kādā gāzes patēriņa grupā atrodas Carnikavas novads un 
precizēt tabulu. 
G.Dzenis atbild, ka Carnikavas novads atrodas 4. gāzes patēriņa grupā. 
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Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/6 „Grozījumi Carnikavas novada 
pašvaldības 20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem 
siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) 
apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu un Publisko 
aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 16.03.2016. 
lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, 
K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.SN/2016/6 
„Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 
2010/32 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 
sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas 
novadā”” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ.Petrovskai 
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

3. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ.Petrovskai 
publicēt saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
„Carnikavas novada vēstis” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā 
Carnikavas novada domes ēkā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Carnikavas novada pašvaldības 
izpilddirektors. 

 
4. § 

Par Centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu  
Ziņo: D.Jurēvica, I.Gotharde 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Gotharde, I.Krastiņš, E.Burģelis, R.Raimo, P.Špakovs, A.Deniņa 
 
E.Burģelis jautā, vai nolikumā nav jāatrunā priekšsēdētāja vietnieka funkcijas, pienākumi un 
tiesības? 
I.Gotharde atbild, ka nevajag, jo pēc likuma priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja 
vietnieks pilda šos pienākumus. 
D.Jurēvica atbild, ka šis ir Centrālās administrācijas nolikums, kas ir izpildvara. Savukārt 
priekšsēdētāja vietnieks ir politiskā vara tā funkcijas ir nodalītas un atrunātas pašvaldības 
nolikumā un likumā. 
R.Raimo komentē, ka šis ir viens no galvenajiem domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 
R.Raimo izsaka priekšlikumus un domas par: 

1. Nolikuma 9.1. punkts. Pastāv jautājums par personāla speciālista vietas izveidi, kas 
kvalitatīvi atbildētu par amatu plānošanu, pieņemšanu un atbrīvošanu. 

2. Nolikuma 9.5. punkts. Ir jāpārdomā vai tik mazā pašvaldībā kā mums ir nepieciešams 
atsevišķs kultūras speciālists, ja ir tāda iestāde kā Tautas nams “Ozolaine”. Uzskata, 
ka par kultūras dzīvi būtu jāatbild vienam speciālistam. Līdz ar to nostiprinātos 
izglītības pārvalde, arī sadarbībā ar ministrijām. Sastādot nākošā gada budžetu ļoti 
būtiski ir jāizvērtē Tūrisma informācijas centra darbība un stratēģija. 

3. Nolikuma 10.punktu papildināt ar vārdiem: “Centrālās administrācijas struktūrvienību 
darbinieku pienākums ir savas kompetences robežās nepastarpināti sadarboties ar citu 
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novadu pašvaldības iestāžu darbiniekiem, viņu veicamo funkciju nodrošināšanai. 
Strīdus situācijas risina un lēmumus pieņem Centrālās administrācijas vadītājs”. 

4. Nolikuma 11.3. punkts. Cik bieži Būvvalde pilda šo nolikumā noteikto funkciju? 
5. Nolikuma 11.3.1. punkts. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Cik šis lēmums ir 

atbilstošs likumam!? 
6. Nolikuma 13.10. punktu papildināt ar vārdiem: “Sagatavot Centrālās administrācijas 

budžetu”. 
7. Nolikuma 14. punkts. Papildināt nolikumu ar 14.4. punktu “Pieņemt darbā Centrālās 

administrācijas darbiniekus saskaņā ar Centrālās administrācijas darbinieku amata 
aprakstu un saskaņojot ar priekšsēdētāju. Saskaņā ar Darba likumu atbrīvot no darba 
Centrālās administrācijas darbiniekus”. 

8. Nolikuma 16.punkts. Kādus lēmumus var atcelt, arī tiesiskus un pamatotus!? 
Priekšlikums šo nolikuma punktu papildināt ar vārdiem: “..atcelt prettiesiskus un 
nepamatotus Centrālās administrācijas vadītāja lēmumus”. 

9. Nolikuma 19.punktā vārdus “jebkurā gadījumā” aizstāt ar vārdiem “..kārtējo vai 
ārkārtas domes sēdi”. 

I.Gotharde norāda, ka šiem priekšlikumiem juridiski izšķirošana nozīme nav, jo tas viss ir 
atrunāts citos normatīvos dokumentos. Bet, ja deputāti vēlas par katru priekšlikumu var 
atsevišķi nobalsot.  
A.Deniņa pievienojas R.Raimo, jo šis ir nozīmīgs dokuments un priekšlikumi bija labi, tie 
uzlabotu domes darbību. 
D.Jurēvica norāda, ka ikviens priekšlikums ir jāizvērtē arī no juridiskā skatu punkta un kā tas 
ir kontekstā ar citiem normatīviem dokumentiem. 
A.Deniņa izsaka priekšlikumu jautājumu atlikt un izvērtēt visus priekšlikumus. 
I.Krastiņš izsaka pateicību R.Raimo, parādot, kā ir jāstrādā deputātam. Atbalstu D.Jurēvicu, 
ka ikviens priekšlikums ir jāizvērtē arī Juridiskajai nodaļai. Šis nav ļoti steidzams 
lēmumprojekts, tādēļ varētu to virzīt uz nākošo domes sēdi. 
I.Gotharde norāda, ka šis lēmums ir jāpieņem šodien, lai pašvaldības izpilddirektors varētu 
parakstīt līgumus un finanšu dokumentus. 
I.Krastiņš izsaka priekšlikumu pieņemt šo nolikumu, bet ar domes priekšsēdētājas apsolījumu, 
ka pēc laika šo nolikumu pārskatīs un grozīs. 
D.Jurēvica aicina sagatavot un iesniegt priekšlikumus Centrālās administrācijas un 
pašvaldības nolikumiem, lai nākošajās komitejas sēdēs varētu tos izskatīt un izvērtēt.  
 

Sakarā ar strukturālām izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības iestādē 
„CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā administrācija), nepieciešams apstiprināt 
Carnikavas novada pašvaldības iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā 
administrācija) nolikumu jaunā redakcijā. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Paldies deputātiem par izpratni – par to, ka abi nolikumi 
tiks “atvērti”, p ārskatīti un atrasti labākie risinājumi”. 
 

5. § 
Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
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IZSAKĀS: R.Raimo, K.Bergmanis, D.Jurēvica, E.Burģelis, I.Balode 
 

Izskatot dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Salūts” biedru 2016. gada 25. februāra 
kolektīvo iesniegumu par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2015/12 “Par 
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Carnikavas novadā” atcelšanu vai spēkā stāšanās pārcelšanu, dome konstatē sekojošo. 

Atbilstoši Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9. panta trešajai daļai vismaz daļa no vietējo 
varu finanšu resursiem ir jāiegūst no vietējiem nodokļiem un maksas, kuru likmes tās ir tiesīgas 
noteikt likumā paredzētajās robežās. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta trešā daļa noteic, ka konkrēto nodokli vai 
nodevu uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa vai nodevas likumu, kā arī šajā likumā paredzētajos 
gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai vietējo pašvaldību saistošajiem 
noteikumiem. Saskaņā ar minētā likuma 3. panta otro daļu konkrētā nodokļa likumā 
pašvaldībām var dot tiesības piemērot atvieglojumus tiem maksājumiem, kuri ieskaitāmi 
pašvaldību budžetos, kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa objektu un likmi. 

Nekustamā īpašuma nodokli uzliek saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
(turpmāk-Likums). Likuma 3. panta pirmā daļa noteic, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka 
pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. 
novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek 
uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

2015. gada 14. oktobrī Carnikavas novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 
SN/2015/12 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Carnikavas novadā” (turpmāk - Noteikumi).   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta otro daļu saistošie noteikumi un to 
paskaidrojuma raksts tika nosūtīts atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, kura neizteica iebildumus par nekustamā īpašuma nodokļa likmes 
noteikšanu. 

Noteikumu 2.1.1.punkts paredz fiziskām personām piemērot nekustamā nodokļa likmi 
1,5% apmērā viena dzīvokļa mājām, kur taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 nav deklarēta 
neviena persona. 

2016. gada 28. janvārī Carnikavas novada dome ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 
SN/2016/3”Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. SN/2015/12 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā””, kuru 2.¹ punkts noteic, ka samazināta nodokļa 
likme tiek piemērota personām, kuru īpašumā taksācijas gadā tiek deklarēta vismaz viena 
persona. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa samazinātā likme tiek piemērota, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc deklarēšanās. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtību”” 2.punktu nodokļa objektu 
iedalījumu ēkās un inženierbūvēs nosaka atbilstoši normatīvajos aktos apstiprinātai būvju 
klasifikācijai. Atbilstoši 2009. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1620 
“Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumam dārza mājas un vasarnīcas tiek klasificētas kā 
dzīvojamās mājas. 

Noteikumi publicēti pašvaldības izdevumā “Carnikavas Novada Vēstis” 30.10.2015. un 
tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. 

Paziņojums par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtībā tika 
publicēts 2015. gada pašvaldības izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" novembra numurā (14. 
lpp.), kā arī pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv 11.11.2015. 

Ievērojot minēto, dome secina: 
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Noteikumi ir pieņemti atbilstoši normatīvajiem aktiem un domes kompetences ietvaros, 
tāpēc to atcelšanai vai spēkā stāšanās pārcelšanai nav pamata. 
 
R.Raimo komentē, ka pieņemt ideālu likumu pirmajā reizē ir sarežģīti. Laiks un pieredze, 
vienmēr ievieš korekcijas, kā arī pēc kāda laika radīsies idejas kā risināt esošās problēmas. 
Kuri ir būtiskākie aspekti, no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk-IIN) viedokļa un kurai 
iedzīvotāju grupai būtu vairāk jādeklarējas Carnikavas novadā? 
D.Jurēvica atbild, ka ieguvums ir no ikviena, kas piedeklarējas Carnikavas novadā, jo IIN 
maksājums tiek dalīts uz vienu vienību. Tā daļa, kas paliek pašvaldībai ir sadalīta ar 
koeficientiem – bērniem tas ir 1,25, savukārt pensionāriem – 0,75. Vēl ir koeficients attiecībā 
uz teritoriju un cilvēkiem darbspējīgā vecumā.  
E.Burģelis jautā, vai ir zināms prognozējošais aprēķins, cik lielu naudas summu nākotnē 
varam saņemt pašvaldības budžetā (tuvākajos divos gados), pie esošā deklarēto iedzīvotāju 
skaita un kā tas ietekmēs NĪN? 
I.Balode atbild, ka Valsts zemes dienests sniedz informāciju par kadastrālām vērtībām uz katra 
gada 1.janvāri, no kurām tad tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis. Prognozes var būt 
tikai uz nākošo gadu. Uz 2016.gada 1.jūliju Valsts zemes dienests dos prognozējamās vērtības, 
no kurām tiks izņemtas represētās personas un maksātnespējas. Šī procedūra ir jāizpilda līdz 
2016.gada 7.augustam un finanšu rezultāti ir j ānosūta Finanšu ministrijai. Tā būs 
prognozējamā vērtība 2017.gadam. No prognozējamās vērtības tiek izņemti visi tie īpašumi, 
kuriem ir piemērotas atlaides.  
K.Bergmanis komentē, ka skatoties uz atlaidēm, jāņem vērā kadastrālo vērtību pieaugums un 
efekts kāds tiek radīts iedzīvotājiem, pieņemot attiecīgos saistošos noteikumus. Atlaides būtu 
jāpiemēro tā, lai kadastrālo vērtību pieaugums būtu samērīgs. Otrs aspekts – nevajadzētu 
sacensties par to, kura pašvaldība varēs pēc iespējas vairāk piesaistīt jaunus deklarētos 
iedzīvotājus. Būtu jāsacenšas par to, kā šī iegūtā nauda tiks ieguldīta novada attīstībā.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un 
budžeta komitejas 16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, 
A.Deniņa, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 
balss (K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Iesniegumu par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2015/12 “Par 
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Carnikavas novadā” atcelšanu vai spēkā stāšanās pārcelšanu noraidīt. 
 

6. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par 

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

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, D.Jurēvica, K.Bergmanis, R.Raimo 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Ar domes 2011.gada 16.novembra lēmumu (protokols Nr.20, 3.§) ir apstiprināti domes 

noteikumi Nr.CND/INA/2011/49 „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu 
Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu 
izpildes nodrošināšanai”. 
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2. Ar domes 2015.gada 29.decembra ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.27, 2.§) likvidēta 
pašvaldības iestādes “Carnikavas novada dome” (Centrālā administrācija) vadītāja amata 
vieta, ar 01.03.2016. 

3. Saskaņā ar domes 2013.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.SN/2013/11 “Carnikavas 
novada pašvaldības nolikums” 8.punktu, Centrālās administrācijas vadītājs ir novada 
pašvaldības izpilddirektors. 

4. Sakarā ar nepieciešamību darba pienākumu izpildei izmantot personīgos 
transportlīdzekļus pašvaldības Izglītības metodiķim un pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” Vides pārvaldības nodaļas vadītājam, šie amati iekļaujami 
Noteikumu 3.pielikumā kā amati, kuros atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli 
amata pienākumu izpildei nodrošināšanai. 

5. Deputātu, kuri pilda arī domes komiteju priekšsēdētāju pienākumus, transportlīdzekļiem 
ir nosakāma lielāka mēneša degvielas patēriņa norma, izdarot attiecīgus grozījumus 
Noteikumu 6.pielikumā. 

6. Noteikumu 3.pielikumā ir veicamas izmaiņas saistībā ar strukturālām izmaiņām 
pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”. 

7. Ir jāpārskata Noteikumu 6.pielikumā minētās degvielas patēriņa normas pašvaldības 
amatpersonu transportlīdzekļiem. 

 
A.Deniņa komentē, ka nav lietderīgi palielināt degvielas limitu komiteju priekšsēdētājiem. 
Daudz lietderīgāk būtu palielināt komiteju priekšsēdētāju stundu likmes, lai nodrošinātu 
kvalitatīvāku darbu.  
D.Jurēvica norāda, ka deputātu stundu likmes nosaka citi normatīvie dokumenti. Bet degvielas 
limitu palielināšana komiteju priekšsēdētājiem ir atvieglojums situācijās, kad tas tiešām 
nepieciešams. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.2 pantu, Finanšu un budžeta komitejas 16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, K.Eidis, S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” 2 balsīm (A.Deniņa, E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.INA/2016/9 “Grozījumi noteikumos Nr.CND/INA/2011/49 
„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” 
(pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  
 

7. § 
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības 

iestādē “Riekstiņš” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 11:03 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica 
 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus, atbilstoši 1999.gada 13.jūlija Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem”, Carnikavas novada dome konstatē, ka pirmsskolas izglītības iestādi 
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„Riekstiņš” apmeklē 272 audzēkņi, no tiem 4 audzēkņi, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus 
Carnikavas novada administratīvās teritorijas. 
 
R.Raimo jautā, par cik bērniem Carnikavas pašvaldība maksā līdzfinansējumu? 
D.Jurēvica atbild, ka privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs mācās 45 bērni, par kuriem tiek 
maksāts līdzfinansējums, 8 bērni - aukles pakalpojumiem un 4 bērni, kuri apmeklē citu 
pašvaldību pirmskolas izglītības iestādes. 

Izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME”  
Izglītības un kultūras nodaļas un Finanšu vadības nodaļas sagatavotās viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas Carnikavas novada izglītības iestādēs un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta 2.¹ un 2.² daļām, 
1999.gada 13.jūlija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 16.03.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis. K.Eidis, 
S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē „Riekstiņš” no 01.01.2016., saskaņā ar pielikumu.  

2. 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās, veikt nepieciešamās darbības 
grozījumu izdarīšanai noslēgtajos līgumos par pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanas pakalpojumu sniegšanu.  

3. Publicēt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 
izmaksas Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem un to aprēķināšanas kārtību pašvaldības mājaslapā 
www.carnikava.lv triju darba dienu laikā pēc šī lēmuma parakstīšanas. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.un 3.punktos minētā izpildi – Centrālās administrācijas Izglītības 
un kultūras nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 
8. § 

Par zemesgabalu, kas atdalāmi no nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2, Garciems, 
Carnikavas novads, un Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads, iegādi 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas 

uzdevuma Nr.U1.1.3. „Dzīves kvalitātes uzlabošana novada ciemos” aktivitātei 
Nr.A1.1.3.5. „Karlsona parka projektēšana un izbūve”, ir paredzēts, ka pašvaldībai 2015.-
2017.gados, kā finansēšanas avotus izmantojot pašvaldības budžeta un Eiropas 
Savienības līdzekļus, ir jāizstrādā Karlsona parka projekts, jāierīko un jālabiekārto parks 
Dangu meža kompleksā Garciemā; 

2. ar domes 22.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 25, 2. §) ir piešķirti l īdzekļi Carnikavas 
novada pašvaldības 2015. gada budžetā un uzsākta būvprojekta „„Karlsona parka” sporta, 
atpūtas stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” izstrāde. Projektējamā teritorija 
aptver vairākus Carnikavas novada pašvaldības nekustamos īpašumus, tai skaitā „Dangu 
mežs”, Carnikavas novads (kad. Nr. 8052 008 1331), Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas 
novads (kad. Nr. 8052 008 1385), un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu; 
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3. būvprojekta īstenošanas ietvaros plānota iepriekšminēto nekustamu īpašumu teritorijas 
labiekārtošana un Aizvēju ielas rekonstrukcija. Aizvēju iela sastāv no divām, atsevišķi 
novietotām Carnikavas novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām: zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8052 008 1447 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1385. Uz zemes vienībām atrodas Carnikavas novada pašvaldības valdījumā esoša 
publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekta – Aizvēju iela, Garciems, 
Carnikavas novads – divas daļas (posmi). Starp abām minētajām Aizvēju ielas zemes 
vienībām atrodas pieci privātpersonām piederoši zemes gabali, kuros, atbilstoši zemes 
robežu plāniem, zemesgrāmatā ir reģistrēti ceļa servitūti. Potenciāli projektējamais 
Aizvēju ielas posms, kas atrodas uz privātpersonām piederošiem pieciem zemes 
gabaliem, ir  aptuveni 170 m garš; 

4. atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas 
investīciju plānam 2015.-2018.gadam (redakcijā, kas apstiprināta ar domes 28.01.2016. 
lēmumu (protokols Nr.3, 13.§)), ir noteikts investīciju projekts Nr.18 „Dangu meža 
kompleksa attīstība”. Investīciju projekta ieviešanas laiks: 2015.–2016.gads, finanšu 
avots - pašvaldības budžets, rezultatīvais rādītājs – Karlsona parka projektēšana. 
Investīciju projekta prioritāte IP1_3/U1.1.3 „Dzīves kvalitātes uzlabošana novada 
ciemos”; 

5. domē 23.02.2016. ir saņemts nekustama īpašuma Vilgu iela 2, Garciems, Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 008 1519, kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1519, 0,1894 ha platībā, un nekustama īpašuma Aizvēju iela 14, 
Garciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 0279, kura sastāvā ietilpst 
zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 008 0279, 0,212 ha platībā, īpašnieka V. Č. (V. 
C.) pilnvarotās personas Ņ. Ņ. (turpmāk – zemes īpašnieks) iesniegums, reģistrēts ar Nr. 
S/543 (turpmāk – iesniegums). Iesniegumā zemes īpašnieks cita starpā piedāvā domei par 
zemes kadastrālo vērt ību EUR 9042,71 iegādāties: 
a. no nekustama īpašuma Vilgu iela 2, Garciems, Carnikavas novads, atdalāmu 

zemesgabala daļu 159 kvadrātmetru platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot 
zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā) par cenu EUR 2476,84 jeb EUR 15,58 par 
vienu kvadrātmetru zemes; 

b. no nekustama īpašuma Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads, atdalāmu 
zemesgabala daļu 681 kvadrātmetra platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot 
zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā) par cenu EUR 6565,87 jeb EUR 9,64 par 
vienu kvadrātmetru zemes; 

6. lai sasniegtu Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmā 
noteikto mērķi un izpildītu domes 22.10.2014. lēmumā (protokols Nr.25, 2.§) noteikto, 
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešams iegādāties pašvaldības īpašumā no 
nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2, Garciems, Carnikavas novads, un Aizvēju iela 
14, Garciems, Carnikavas novads, atdalāmus un lēmuma aprakstošās daļas 5.punktā 
norādītus zemesgabalus, kas izmantojami pašvaldības autonomās funkcijas 
nodrošināšanai, proti, Aizvēju ielas Garciemā būvniecībai; 

7. zemes īpašnieka īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Vilgu iela 2, Garciems, 
Carnikavas novads, 03.03.2014. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000312777, un uz nekustamu 
īpašumu Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads, 28.02.2014. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000174557; 

8. no nekustamiem īpašumiem atdalāmo zemesgabalu tirgus novērtējums nav 
nepieciešams, jo zemesgabali tiks iegādāti par zemes kadastrālo vērtību; 

9. abu zemes īpašniekam piederošo nekustamo īpašuma sastāvā ietilpstošajām zemes 
vienībām Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601); 



14 

 

10. pirkuma līguma projekts par no nekustamiem īpašumiem atdalāmu zemesgabalu iegādi 
25.02.2016. ir saskaņots ar zemes īpašnieku; 

11. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 

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

b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 
rakstura darbības; 

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 un nosakāmas par to izpildi 
atbildīgās amatpersonas. 

 
I.Krastiņš izsaka pateicību E.Burģelim, kam ir izdevies pašvaldībai panākt izdevīgākus 
nosacījumus zemesgabalu iegūšanai īpašumā, nekā tas bija iepriekšējo gadu laikā. 
 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 
apstākļus kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļa 23.punktu, un saskaņā ar 
Finanšu un budžeta komitejas 16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis. K.Eidis, S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iegādāties Carnikavas novada pašvaldības īpašumā par zemes kadastrālo vērtību: 
1.1. no nekustama īpašuma Vilgu iela 2, Garciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 

8052 008 1519, kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 008 
1519, 0,1894 ha platībā, atdalāmu zemesgabalu 159 m2 (viens simts piecdesmit 
deviņi kvadrātmetri) platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemesgabala 
kadastrālo uzmērīšanu dabā) par cenu EUR 15,58 (piecpadsmit euro, 58 centi) par 
vienu kvadrātmetru zemes; 

1.2. no nekustama īpašuma Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 008 0279, kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra apzīmējums 
8052 008 0279, 0,212 ha platībā, atdalāmu zemesgabalu 681 m2 (seši simti 
astoņdesmit viens kvadrātmetrs) platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot 
zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā) par cenu EUR 9,64 (deviņi euro, 64 
centi) par vienu kvadrātmetru zemes. 

2. Noslēgt no nekustama īpašuma Vilgu iela 2, Garciems, Carnikavas novads, un nekustama 
īpašuma Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads, atdalāmu un lēmuma 1.punktā 
norādītu zemesgabalu pirkuma līgumu ar V. Č. (V. C.), dzimušu (dzimšanas gads), kura 
vārdā, saskaņā ar 22.01.2016. izdotu pilnvaru, rīkojas Ņ. Ņ., personas kods xxxxxx-
xxxxx, dzīvojoša (adrese), Carnikavas novadā, LV-2163, par zemesgabalu iegādi. 

3. Apmaksāt lēmuma 2.punkta izpildes izdevumus lēmuma 1.punktā norādītajā apmērā no 
novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem”. 

4. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu atdalīšanai no nekustama īpašuma 
Vilgu iela 2, Garciems, Carnikavas novads, un nekustama īpašuma Aizvēju iela 14, 
Garciems, Carnikavas novads, nepieciešamā zemes ierīcības projekta izstrādes, zemes 
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu un citu dokumentu izgatavošanas izdevumus, 
kā arī valsts nodevu un kancelejas nodevu par pašvaldības īpašuma tiesības reģistrāciju 
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zemesgrāmatā, no novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Zemes, mežu 
uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3. un 4.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju.  

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

9. § 
Par zemesgabalu, kas atdalāmi no nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 1, Garciems, 

Carnikavas novads, Aizvēju iela 16, Garciems, Carnikavas novads, un Aizvēju iela 18, 
Garciems, Carnikavas novads, pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1. atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas 
uzdevuma Nr.U1.1.3. „Dzīves kvalitātes uzlabošana novada ciemos” aktivitātei 
Nr.A1.1.3.5. „Karlsona parka projektēšana un izbūve”, ir paredzēts, ka pašvaldībai 2015.-
2017.gados, kā finansēšanas avotus izmantojot pašvaldības budžeta un Eiropas 
Savienības līdzekļus, ir jāizstrādā Karlsona parka projekts, jāierīko un jālabiekārto parks 
Dangu meža kompleksā Garciemā; 

2. ar domes 22.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 25, 2.§) ir piešķirti l īdzekļi Carnikavas 
novada pašvaldības 2015. gada budžetā un uzsākta būvprojekta „„Karlsona parka” sporta, 
atpūtas stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” izstrāde. Projektējamā teritorija 
aptver vairākus Carnikavas novada pašvaldības nekustamos īpašumus, tai skaitā „Dangu 
mežs”, Carnikavas novads (kad. Nr. 8052 008 1331), Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas 
novads (kad. Nr. 8052 008 1385), un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu; 

3. būvprojekta īstenošanas ietvaros plānota iepriekšminēto nekustamu īpašumu teritorijas 
labiekārtošana un Aizvēju ielas rekonstrukcija. Aizvēju iela sastāv no divām, atsevišķi 
novietotām Carnikavas novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām: zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8052 008 1447 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1385. Uz zemes vienībām atrodas Carnikavas novada pašvaldības valdījumā esoša 
publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekta – Aizvēju iela, Garciems, 
Carnikavas novads – divas daļas (posmi). Starp abām minētajām Aizvēju ielas zemes 
vienībām atrodas pieci privātpersonām piederoši zemes gabali, kuros, atbilstoši zemes 
robežu plāniem, zemesgrāmatā ir reģistrēti ceļa servitūti. Potenciāli projektējamais 
Aizvēju ielas posms, kas atrodas uz privātpersonām piederošiem pieciem zemes 
gabaliem, ir  aptuveni 170 m garš; 

4. atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas 
investīciju plānam 2015.-2018.gadam (redakcijā, kas apstiprināta ar domes 28.01.2016. 
lēmumu (protokols Nr.3, 13.§)), ir noteikts investīciju projekts Nr.18 „Dangu meža 
kompleksa attīstība”. Investīciju projekta ieviešanas laiks: 2015.–2016.gads, finanšu 
avots - pašvaldības budžets, rezultatīvais rādītājs – Karlsona parka projektēšana. 
Investīciju projekta prioritāte IP1_3/U1.1.3 „Dzīves kvalitātes uzlabošana novada 
ciemos”; 

5. domē 22.03.2016. ir saņemts nekustama īpašuma Vilgu iela 1, Garciems, Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 008 1518, kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1518, 0,217 ha platībā, nekustama īpašuma Aizvēju iela 16, 
Garciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1529, kura sastāvā ietilpst 
zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 008 1529, 0,2184 ha platībā, un nekustama 
īpašuma Aizvēju iela 18, Garciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1528, 
kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 008 1528, 0,2188 ha platībā, 
īpašnieka J. K. (turpmāk – zemes īpašnieks) iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/891 (turpmāk 
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– iesniegums). Iesniegumā zemes īpašnieks cita starpā piedāvā domei pārņemt 
Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā): 
a. no nekustama īpašuma Vilgu iela 1, Garciems, Carnikavas novads, atdalāmu 

zemesgabala daļu 776 kvadrātmetru platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot 
zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā); 

b. no nekustama īpašuma Aizvēju iela 16, Garciems, Carnikavas novads, atdalāmu 
zemesgabala daļu 321 kvadrātmetra platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot 
zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā); 

c. no nekustama īpašuma Aizvēju iela 18, Garciems, Carnikavas novads, atdalāmu 
zemesgabala daļu 320 kvadrātmetra platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot 
zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu dabā); 

6. lai sasniegtu Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmā 
noteikto mērķi un izpildītu domes 22.10.2014. lēmumā (protokols Nr.25, 2.§) noteikto, 
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešams iegādāties pašvaldības īpašumā no 
nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 1, Garciems, Carnikavas novads, Aizvēju iela 16, 
Garciems, Carnikavas novads, un Aizvēju iela 18, Garciems, Carnikavas novads, 
atdalāmus un lēmuma aprakstošās daļas 5.punktā norādītus zemesgabalus, kas 
izmantojami pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai, proti, Aizvēju ielas 
Garciemā būvniecībai; 

7. zemes īpašnieka īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Vilgu iela 1, Garciems, 
Carnikavas novads, 07.05.2007. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000312756, uz nekustamu 
īpašumu Aizvēju iela 16, Garciems, Carnikavas novads, 17.01.2007. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000312895, un uz nekustamu īpašumu Aizvēju iela 18, Garciems, Carnikavas 
novads, 17.01.2007. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000312924; 

8. no nekustamiem īpašumiem atdalāmo zemesgabalu tirgus novērtējums nav 
nepieciešams, jo zemesgabali tiks nodoti pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā); 

9. visu zemes īpašniekam piederošo nekustamo īpašuma sastāvā ietilpstošajām zemes 
vienībām Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601); 

10. dāvinājuma līguma projekts par no nekustamiem īpašumiem atdalāmu zemesgabalu 
iegādi 22.03.2016. ir saskaņots ar zemes īpašnieku; 

11. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 

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

b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 
rakstura darbības; 

c. 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, un noteikt kārtību, kādā notiek 
dāvinājumu pieņemšana un pārzināšana, un citu ekonomisko saistību uzņemšanās 
pašvaldības vārdā; 

12. no Civillikuma 1912.panta izriet, ka tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir 
otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību, ir dāvinājums. 

 
Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 
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apstākļus kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, 
Civillikuma 1912.pantu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, 
E.Burģelis. K.Eidis, S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) no J. K., 
personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojoša (adrese), Carnikavas nov., LV-2163, noslēdzot 
dāvinājuma līgumu, šādus nekustamos īpašumus: 
1.1. no nekustama īpašuma Vilgu iela 1, Garciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 

8052 008 1518, kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 008 
1518, 0,217 ha platībā, atdalāmu zemesgabalu 776 m2 (septiņi simti septiņdesmit seši 
kvadrātmetri) platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemesgabala kadastrālo 
uzmērīšanu dabā); 

1.2. no nekustama īpašuma Aizvēju iela 16, Garciems, Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 008 1529, kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 
008 1529, 0,2184 ha platībā, atdalāmu zemesgabalu 321 m2 (trīs simti divdesmit 
viens kvadrātmetrs) platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemesgabala 
kadastrālo uzmērīšanu dabā); 

1.3. no nekustama īpašuma Aizvēju iela 18, Garciems, Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 008 1528, kura sastāvā ietilpst zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 
008 1528, 0,2188 ha platībā, atdalāmu zemesgabalu 320 m2 (trīs simti divdesmit 
kvadrātmetri) platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemesgabala kadastrālo 
uzmērīšanu dabā). 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot pieņemšanas - nodošanas aktu par 
lēmuma 1.punktā norādīto dāvinājumu, aktā norādot dāvinātās mantas daudzumu, 
kvalitatīvos rādītājus un dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
dāvinājuma līgumu lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu pieņemšanai 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā), termiņš - trīs darba dienas pēc lēmuma 
2.punktā norādītā pieņemšanas - nodošanas akta sagatavošanas. 

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

5. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas 
novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, termiņš - piecas darba dienas pēc Carnikavas 
novada pašvaldības īpašuma tiesības uz lēmuma 1.punktā norādītiem nekustamiem 
īpašumiem nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

6. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādītās pieņemtās mantas uzturēšanai no pašvaldības 2016.gada budžeta 
dotācijas līdzekļiem. 

7. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu atdalīšanai no nekustamiem 
īpašumiem, nepieciešamā zemes ierīcības projekta izstrādes, zemes robežu, situācijas un 
apgrūtinājumu plānu un citu dokumentu izgatavošanas izdevumus, kā arī valsts nodevu 
un kancelejas nodevu par pašvaldības īpašuma tiesības reģistrāciju zemesgrāmatā, no 
novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un 
ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

8. Noteikt atbildīgos par: 
8.1. lēmuma 2.punkta izpildi – Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu 

komisijas priekšsēdētāju, 
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8.2. lēmuma 6.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
direktoru, 

8.3. lēmuma 7.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
10. § 

Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu saraksta 
apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 11:12 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pants noteic, 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 noteic 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. sēdes lēmumu (prot. Nr. 29, 7.§) ir apstiprinājusi saistošos 
noteikumus Nr. SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi), kuri 28.01.2015. stājās 
spēkā. 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 - 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. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 2.§) ir apstiprinājusi nolikumu Nr. 
INA/2015/7 „Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikums” un izveidojusi 
konkursa komisiju (turpmāk – Komisija); 

5. dome ar 18.03.2015. sēdes 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. dome ar 20.01.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 5.§) ir izdarījusi grozījumus Nolikumā, 
bet ar domes ar 20.01.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 6.§) ir piešķirts finansējums 
Konkursa ietvaros privātpersonām deleģējamo uzdevumu veikšanai un noteiktas 
prioritātes 2016.gadā; 

7. Nolikums paredz: 
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a. 23.punkts - Komisija izskata visus iesniegtos un šī nolikuma 21.punktam atbilstošos 
projektu pieteikumus. Komisija izvērtē projektu pieteikumus atbilstoši vērtēšanas 
kritērijiem (5.pielikums);  

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. 25.punkts - Komisijai ir tiesības ierosināt Domei pieņemt lēmumu par atteikumu 
piešķirt Finansējumu, ja projekta pieteikums neatbilst šī nolikuma 21.punkta prasībām; 

d. 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”; 

8. ar Komisijas 28.01.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.1) ir noteikts projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņš Konkursā – no 29.01.2016. līdz 01.03.2016.; 

9. sludinājums par pieteikšanos Konkursā 29.01.2016. publicēts pašvaldības mājas lapā 
internetā www.carnikava.lv un domes informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada 
vēstis” (2016.gada februāris (233)); 

10. ar Komisijas 09.03.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.3) ir izveidots Konkursā iesniegto 
projektu pieteikumu saraksts;  

11. Komisija ir sagatavojusi Konkursā iesniegto projektu pieteikumu sarakstu, atbilstoši 
saņemto punktu skaitam, un priekšlikumu par atbalstāmajiem projektiem: 

a. 2016. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu pieteikumu vērtēšanas 
kopsavilkums rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” - 10 projekti (1.pielikums), 

b. 2016. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu pieteikumu vērtēšanas 
kopsavilkums rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” - 14 projekti (2.pielikums). 

 
R.Raimo jautā, kas notiek situācijā, ja projekts dažādu iemeslu dēļ netiek realizēts termiņā? 
Kad ir plānota nākošā kārta? 
D.Jurēvica atbild, ka šim konkursam ir paredzēta viena kārta vienā gadā, jo realizācijas laiks 
ir vasaras periods. Ir ļoti maz gadījumu, kad projekts netiek īstenots, un tādā gadījumā 
finansējums netiks izlietots pilnībā. 
I.Krastiņš jautā, cik liels ir papildus finansējums? 
D.Jurēvica atbild, ka kopā  finansējums ir palielināts aptuveni par 1000,00 EUR. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 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, Finanšu un 
budžeta komitejas 16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā 
nepiedalās A.Deniņa, I.Krastiņš un I.Tjarve, pamatojoties uz LR likumu “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2016. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pieteikumu sarakstu 
rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” - 6 (seši) projekti, atbilstoši saņemto punktu skaitam, 
piešķirot finansējumu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro un nulle centi) apmērā 
(1.pielikums). 

2. Apstiprināt 2016. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pieteikumu sarakstu 
rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” - 7 (septiņi) projekti, atbilstoši saņemto punktu skaitam, 
piešķirot finansējumu EUR 4502,30 (četri tūkstoši pieci simti divi euro un 30 centi) 
apmērā (2.pielikums). 
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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 2016.gadā apstiprinātos projektus. 

4. Apmaksā 2016. gada projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” izdevumus no šādām 
pašvaldības 2016.gada budžeta programmām: 
4.1. „Projekts “Sabiedrība ar dvēseli”” – EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro, nulle centi); 
4.2. „Finansējums privātpersonām deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, kura 

ietvaros tiek īstenoti ES projekti” – EUR 1002,30 (viens tūkstotis divi euro, 30 centi). 
5. Publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.carnikava.lv un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Carnikavas novada vēstis” informāciju par 2016.gada projektu konkursā 
„Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātiem, termiņš - 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieku. 

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

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

11. § 
Par grozījumiem pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu un mēnešalgu 

sarakstā  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, E.Burģelis, D.Jurēvica, A.Deniņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļas (turpmāk – nodaļa)  darba apjoms ir būtiski 

palielinājies kopš laulības var noslēgt jebkurā vietā administratīvajā teritorijā (piem. 
Novadpētniecības centrā, pie Gaujas iztekas jūrā, Lilastes jūras krastā), 2015.gadā 
noslēgtas 102 laulības, kas salīdzinājumā ar  2010. gadu – 25 laulības,   sastāda 408 % 
pieaugumu, kā arī aizvien vairāk nodaļā tiek saņemti pieteikumi speciālām kāzu 
ceremonijām,    nepieciešams palielināt nodaļas vadītāja mēnešalgu no 1174 euro uz 1274 
euro (maksimālā mēnešalga 1287 euro);  

2. Izvērtēts Tautas nama “Ozolaine” (turpmāk – TN) vadītājas priekšlikums par amata 
likmju un mēnešalgu paaugstināšanu TN māksliniecisko kolektīvu “Vēja balss” un 
“Cēlāji” vadītājiem un vidējās paaudzes deju kolektīva “Arnika” un senioru deju 
kolektīva “Tacis” koncertmeistaram, ņemot vērā kolektīvu sasniegumus reģionālajās 
skatēs un starptautiskajos konkursos, repertuāra un koncertu skaita pieaugumu, un, lai 
pielīdzinātu pārējo līdzvērtīgo amatu kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru likmēm un 
mēnešalgām, ir nepieciešams palielināt “V ēja balss” vadītāja amata likmi no 0.38 uz 
0.474 un mēnešalgu no 285 uz 356 euro, “Cēlāji” vadītājam – likmi no 0.285 uz 0.38 un 
mēnešalgu no 214 uz 285 euro un vidējās paaudzes deju kolektīva “Arnika” un senioru 
deju kolektīva “Tacis” koncertmeistaram – likmi no 0.190 uz 0.285 un mēnešalgu no 143 
uz 214 euro; 

3. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 
ceturtā daļa un 11.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību iestāžu amatpersonu 
(darbinieku) mēnešalgas apmēru nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un 
sarežģītību), konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un prasmju 
novērtējumu  un to, lai šīs mēnešalgas nepārsniegtu tiešās pārvaldes iestāžu 



21 

 

amatpersonām (darbiniekiem), kuri pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, 
noteiktās mēnešalgas.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas cita starpā 
paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai domes var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku atlīdzību, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 
30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un 
Ministru kabineta 29.01.2013.noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un to noteikšanas kārtību”, kā arī saskaņā  
Finanšu un budžeta komitejas 16.03.2016. atzinumu. 
 
E.Burģelis izsaka priekšlikumu lēmumprojektu sadalīt divās daļās – Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas amata alga un TN “Ozolaine” darbinieku amata algas. Šādā redakcijā 
lēmumprojektu nevar atbalstīt.  
R.Raimo atbalsta lēmumprojekta sadalīšanu. R.Raimo norāda, ka balsos “PAR”, jo algas 
iestāžu vadītājiem Carnikavas novadā ir salīdzinoši zemākas nekā citos novados, kā arī iestāžu 
vadītāju rotācija nav laba pazīme. Nav īsti saprotams kā tiek noteiktas iestāžu speciālistu 
algas. Vajadzētu izveidot vienotu sistēmu, pēc kādiem principiem tiek noteiktas speciālistu 
algas.  
D.Jurēvica norāda, ka vienota principa nebūs jebkurā gadījumā, bet pašlaik algas tiek 
noteiktas pēc principa, ka alga tiek noteikta 80% no maksimālā atalgojuma.  
A.Deniņa komentē, ka jautājums par algu paaugstināšanas vienmēr ir “j ūtīgs”. Protams, ka ir 
nepieciešama darbinieku motivācija, bet nepiekrīt apgalvojumam, ka alga ir jāpaaugstina tikai 
tāpēc, ka citiem tas ir izdarīts un šim amatam nav. Paaugstinājumam ir jābūt pamatotam darba 
ieguldījumam un attieksmei pret darbu. 
 
D.Jurēvica atbalsta E.Burģeļa izteikto priekšlikumu un aicina balsot (ar roku) par lemjošās 
daļas 1.punktu. 
 
Balsojums par lēmuma 1. punktu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, K.Eidis), 
„PRET” 4 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), „ATTURAS” 1 balss 
(K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja (amatu saime 46 III, 10.mēnešalgu grupa) 
mēnešalgu - 1274 euro. 
 

Balsojums par lēmuma 2. - 8. punktu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
K.Eidis, I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 2 balsīm 
(E.Burģelis, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

2. Noteikt kamerkora diri ģenta (amatu saime 33 IB, 7.mēnešalgu grupa) (mākslinieciskā 
kolektīva “Vēja balss” vadītājs) amata likmi 0,474 un mēnešalgu (par noteikto amata 
likmi) 356 euro;  

3. Noteikt folkloras kopas vadītāja (amatu saime 33 IB, 7.mēnešalgu grupa) (folkloras 
kopas “Cēlāji” vadītājs) amata likmi 0,380 un mēnešalgu (par noteikto amata likmi) 285 
euro; 

4. Noteikt koncertmeistara (amatu saime 33 IB, 7.mēnešalgu grupa) (vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Arnika” un senioru deju kolektīva “Tacis” koncertmeistars) amata likmi 
0,285 un mēnešalgu (par noteikto amata likmi) 214 euro. 

5. Lēmuma lemjošās daļas 1.-4.punkti stājas spēkā ar 01.04.2016.  
6. Par lēmuma lemjošās daļas 1.-4.punktos noteikto izdarīt izmaiņas pašvaldības Centrālās 

administrācijas darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā (pielikums) un veikt 
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normatīvajos aktos paredzētās darbības grozījumu izdarīšanai darbinieku darba līgumos.    
7. Atbildīgā par lēmuma 6.punktā minēto – Centrālās administrācijas Administratīvās 

nodaļas vadītāja. Termiņš – līdz 31.03.2016. 
8. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.   

 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PAR”, bet lūgums ņemt vērā A.Deniņas 
komentāru un domes priekšsēdētājai novērst radušos situāciju, par neapmierinošu attieksmi 
pret darbu un cilvēkiem”.  
 

12. § 
Par Novadpētniecības centra speciālista amata vienības izveidošanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. No 2012.gada 19. oktobra Carnikavas novadā darbojas par ES un pašvaldības 

finansējumu uzceltais Novadpētniecības centrs (turpmāk – Centrs) Jomas ielā 7, 
Carnikavā; 

2. Centra darbību regulē pašvaldības domes izpilddirektora apstiprināts nolikums, kas 
nosaka, ka Centrs veic novada administratīvās teritorijas kultūrvēsturisko izpēti un veido 
materiālu krājumu par cilvēkiem un norisēm novadā, saglabājot un popularizējot 
kultūrvēsturisko mantojumu;  

3. Lai nodrošinātu sekmīgu Centra darbību, tālāko attīstību un īpaši veicinātu darbu ar 
jaunatni, Centrā ir nepieciešams izveidot jaunu amata vienību; 

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
7.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu 
Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21.punktu un Ministru 
kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” IV nodaļas 26., 27. 
un 28.punktu, Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja ir klasificējusi: 
Novadpētniecības centra speciālista amatu (profesijas kods 2621 13), tam nosakot 18.5 

saimi, II.līmeni, 8.mēnešalgu grupu ar amatalgu 50% no pilnas slodzes. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publisko 

aģentūru likuma 22.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 7.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu un Finanšu un budžeta komitejas 
16.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, K.Eidis, I.Krastiņš, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 balsīm (E.Burģelis K.Bergmanis, A.Deniņa), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot no 2016.gada 1.aprīļa pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas 
apakšstruktūrvienībā  Novadpētniecības centrs amata vietu: 

Novadpētniecības centra speciālists – 0,5 likme, amatu saime 18,5, II.līmenis, 
8.mēnešalgu grupa, mēnešalga (par 0,5 likmi) 546,00 EUR (pieci simti četrdesmit seši 
euro, 00 centi). 

2. Lēmuma 1.punktā minētā izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi 2016.gadam - ir 
paredzēti Novadpētniecības centra 2016.gada budžetā. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus centrālās administrācijas darbinieku sarakstā. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju.  
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors.  
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13. § 
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada domes priekšsēdētājas D.Jurēvicas 03.03.2016. 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba 
likuma 149.panta otro daļu, Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku Atlīdzības noteikumu 10.2.punktu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. 
Balsojumā nepiedalās D.Jurēvica, pamatojoties uz LR likumu “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai: 
1.1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 1. daļu – 8 (astoņas) kalendāra dienas no 22.04. - 

29.04.2016.; 
1.2. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 2.daļu – 16 (sešpadsmit) kalendāra dienas no 

09.05.- 25.05.2016.  
2. Izmaksāt D.Jurēvicai pienākošās naudas summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi - centrālās Administrācijas Administratīvās 

nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - centrālās Administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāja.   
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
14. § 

Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Plkst.. 11:28 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 

 
Iepazīstoties ar Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” (turpmāk tekstā – PR; 

reģ.Nr. 40008002052, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050) 01.03.2016. vēstuli ar 
lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalības maksājumu 
Latvijas politiski represēto salidojumam Ikšķilē 27.08.2016., dome konstatēja: 

1. Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalība Latvijas politiski represēto 
salidojumam ir atbalstāma. 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 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. 
 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 
komitejas 14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
K.Eidis, I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalību Latvijas politiski represēto 
salidojumam Ikšķilē 27.08.2016., finansējot Carnikavas novada politiski represēto 
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nodaļas dalībnieku dalības maksu EUR 70.00 (septiņdesmit eiro) apmērā, pamatojoties uz 
iesniegto rēķinu. 

2. Dalības maksai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Sociālā dienesta budžeta 
pakalpojumu sadaļas.  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
 

15. § 
Par K. Ņ. reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā 

Ziņo: A.Deniņa 
 
Plkst. 11:31 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 
IZSAKĀS: K.Eidis, D.Jurēvica, A.Deniņa 
 

Carnikavas novada domē 02.03.2016. reģistrēts K. Ņ. iesniegums Nr.S/687, kurā viņa 
lūdz piešķirt sociālo dzīvokli sev un viņas trīs bērniem. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 22.pants nosaka, ka sociālos 
dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” noteiktajā kārtībā. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.5.punkts nosaka, ka papildus likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantā minētajiem nosacījumiem, sociālo 
dzīvokli ir tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), ar trim vai vairāk 
nepilngadīgiem bērniem. 

Minēto saistošo noteikumu 10.punkts paredz, ka Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 
komiteja izskata personas iesniegumu un sagatavo domes lēmumu projektu par personas 
atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu Carnikavas novada pašvaldības sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas reģistrā. 
 
K.Eidis komentē, ka balsos “PRET”, jo zinot šo personu dzīvoklis tiks sabojāts un būs jāveic 
pamatīgi remontdarbi.  
D.Jurēvica norāda, ka deputātam ir jānorobežojas no personīgajām emocijām, bet jāvadās pēc 
tā, ko nosaka valsts likumdošana. 
A.Deniņa papildina, ka par šo jautājumu komitejas sēdē tika daudz diskutēts un tika nolemts, 
ka dzīvoklis tiek piešķirts uz trīs mēnešiem, kā arī tiek noteikta pastiprināta Pašvaldības 
policijas uzraudzība un kontrole. 
 

Izvērtējot K. Ņ. 02.03.2016. iesniegumu Nr.S/2683 un noklausoties Carnikavas novada 
Sociālā dienesta vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo 
noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 
7.5.punktu un 10.punktiem, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, K.Eidis, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss 
(E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Reģistrēt K. Ņ. personas kods xxxxxx-xxxxx, Carnikavas novada pašvaldības sociālo 
dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas (pašvaldības noteiktās) reģistrā ar kārtas numuru 2. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
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16. § 
Par istabu sociālajā dzīvoklī izīrēšanu K. Ņ. 

Ziņo: A.Deniņa 
 
Carnikavas novada domē 02.03.2016. reģistrēts K. Ņ. iesniegums Nr.S/687 kurā viņa 

lūdz piešķirt sociālo dzīvokli sev un viņas trīs bērniem. 
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 22.pants nosaka, ka sociālos 

dzīvokļus  pašvaldība izīrē likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” noteiktajā kārtībā. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.5.punkta izpratnē papildus likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantā minētajiem nosacījumiem sociālo 
dzīvokli ir tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), ar trim vai vairāk 
nepilngadīgiem bērniem. 

Minēto saistošo noteikumu 15.punkts nosaka, ka lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
personai (ģimenei) pieņem Carnikavas novada dome. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmā 
daļa nosaka, ka sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata personai 
(ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

Minētā likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz 
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās 
īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

Ar Carnikavas novada domes 23.03.2016. lēmumu K.Ņ. reģistrēta Carnikavas novada 
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 
 

Izvērtējot K. Ņ. 02.03.2016. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā 
dienesta vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” 22.pantu, Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.5.punktu, ņemot vērā Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” 1 balss (K.Eidis), 
„ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izīrēt K. Ņ., personas kods xxxxxx-xxxxx, istabas Nr.2 un Nr.3 sociālajā dzīvoklī 
Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, noslēdzot īres līgumu uz 3 (trīs) mēnešiem. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskai nodaļai līdz 04.04.2016. sagatavot īres līgumu ar 
K. Ņ. 

3. Lēmums zaudē spēku gadījumā, ja īres līgums netiek noslēgts 1 (viena) mēneša laikā, 
skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 
17. § 

Par finansiālu atbalstu sieviešu korim „Undīne” dalībai Starptautiskajā mūzikas un koru 
festivālā Horvātij ā 

Ziņo: A.Deniņa 
 
Plkst. 11:35 no domes sēdes iziet deputāts E.Sliede. 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, A.Deniņa 
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Carnikavas novada domē saņemts Tautas nama „Ozolaine” sieviešu kora „Undīne” 

diriģentes Ineses Grīnbergas 03.02.2016. iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 
09.02.2016. ar Nr. S/364, ar lūgumu finansiāli atbalstīt kora dalību Starptautiskajā mūzikas un 
koru festivālā “Summer 2016” Horvātijā 2016. gadā no 26. jūnija līdz 4.jūlijam. 
 
E.Burģelis jautā, vai šādi kolektīvu braucieni ir ieplānoti pašvaldības budžetā? 
A.Deniņa atbild, ka šis ir plānots brauciens. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, atbilstoši 
noteikumiem, vienu reizi gadā ir tiesīgi izmantot pašvaldības līdzfinansējumu ārzemju 
braucieniem. 
 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 5.punktu, 2010.gada 22.septembra Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. CND/SN/2010/30 „Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas 
finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2., 3.1., 5., 6., 7., 8.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm. Balsojumā nepiedalās deputāti E.Odziņa un I.Krastiņš, pamatojoties uz LR likumu 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”. Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci  simti eiro, 00 centi) Tautas nama „Ozolaine” 
sieviešu korim „Undīne” dalībai Starptautiskajā mūzikas un  koru festivālā “Summer 
2016” Horvātijā no 26.06.2016. - 04.07.2016. daļējai nakšņošanas izdevumu apmaksai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pamatojoties uz iesniegto rēķinu.  

3. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
4. Kora diriģentei I.Grīnbergai iesniegt saturisko atskaiti par festivāla rezultātiem Izglītības 

un kultūras nodaļas vadītājai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc piešķirtā finansējuma 
izlietošanas.  

5. Atbildīgais par lēmumu kopumā -pašvaldības izpilddirektors. 
 
18. § 

Par sadarbības līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru  
Ziņo: A.Deniņa 

 
Plkst. 11:38 domes sēdē atgriežas deputāts E.Sliede. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, A.Deniņa, D.Jurēvica, R.Laveiķis, I.Gotharde, I.Krastiņš, I.Tjarve, 
G.Kozlovska 
 

Dome konstatē: 
1. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmajai daļai, publiskas personas 

sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas — publiskas personas 
kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu. 

2. Saskaņā ar 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1419 “Jaunsardzes un 
informācijas centra nolikums” Jaunsardzes un informācijas centrs ir iestāde, kuras 
funkcijās ietilpst izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, organizēt un nodrošināt 
jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā, sadarbībā ar pašvaldībām organizēt 
informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus. 
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3. Ņemot vērā iepriekšminēto, pašvaldībai būtu lietderīgi sadarboties ar Jaunsardzes un 
informācijas centru jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apziņas, izpratnes par 
valsts aizsardzību un patriotismu veidošanās veicināšanu, kā arī licencēto jaunsargu 
interešu izglītības programmu īstenošanu, noslēdzot sadarbības līgumu.  

4. Tā kā minētās sadarbības īstenošana var būt saistīta ar pašvaldības mantas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta ceturtās daļas izpratnē ir nepieciešams par šī līguma slēgšanu 
pieņemt domes lēmumu. 

 
R.Raimo izsaka priekšlikumu, ka līguma 2.3.7. punktā būtu jānosaka, ka telpas un teritorijas 
(šajā gadījumā tas attiektos uz stadionu) būtu jāsaskaņo ar “Carnikavas Sporta centrs” 
vadītāju. Kā arī ir nepieciešams precizēt stadiona adresi. 
A.Deniņa norāda, ka komitejā arī tika izteikts šāds priekšlikums, jo jebkurā gadījumā telpu un 
teritoriju izmantošana ir jāsaskaņo ar attiecīgo iestādi. 
D.Jurēvica norāda, ka jebkurā gadījumā ir jāsaskaņo ar visām iestādēm, arī ar Carnikavas 
pamatskolu. 
I.Gotharde norāda, ka līgumā ir noteikts, ka jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
kā arī ir noteikta atbildīgā kontaktpersona, kas šajā gadījumā ir G.Kozlovska. Līgumā nav 
jāatraksta domes iekšējā kārtība, kā notiek saskaņošanas process. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta 
pirmo un otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.panta ceturto daļu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar iestādi “Jaunsardzes un informācijas centrs”, reģistrācijas 
numurs 90009222536 (līgums - pielikumā). 

2. Atbildīgais par līguma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Paldies domes priekšsēdētājai, jo ir redzams līdera 
spēks. Lai arī cik ir atšķir īgs viedoklis, tomēr svarīgs ir līdera viedoklis. Prieks, ka ir koleģiāla 
sekošana priekšsēdētājai”. 
G.Kozlovska izsaka priekšlikumu līgumā neminēt uzvārdus, tikai amatus, jo līgums tiek 
noslēgts uz 12 gadiem. 
 
D.Jurēvica aicina balsot (ar roku) par G.Kozlovskas izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot 
„PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa 
I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, priekšlikums tiek atbalstīts. 

 
19. § 

Par grozījumiem 19.05.2010. nolikumā Nr.29 “Carnikavas novada bērnu un jauniešu 
vasaras nometņu projektu konkursa nolikums”  

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, R.Raimo, R.Laveiķis, A.Deniņa, R.Raimo 
 
R.Laveiķis jautā, kāpēc nolikumā ir veikti šie papildinājumi? 
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A.Deniņa atbild, ka tas ir veikts pamatojoties uz pieredzi pagājušajā gadā. Tika organizētas 
nometnes, bet informācija par šīm nometnēm netika savlaicīgi izplatīta un apzināts potenciālais 
dalībnieku skaits. Tādēļ tagad ir ierosinājums iekļaut punktu, ka šī informācija ir jāpublicē, lai 
ar to var iepazīties pēc iespējas vairāk cilvēku. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5., 6.punktiem un 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr. INA/2016/10 „Grozījumi Carnikavas novada bērnu un jauniešu 
vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā” (pielikumā). 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
20. § 

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
komisijas apstiprināšanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 27.punktu, 
61.panta pirmo daļu, 14.03.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, R.Raimo, E.Sliede, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētāja: 

Arta Deniņa – domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja; 

Komisijas locekļi: 
Elita Terentjeva - Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja, 
Ināra Stalidzāne - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. 

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 
31.10.2013. lēmums (protokols Nr.22, 2.§) „Par Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas apstiprināšanu”.  

 
21. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu konkursa „Carnikavas konditorejas gardums 2016” 
organizēšanai Carnikavas novadā 

Ziņo: A.Deniņa, I.Tjarve 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, K.Bergmanis 
 

Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas invalīdu biedrības (Reģ.Nr. 
LV40008014422, juridiskā adrese Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) vadītājas 
I. Tjarves (reģistrēts KAC 11.03.2016. Nr. S/790) iesniegums par finansiālā atbalsta sniegšanu 
konkursa „Carnikavas konditorejas gardums 2016” organizēšanai 27.03.2016. Carnikavas 
parkā. 
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Konkursa mērķis ir apzināt un popularizēt konditorejas mājražošanu Carnikavas novadā, 
un turpināt 2015.gadā uzsākto tradīciju sabiedriskam pasākumam. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo 

noteikumu Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un 
naudas balvām” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§) 
3.2. un 11.2. punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, R.Raimo, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās 
I.Tjarve, pamatojoties uz LR likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas invalīdu biedrībai EUR 553 (pieci simti piecdesmit trīs eiro) 
konkursa „Carnikavas konditorejas gardums” organizēšanai 27.03.2016. Carnikavas 
parkā. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc pasākuma rīkošanas atļaujas un rēķina saņemšanas no 
Carnikavas invalīdu biedrības. 

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

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

 
Domes priekšsēdētāja izsludina pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:40. 

 
Sēdes turpinājums plkst. 12:43. 
 
Uz sēdes turpinājumu nav ieradies deputāts R.Raimo. 
 

22. § 
Par saistošo noteikumu „Par kultūras un mākslas finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” 

apstiprināšanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: R.Laveiķis, A.Deniņa, K.Bergmanis, E.Terentjeva, G.Kozlovska 
 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība finansiāli atbalsta kultūras un 
mākslas jomu novadā, kā arī piešķir naudas balvas, ir sagatavota saistošo noteikumu par 
pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām jauna redakcija. 
 
R.Laveiķis jautā, vai šie saistošie noteikumi attiecas tikai uz dalību ārvalstu pasākumos? 
A.Deniņa atbild, ka nē. Noteikumu otrā nodaļa attiecas uz dalību ārvalstu pasākumos, kas 
paredz gada laikā saņemt 400,00 EUR. 
K.Bergmanis norāda, ka ir noteikta maksimālā summa 400,00 EUR, bet vai ir noteikti kritēriji 
kādiem mērķiem šī nauda var tikt izmantota? 
A.Deniņa atbild, ka tas ir noteikts noteikumu 8.punktā. 
K.Bergmanis jautā, cik liels budžets ir plānots šiem atbalstiem? 
E.Terentjeva atbild, ka katru gadu izstrādājot budžetu, tiek paredzēta aptuvenā naudas summa 
šiem atbalstiem. Bet tās nav ļoti konkrētas summas, jo nav zināms cik liels audzēkņu skaits 
pieteiksies uz šo atbalsta saņemšanu. Tiek ņemta vērā iepriekšējā gadā izlietotā summa. 
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Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta 
otro daļu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

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

2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 
Ļ.Petrovskai likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā 
izdevumā un mājas lapā internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā 
Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā.  

 
23. § 

Par nolikuma Nr. INA/2016/11 „Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un 
pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu   

Ziņo: A.Deniņa 
 
Plkst. 12:52 domes sēdē ierodas deputāts R.Raimo. 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, E.Terentjeva, G.Kozlovska, R.Raimo 
 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir naudas balvas novada 
izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem par sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, 
skatēs un sacensībās, nolūkā motivēt izglītojamos sekmju uzlabošanā un lai sekmētu dalību 
olimpiādēs, konkursos, skatēs, ir sagatavota nolikuma „Par Carnikavas novada izglītības 
iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu” jauna redakcija. 
 
K.Bergmanis jautā, vai šajos noteikumos ir paredzēti arī 400,00 EUR pašvaldības atbalsts? 
E.Terentjeva atbild, ka šie noteikumi ir par audzēkņu apbalvošanu. Savukārt atbalsts dalībai 
konkursos, olimpiādēs utt. ir noteikts saistošajos noteikumos, kuri tika pieņemti iepriekš. 
G.Kozlovska papildina, ka ar šiem noteikumiem tiek apbalvoti Carnikavas izglītības iestāžu 
audzēkņi un pedagogi. 
 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 
2.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr. INA/2016/11 „Par Carnikavas novada izglītības iestāžu 
audzēkņu un pedagogu apbalvošanu” (pielikums). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
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24. § 
Par noteikumu „Carnikavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērt ēšanas un 

finansējuma saņemšanas noteikumi” apstiprināšanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, K.Bergmanis, E.Terentjeva 
 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir finansējumu novada 
mākslinieciskajiem kolektīviem par radošo aktivitāti un piešķir naudas balvas par  
sasniegumiem konkursos, nolūkā motivēt kolektīvu radošo aktivitāti un dalību pasākumos, 
paaugstināt  kolektīvu snieguma māksliniecisko līmeni, kā arī nodrošināt  tradicionālās kultūras 
saglabāšanu, pārmantojamību un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību ir sagatavota 
noteikumu „Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas 
noteikumi”  jauna redakcija. 
 
R.Raimo informē, ka komitejas sēdē bija gara diskusija par to, ka nolikumā būtu jāiekļauj 
punkts, kurā būtu noteikts, ka noteiktam skaitam kolektīva dalībnieku būtu jābūt deklarētiem 
Carnikavas novadā. Šobrīd ir jāpieņem esošā redakcija, bet par šo jautājumu būtu jādomā 
nākotnē.  
K.Bergmanis jautā, vai pašdarbības kolektīvi varēs organizēt pasākumus, pamatojoties uz 
iepriekš pieņemtajiem noteikumiem, kur bija paredzēti 1000,00 EUR pasākumu organizēšanai, 
un papildus vēl iegūt 10 punktus? 
E.Terentjeva atbild, ka nē. Šie noteikumi attiecas uz kolektīvu tiešo darbību. Pašvaldības 
mākslinieciskie kolektīvi par pašu rīkotiem pasākumiem saņems tikai 10 punktus. Savukārt 
1000,00 EUR neattiecas uz mākslinieciskajiem kolektīviem, bet gan uz citām juridiskām vai 
fiziskām personām, kuras Carnikavas novadā vēlas organizēt kultūras pasākumus. Tie ir citi 
noteikumi. 
 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 
15.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 
2.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2016/12 „Carnikavas novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” (pielikums). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 

25. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu S. S. dalībai golfa sacensībās un treniņnometnē 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, R.Laveiķis 
 

Iepazīstoties ar golfa sportista S. S. pilnvarotā pārstāvja M. S. 01.02.2016. (reģistrēts 
KAC 01.02.2016. Nr. S/320) iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu E.S. dalībai Davis 
Golf Style Academy treniņnometnē, golfa sacensībās “U.S.Kids European Championship 
2016” 31.05.16.-02.06.2016. Aberlady (Lielbritānijā) un “U.S.Kids World Championship 
2016” 04.08.16.-06.08.16. Ziemeļkarolīnā (ASV) un  pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem 
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noteikumiem Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām” 2.1. un 4.punktu, 6.pielikumu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajam sportistam S. S. EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 
centi) dalībai golfa sacensībās “U.S. Kids World Championship 2016” 04.08.16.-
06.08.16. Ziemeļkarolīnā (ASV) – daļējai naktsmītņu izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no nodibinājuma “Internation Initiatives 
Foundation” (reģ.Nr.40008234929). 

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

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

 
26. § 

Par pašvaldības apbalvojuma dibināšanu un Carnikavas novada pašvaldības Atzinības 
raksta nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Ar Domes 21.10.2015. lēmumu (protokols Nr.21, 14.§) ir apstiprināts Carnikavas novada 
pašvaldības Atzinības raksta nolikuma projekts; 

2. Minētais nolikuma projekts atbilstoši 05.10.2010. MK noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā 
dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.928) 5.punktam tika iesniegts izvērtēšanai Valsts Heraldikas komisijai; 

3. 23.02.2016. ir saņemts Valsts Heraldikas komisijas atzinums par Atzinības raksta dizaina 
parauga atbilstību mākslinieciskajiem kritērijiem; 

4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.928 8.punktu, Valsts Heraldikas komisijas pozitīvs 
atzinums ir pamats pašvaldības galīgā lēmuma par apbalvojuma dibināšanu pieņemšanai 
un apbalvojuma nolikuma apstiprināšanai. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, MK noteikumu Nr.928 8., 9. un 10.punktiem, kā arī 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Dibināt pašvaldības apbalvojumu “Carnikavas novada pašvaldības Atzinības raksts”. 
2. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikumu (pielikumā). 
3. Lēmumu par pašvaldības apbalvojuma dibināšanu un Carnikavas novada pašvaldības 

Atzinības raksta nolikumu iesniegt Kultūras ministrijā. Termiņš – 10 (desmit) dienu laikā 
pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

4. Lēmumu par pašvaldības apbalvojuma dibināšanu un Carnikavas novada pašvaldības 
Atzinības raksta nolikumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv. Termiņš – 
10 (desmit) dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

5. Atbildīgā par lēmuma lemjošās daļas 3. un 4.punktos minētā izpildi – Centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.  
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6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 
 

27. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības sporta jomā sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 
Sakarā ar Carnikavas sporta kompleksa demontāžu, kā arī Carnikavas Sporta centra 

organizēto sporta pasākumu un sacensību servisa pilnveidošanu un iepriekšējā perioda pieredzi, 
nepieciešams apstiprināt jaunu Carnikavas novada pašvaldības sporta jomā sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi.  

 
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktiem, 68.punktu un 21.panta otro daļu un Izglītība, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības sporta jomā sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādi (turpmāk – Cenrādis) (pielikums). 

2. Noteikt, ka 30.04.2016. spēku zaudē 16.04.2014. domes lēmums „Par Carnikavas novada 
pašvaldības sporta jomā sniegto maksas cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 4.§). 

3. Noteikt, ka Cenrāža 3.2.punktā minēto reģistrēto ielūgumu sarakstu sagatavo un 
apstiprina Carnikavas Sporta centra vadītājs, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru. 

4. Atbildīgais par lēmuma 1.izpildi – pašvaldības iestādes „Carnikavas sporta centrs” 
vadītājs. 

5. Uzdot lēmuma 3.punkta izpildi pašvaldības iestādes „Carnikavas sporta centrs” vadītājam 
un pašvaldības izpilddirektoram, atbilstoši kompetencei. 

 
28. § 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Langas 
ūdensnotekas koplietošanas meliorācijas sistēmai 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Plkst. 13:22 no domes sēdes izdiet deputāts I.Krastiņš. 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Tjarve, D.Jurēvicai, R.Raimo, R.Laveiķis, K.Bergmanis, P.Špakovs 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas 

uzdevuma Nr.U5.2.2. „Reģionālās nozīmes pakalpojumu sniegšana sadarbībā ar Rīgas 
pilsētu” aktivitātei Nr.A5.2.2.3. „Langas upes caurteces nodrošināšana”, ir paredzēts, ka 
pašvaldībai 2015.-2018.gados, kā finansēšanas avotus izmantojot pašvaldības budžeta un 
Eiropas Savienības līdzekļus, ir jānovērš teritoriju applūšanu ap Langas upi; 

2. valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2016.gada janvārī ir pieņēmusi 
lēmumu Langas ūdensnoteku, kas atrodas Kalngalē, Carnikavas novadā (posmā no 
Mangaļu sūkņu stacijas līdz Carnikavas novada un Rīgas pilsētas robežai), 4,06 km 
garumā, reģistrēt meliorācijas kadastra informācijas sistēmā un noteikt tai koplietošanas 
meliorācijas sistēmas statusu; 
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3. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic pašvaldību 
autonomo funkciju - pretplūdu pasākumi; 

4. Meliorācijas likums (turpmāk – Likums) noteic: 
a. 1.panta 51punkts Likumā lietoto terminu „pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēma” — koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē 
ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, 
lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, 
ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos); 

b. 222.panta pirmā daļa - lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms 
lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma; 

5. izpildot Meliorācijas likuma 222.panta pirmās daļas prasības, sagatavota 04.02.2016. 
vēstule Nr. 01-11.2/225 (turpmāk – vēstule), kura pa pastu nosūtīta 73 adresātiem – 81 
nekustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem, lūdzot viena mēneša laikā no 
vēstules nosūtīšanas dienas sniegt viedokli par pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas statusa piešķiršanu Langas ūdensnotekai, kura atrodas adresātu tiesiskā 
valdījumā vai īpašumā esošās zemes robežās; 

6. atsaucoties uz vēstuli, domē līdz 08.03.2016. saņemtas 13 rakstiskas un 13 mutiskas 
atbildes, no kurām 19 atbildēs izteikts atbalsts, 3 (trīs) atbildēs ir pausts noraidījums 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusa piešķiršanai Langas ūdensnotekas 
koplietošanas meliorācijas sistēmai, bet 4 (četrās) atbildēs izteikti ierosinājumi un uzdoti 
ar statusa piešķiršanu saistīti jautājumi, uz kuriem sniegtas atbildes.  

 
A.Deniņa jautā, ko šis lēmums dod, ja tiek piešķirts koplietošanas meliorācijas sistēmas 
statuss? 
I.Tjarve atbild, ka piešķirot šo statusu nākotnē būs iespēja piesaistīt ES līdzfinansējumu. 
D.Jurēvica papildina, ka likumā tika veiktas izmaiņas, lai pašvaldības varētu sakārtot 
meliorācijas sistēmas (vismaz centrālās). Tagad, neskatoties uz to, kam pieder nekustamais 
īpašums, pašvaldība var noteikt statusu – pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēma. Šis ir administratīvais akts, līdz ar to visiem pierobežas īpašniekiem tika prasīts 
viedoklis. Šobrīd ir noteikts, ka ES finansējumu varēs saņemt tikai pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas. 
 

Izvērtējot no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus par 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusa piešķiršanu Langas ūdensnotekas 
koplietošanas meliorācijas sistēmai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 222.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Langas 
ūdensnotekas koplietošanas meliorācijas sistēmai, saskaņā ar Langas ūdensnotekas 
attēlojumu kartē (pielikums). 

2. Publicēt lēmumu nākamajā pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma laidienā un 
pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš lēmuma publicēšanai 
pašvaldības mājas lapā – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet 
termiņš lēmuma publicēšanai pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā – mēnesis 
pēc lēmuma pieņemšanas. 
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4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

Administratīvais akts. 
 

29. § 
Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvald īšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komun ālserviss” 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 13:25 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
 

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

“Sautiņu grāvis”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1497, kas sastāv no 
zemes vienības 0,3210 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1497; pašvaldības 
īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 11.02.2016. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0055 3006; 

2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Gunti ņu skvērs”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 001 0098, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,1302 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 001 0045; pašvaldības īpašuma tiesība uz zemes vienību nekustamā 
īpašuma sastāvā 15.02.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0052 9406; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Polderu skvērs”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 008 1485, kas sastāv no zemes vienības 0,3248 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1485; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 22.02.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3276; 

4. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Laveru kan āls”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 1276, kas sastāv no zemes vienības 5,69 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1276, un zemes vienības 1,59 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 005 1450; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 
03.03.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3624; 

5. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Saviešu dīķis”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 1353, kas sastāv no zemes vienības 1,3105 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1353; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 02.03.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3626; 

6. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 002 1757, kas sastāv no: zemes vienības 0,0655 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 002 1850, zemes vienības 0,0468 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1947, zemes vienības 0,0128 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 
002 1948, un zemes vienības 0,1423 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1949; 
pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 02.03.2016. 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3545; 

7. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Stacijas iela 9, Carnikava, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 004 0808, kas sastāv no zemes vienības 0,0585 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 004 0808; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 01.03.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3573; 
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8. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Melior ācijas grāvji”, Carnikavas nov. , 
kadastra numurs 8052 002 2382, kas sastāv no zemes vienības 0,3919 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 006 0744; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 29.02.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3546; 

9. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Maijpu ķīšu aka”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 008 1414, kas sastāv no zemes vienības 0,0054 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1414; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
norādītajā sastāvā 10.03.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3443; 

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

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

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai 
„Carnikavas Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, 
šādus Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:  
1.1. “Sautiņu grāvis”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1497, kas sastāv no 

zemes vienības 0,3210 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1497; 
1.2. „Gunti ņu skvērs”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 001 0098, sastāvā 

ietilpstoša zemes vienība 0,1302 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 001 0045; 
1.3. “Polderu skvērs”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1485, kas sastāv 

no zemes vienības 0,3248 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1485; 
1.4. “Laveru kan āls”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1276, kas sastāv no 

zemes vienības 5,69 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1276, un zemes 
vienības 1,59 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1450; 

1.5. “Saviešu dīķis”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1353, kas sastāv no 
zemes vienības 1,3105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1353; 

1.6. “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 
1757, kas sastāv no: zemes vienības 0,0655 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 
002 1850, zemes vienības 0,0468 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1947, 
zemes vienības 0,0128 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1948, un zemes 
vienības 0,1423 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1949; 

1.7. Stacijas iela 9, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0808, kas 
sastāv no zemes vienības 0,0585 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0808; 

1.8. “Melior ācijas grāvji”, Carnikavas nov. , kadastra numurs 8052 002 2382, kas 
sastāv no zemes vienības 0,3919 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 006 0744; 

1.9. “Maijpu ķīšu aka”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1414, kas sastāv 
no zemes vienības 0,0054 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1414. 
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2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam līdz 05.04.2016. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos 
pie 02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts 
starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”. 

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

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

30. § 
Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Dzirnupes iela 3E” un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome 09.02.2016. ir saņēmusi iesniegumu no nekustamā īpašuma 

„Dzirnupes iela 3E” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0701) īpašnieka SIA „LATECTUS” 
(reģ. Nr.40103213378) iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam 
īpašumam „Dzirnupes iela 3E” un saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96., 98. un 
99.punktu, kā arī Carnikavas pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem 
Nr.CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-
2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Dzirnupes iela 3E” 
(kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0701) un pieguļošai teritorijai saskaņā ar Carnikavas 
novada teritorijas plānojumu. 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Dzirnupes iela 3E” (kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 002 0701) detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar SIA „Latectus” par detālplānojuma izstrādes finansēšanu pielikums Nr.2. 
4. Atcelt Carnikavas novada domes 19.02.2014. sēdes lēmumu (Prot. Nr.5, 15.§) “Par 

detālplānojuma uzsākšanu nekustamam īpašuma “Dzirnupes iela 3E” un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”. 

5. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa uzraudzību teritorijas 
plānotāju. 

 
31. § 

Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam Zelmeņu un Ziedleju ielās un 
darba uzdevuma apstiprināšanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no SIA „Mundaga” 

(reģ.Nr.50103360411) iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem 
īpašumiem Mazā Ziedleju iela, Zelmeņu iela, Zelmeņu iela 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
Ziedleju iela, Ziedleju iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Carnikavā 
saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
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teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96., 98. un 99.punktu, kā arī Carnikavas 
pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi 
par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem Mazā Ziedleju iela, 
Zelmeņu iela, Zelmeņu iela 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Ziedleju iela, Ziedleju iela 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, saskaņā ar Carnikavas novada 
teritorijas plānojumu. 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamo īpašumu Mazā Ziedleju iela, Zelmeņu iela, 
Zelmeņu iela 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Ziedleju iela, Ziedleju iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar SIA „Mundaga” par detālplānojuma izstrādes finansēšanu pielikums 
Nr.2. 

4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa uzraudzību teritorijas 
plānotāju Z.Vartu. 
 

32. § 
Par zemes vienību apvienošanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1. Nekustamie īpašumi Kārklu iela 11 (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 0369) un Kārklu 
iela 13 (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 0895) pēc Zemesgrāmatu datiem pieder 
zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājam I. F.  

2. Zemes vienība 0,0620 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0369 un zemes 
vienība 0,0617 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0985 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. 

5. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punkts noteic, ka pašvaldību autonomā funkcija ir 
saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 
apbūves kārtību. 

 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 16. 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 un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
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R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,060 ha platībā ar 
kadastra apzīmējuma Nr. 8052 005 0369 Kārklu iela 11, Carnikava, Carnikavas novads, 
pievienot zemes vienību 0,0617 ha platībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 8052 005 0985 
Kārklu iela 13, Carnikava, Carnikavas novads. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,1237 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) un uz tām esošajām ēkām piešķirt adresi Kārklu iela 
11, Carnikava, Carnikavas novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 

3. Likvidēt adresi Kārklu iela 13, Carnikava, Carnikavas novads.  
 

33. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem “Lamsdegumi” un 

“Foreles”, Siguļi, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ.Nr.40103360710) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Lamsdegumi” (kadastra Nr.8052 003 0169) 
un „Foreles” (kadastra Nr.8052 003 0541”, Siguļi, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem ”Lamsdegumi” (kadastra 
Nr.8052 003 0169) un „Foreles”  (kadastra Nr.8052 003 0541 ), Siguļi, Carnikavas 
novads. 

2. Piešķirt adresi Dzirnupes iela 51A, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 1,21 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kā arī ēkām, kuras atrodas uz šī 
zemesgabala.  

3. Piešķirt nosaukumu „Dzirnas”, Siguļi, 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.2” 0,7749 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) 

4. Saglabāt nosaukumu (adresi) „Lamsdegumi”, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods 0101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
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„Nr.4” 6,17 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

5. Saglabāt nosaukumu (adresi) „Foreles”, Siguļi, Carnikavas novads un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,8046 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
34. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Jaunzemnieki”, 
Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Delta kompānija” (reģ.Nr.40103411129) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki”, Carnikavas novads 
zemes vienībai kadastra apzīmējuma Nr.8052 004 0327. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki”, Carnikavas 
novads zemes vienībai kadastra apzīmējuma Nr.8052 004 0327, Carnikavas novads. 

2. Piešķirt adresi Dārznieku iela 30, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0700, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,78 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt nosaukumu “Jaunzemnieki”, 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.2” 7,23 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
35. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Riču iela 3, Siguļi, 
Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ.Nr.40103360710) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Riču iela 3 (kadastra apzīmējuma Nr.8052 003 
0523), Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Riču iela 3 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējuma Nr.8052 003 0523, Siguļi, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Riču iela 3, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1718 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt nosaukumu „Raču dambis”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas 
būvju apbūve, kods 1202, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.2” 0,0534 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

 
36. § 

Par detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam „Jūraskrasti” pirm ās redakcijas 
nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

Ziņo: I.Tjarve 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Tjarve, I.Krastiņš, R.Laveiķis 
 
R.Raimo jautā, kāpēc ir nepieciešams pagarināt publiskās apspriešanas termiņu? 
I.Tjarve atbild, ka šādu priekšlikumu komitejas sēdē izteica I.Krastiņš un pārējie komitejas 
deputātu to atbalstīja. Šeit detālplānojums tiek norobežots no nelikumīgās apbūves. 
R.Laveiķis papildina, ka šī nav Dabas parka teritorija, bet gan privātīpašums, kuram ir četri 
īpašnieki. Viņi šajā teritorijā ir veikuši nelegālas darbības, kas saistītas ar žogu uzstādīšanu, 
būvgružiem, siltumnīcu, kamīnu u.c. būvniecībām. Kā rezultātā šī lieta ir nonākusi tiesā, bet 
pašlaik tiesvedība ir apstādināta, jo tiek izstrādāts detālplānojums. 
I.Krastiņš komentē, ka publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanas iemesls ir tāds, ka šī 
lieta gan vietējā sabiedrībā, gan mēdijos ir ļoti plaši diskutēta. Tādēļ ir svarīgi, lai cilvēki 
varētu izteikt savu viedokli par šī detālplānojuma izstrādi, lai pēc tam varētu izvērtēt un 
pieņemt lēmumu. 
 

Carnikavas novada dome ir izskatījusi SIA „HOUSE 4 YOU” (reģ.Nr.4040103503438)  
iesniegto detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam „Jūraskrasti” (kadastra Nr.8052 004 
0086) pirmo redakciju un saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. punktu, kas 
cita starpā paredz, ka vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās 
redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
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„PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Nodot detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam „Jūraskrasti” (kadastra Nr.8052 
004 0086) pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām.  

 
37. § 

Par Carnikavas novada Medību koordinācijas komisijas sastāva grozīšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

2015.gada 22.aprīlī Carnikavas novada dome izveidoja Medību koordinācijas komisiju, 
kā to paredz MK 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku 
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (turpmāk – Noteikumi) 2. 
punkts un tika apstiprināts tās sastāvs.  

Noteikumu 3. un 7.punktu izpratnē, komisijas sastāvā ir viens pārstāvis no pašvaldības, 
kurš vada arī komisijas darbu. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam, ievēlēt 
pašvaldības pārstāvjus komisijās, ir pašvaldības domes ekskluzīvā kompetence. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Grozīt Carnikavas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu, iekļaujot tās sastāvā 
līdzšinējā pašvaldības pārstāvja - Centrālās administrācijas vadītāja Imanta Pastora vietā - 
Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoru Raimondu Garenčiku.  

2. Par lēmuma izpildi kopumā atbildīgs Carnikavas novada domes izpilddirektors.  
 

38. § 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Leste” 

Ziņo: I.Tjarve 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Tjarve, R.Laveiķis, K.Bergmanis, D.Jurēvica, E.Burģelis, I.Gotharde, 

R.Garenčiks, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 
1. 22.02.2016. domē saņemts SIA “LESTE”, reģistrācijas Nr. LV40103047955, juridiskā 

adrese: ”Jomas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 (turpmāk – komersants), 
iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/517, ar lūgumu noslēgt ar komersantu jaunu rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Rīgas jūras līča piekrastē ar darbības 
laiku uz 15 (piecpadsmit) gadiem un  25.02.2016. saņemts komersanta iesniegums, 
reģistrēts ar Nr. S/578, ar lūgumu noslēgt ar komersantu jaunu rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu Gaujas upē, lejpus dzelzceļa tilta ar darbības laiku uz 15 (piecpadsmit) 
gadiem; 

2. starp domi un komersantu 24.07.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums, 
ar kuru komersants pieņēmis nomā uz 10 gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības Gaujas upē 
lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas pašvaldības administratīvajās robežās; līguma darbības 
termiņš - līdz 11.07.2016.; līguma 9.2.punkts noteic, ka, ja Nomnieks līguma darbības 
laikā godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomātājs piešķir viņam priekšrocības jauna 
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līguma noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz jaunu periodu; 
3. komersantam 21.08.2013. izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. ZI/01-24/1, kura dod 

tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos – Gaujā,  licences 
derīguma termiņš – 25.09.2018.;  

4. saskaņā ar 24.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par zvejas tiesībām 
Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta komersantam ar domes 17.11.2015. lēmumu (prot. 
Nr.23, 16.§) iedalīts nēģu zvejas rīku limits 2016.gadā un noteikta tā nomas maksa, 
atbilstoši rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolam Nr.2016/2G; 

5. komersants 24.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma darbības laikā, tai 
skaitā arī 2015.gadā, pasākumiem, kas saistīti ar vides un zivju aizsardzību un zivju 
resursu papildināšanu, izmantojis arī papildu līdzekļus, tādēļ komersantam ir piemēroti 
rūpnieciskās zvejas nomas tiesību maksas atvieglojumi; 

6. starp domi un komersantu 10.04.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums, 
ar kuru komersants pieņēmis nomā uz 10 gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas jūras 
līča piekrastē Carnikavas pašvaldības administratīvajās robežās; līguma darbības termiņš 
- līdz 10.04.2016.; līguma 9.2.punkts noteic, ka, ja Nomnieks līguma darbības laikā 
godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomātājs piešķir viņam priekšrocības jauna līguma 
noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz jaunu periodu; 

7. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes ūdeņos pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr.ZK-1/133, kuru 
21.07.2012. izsniegusi Latvijas Republikas Zemkopības ministrija; licences derīguma 
termiņš – 08.09.2016.; 

8. saskaņā ar 10.04.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par zvejas tiesībām Rīgas 
jūras līča piekrastē komersantam ar domes 17.11.2015. lēmumu (prot. Nr.23, 15.§) 
iedalīts zvejas rīku limits 2016.gadā un noteikta tā nomas maksa, atbilstoši rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līguma protokolam Nr.2016/2J; 

9. Zvejniecības likums noteic: 
a. 7.panta piektā daļa cita starpā - zvejas tiesību nomas un izmantošanas kārtību nosaka 

Ministru kabinets; 
b. 7.panta sestā daļa cita starpā - iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai 

komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās 
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu 
atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis 
zveju regulējošos noteikumus; 

c. 7.panta astotā daļa - zvejas tiesību nomas parauglīgumu apstiprina Ministru kabinets; 
10. Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” noteic: 
a. 8.punkts cita starpā - ja slēdz jaunu nomas līgumu, priekšroka dodama iepriekšējam 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis 
visus līguma nosacījumus; 

b. 13.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un 
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts 
(izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība; 

c. 14.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos 
iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai 
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības 
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu; 

d. 17.punkts - iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, 
ievēro Zvejniecības likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām 
zvejas tiesību nomā; 

e. 27.1.apakšpunkts - ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās 
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem; 
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f. 30.punkts cita starpā - iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iesniedz 
attiecīgajā pašvaldībā atbilstoši šo noteikumu 13.punktam;  

g. 32.punkts cita starpā - nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju; 

h. 53.punkts cita starpā - pašvaldības rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, 
ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (1.pielikums); 

i. 62.punkts - iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumam pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas 
gadam (turpmāk – protokols). Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos 
nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas 
apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas gadā; 

j. 66.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam ir tiesības un pienākums zvejot, 
izmantojot tam noteiktos zvejas rīku veidus un skaitu un ievērojot attiecīgajā 
ūdenstilpē vai zvejas vietā (zvejas rajonā) paredzēto nozvejas apjomu (ja tāds ir 
noteikts), kā arī noteikto termiņu un kārtību, kādā maksājama nomas maksa; 

11. uz domes pieprasījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 27.10.2015. saņemtā vēstulē Nr.4.-
4.10/7093, reģistrēta ar Nr. S/2622, norādīts, ka 2014.gadā un 2015.gadā līdz 
informācijas sniegšanas brīdim nav konstatēti regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, 
kurus būtu izdarījušas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas darbojas 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar komerciālo zveju vai 
nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu; 

12. saskaņā ar domes Finanšu vadības nodaļas sniegtajām ziņām komersants abu 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu darbības laikā ir ievērojis rūpnieciskās zvejas 
nomas tiesību nomas maksas maksājamiem noteiktos termiņus un kārtību;  

13. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 21.panta pirmās daļas 27.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos; 

b. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 
No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka, 

iznomājot zvejas tiesības SIA “Leste”, ir piemērojamas Zvejniecības likuma 7.panta sestajā 
daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā, jo SIA “Leste” darbojas 
Carnikavas novada pašvaldības teritorijā, nodarbojas ar komerciālo zveju un zivju resursu 
atražošanu un pavairošanu, ir pildījusi iepriekš noslēgto līgumu nosacījumus un ievērojusi 
zveju regulējošos noteikumus. 
 
R.Raimo uzskata, ka nav pamata vienam uzņēmuma piešķirt garāku līguma termiņu, nekā ir 
otram uzņēmumam. Ir jābūt līdzvērtībai. Šāda monopoltipa līguma noslēgšana ilgtermiņā 
“krop ļo”  konkurenci, kā arī palielina SIA vērtību. 
I.Tjarve komentē, ka SIA “Grif 93” domē bija iesniedzis iesniegumu, kurā tika lūgts noslēgt 
līgumu uz 10 gadiem, bet SIA “Leste” lūdz noslēgt līgumu uz 15 gadiem, ko pieļauj LR 
likumdošana. Tāpēc komitejas sēdē tika ņemts vērā R.Laveiķa ieteikums, piešķirt tik, cik katrs 
uzņēmums ir pieprasījis. Gadījumā, ja SIA “Grif 93” gribēs mainīt līguma termiņu, viņi var 
rakstīt domei iesniegumu un šis jautājums tiks pārskatīts. 
R.Laveiķis piekrīt I.Tjarvei, ka pašlaik nav pamatojuma nepiešķirt licences uz tādiem 
termiņiem, kādus ir pieprasījuši uzņēmēji. Tas nerada uzņēmumiem nekādas priekšrocības  
neskaitot to, ka viņam ir tiesības nodarboties ar rūpniecisko zveju. 
K.Bergmanis norāda, ka pašvaldībai būt pienākums rūpēties par šiem uzņēmumiem, kas 
novadā ir tikai divi, un piešķirt vienādu līguma termiņu uz 15 gadiem.  
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D.Jurēvica komentē, ka šajā līgumā ir atļauja zvejot arī Gaujas upē. Šobrīd tiek veikti 
grozījumi MK noteikumos, ka arī nēģu limitus varēs iedalīt uz rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līguma laiku. Un ja šie līguma termiņi būs dažādi, tas savā ziņā radīs nevienlīdzīgu 
konkurenci. Varbūt ir jāpadomā, par to, ka abiem uzņēmumiem līgums tiek noslēgts uz vienādu 
termiņu. 
E.Burģelis piekrīt gan R.Raimo, gan D.Jurēvicai, bet uz šo problēmu ir jāskatās arī citā 
“griezumā”, jo šobrīd atkārtosies tās pašas problēmas, kas bija iepriekš – konkurence un 
sāncensība starp lielajiem un mazajiem uzņēmējiem. Kā arī jāņem vērā fakts, ka ar katru gadu 
samazinās zivju skaits, kas ļoti ietekmē nozvejas apjomus un zivju cenas. Šeit var novērot viena 
uzņēmuma lobēšanu. 
I.Gotharde norāda, ka šis ir administratīvais akts. Tādēļ, ja netiek piešķirts prasītais termiņš, 
tad pēc procedūras tas ir atkārtoti jāizskata komitejas sēdē. 
D.Jurēvica izsaka priekšlikumu lēmumprojektu novirzīt uz komiteju atkārtotai izskatīšanai, lai 
nebūtu nelabvēlīgs administratīvais akts. 
I.Tjarve  norāda, ka “..starp domi un komersantu 10.04.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgums, ar kuru komersants pieņēmis nomā uz 10 gadiem rūpnieciskās zvejas 
tiesības..”, tātad nomnieka darbības laiks ir līdz 10.04.2016. Vai ar šī lēmumprojekta 
novirzīšanu uz komitejas sēdi, netiks apturēta uzņēmuma darbība? I.Tjarve izsaka priekšlikumu 
pieņemt šo lēmumprojektu tādu, kāds tas ir un runāt ar SIA “Grif 93” vai viņi nevēlas līgumu 
noslēgt uz 15 gadiem. 
R.Raimo norāda, ka deputātu pienākums ir aizstāvēt pašvaldības intereses. 
D.Jurēvica atbalsta I.Tjarves izteikto priekšlikumu. 
 
Plkst. 14:00 no domes sēdes aiziet deputāte A.Deniņa. 
 
D.Jurēvica uzdod R.Garenčikam sazināties ar SIA “Grif 93” pārstāvjiem un informēt, ka 
viņiem ir iespēja pagarināt līguma termiņu uz 15 gadiem. 
 

Izdarot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Zvejniecības likuma 7.panta piekto, sesto un septīto daļu, 
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 17. punktu, 
27.1.apakšpunktu, 30., 32., 53., 62. un 66.punktu, 24.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līguma par zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā 9.2.punktu, 10.04.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma par 
zvejas tiesībām Rīgas jūras līča piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā 
9.2.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis), „PRET” 1 balss (R.Raimo), „ATTURAS” 1 balss (S.Sudraba), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA “LESTE”, reģistrācijas Nr. LV40103047955, juridiskā adrese: ”Jomas”, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par 
zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā, nosakot līguma darbības laiku no 12.07.2016. līdz 11.07.2031. 

2. Noslēgt ar SIA “LESTE”, reģistrācijas Nr. LV40103047955, juridiskā adrese: ”Jomas”, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par 
zvejas tiesībām Rīgas jūras līča piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, 
nosakot līguma darbības laiku no 10.04.2016. līdz 09.04.2031 . 

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Administratīvais akts. 
 

39. § 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz daļu no zemes vienības, kas nav ierakstīta 

zemesgrāmatā 
Ziņo: I.Tjarve 

 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016.atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. M. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, izbeigt zemes lietošanas tiesības uz daļu 0,0233 ha 
platībā, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, no zemes vienības 0,103 ha kopplatībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 008 xxxx (adrese), Carnikavas nov.  

2. Lēmuma 1.punktā minēto daļu no zemes vienību atdalīt, atbilstoši Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētajam Latvijas valsts zemes ierīcības firmas “Zemesprojekts” 22.03.1993. 
izgatavotajam zemes lietojuma plānam, uz kā pamata īpašumtiesības uz 0,0797 ha zemes 
vienības platību nostiprinātas zemesgrāmatā. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai. 
4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi – Būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste 

D.Daugaviete. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

40. § 
Par 27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/84-n termiņa 

pagarināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada domē 22.02.2016. saņemts V. G. (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums 

(iereģistrēts ar Nr. S/505), kurā lūgts pagarināt starp iesniedzēju un Carnikavas novada domi 
27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.CND/L/2011/84-n darbības termiņu vēl uz 
pieciem gadiem - līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar 27.06.2011. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/84-n (turpmāk 

– Līgums) V. G. sakņu dārza ierīkošanai iznomāts zemesgabals 0,031 ha platībā, kas ir 
Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sautiņu pļavas”, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1159, sastāvā esošās zemes vienības 3,89 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1159 daļa, atbilstoši zemesgabala 
sadalījuma shēmai - sakņu dārzs Nr. 8.  

2. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem: 
2.1. Līgums stājas spēkā ar 01.07.2011. un ir spēkā līdz 30.06.2016. (2.1.punkts); 
2.2. Līguma termiņš var tikt mainīt, pusēm par to rakstiski vienojoties (2.2.punkts). 

3. Zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda iesniedzējam nav.  
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Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt starp Carnikavas novada domi un V. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, 
27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/84-n termiņu līdz 
30.06.2021., noslēdzot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu.   

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 
11.04.2016. sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. Atbildīgā - Carnikavas 
novada domes Juridiskās nodaļas vadītāja. 

3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 06.06.2016. lēmuma 1.punktā minētā 
vienošanās netiek parakstīta.  

 
Administratīvais akts. 
 

41. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 
Plkst. 14:10 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 
 
[..] 
 

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 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0637 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
006 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonim O. S., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
42. § 

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

 
[..] 
 

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 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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Dot piekrišanu zemes 0,062 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonei E. M., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
43. § 

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

 
Plkst. 14:12 no domes sēdes iziet deputāts R.Raimo un atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
[..] 
 

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 14.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1614 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonim Al. S., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
44. § 

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

 
Plkst. 14:14 domes sēdē atgriežas deputāts R.Raimo. 
 
[..] 
 

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 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas no 0,275 ha platības apmērā (adrese), 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 
004 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas pilsonim Y. M., personas kods xxxxxx-
xxxxx, dzimušam (dzimšanas gads) Krievijā. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

45. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 
[..] 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.03.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0629 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
004 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 xxxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonei J. S. (E. S.a), dzimušai (dzimšanas gads). 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
46. § 

Par izglītības iestādes noteikšanu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros atbalsta saņemšanai 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, ņemot vērā to, ka: 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 
u.c.); 

2. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam noteic stratēģisko 
projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”; 

3. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam noteic aktivitāti ĪA1.1.3 
”Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija” un investīciju plāna (aktualizēts ar Carnikavas 
novada domes 28.01.2016 lēmumu nr.3, 13. §) 45.punkts ietver investīciju projektu 
“Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija un paplašināšana”, paredzot skolas ēkas 
paplašināšanu un rekonstrukciju; 

4. Saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr.01-14e/1000 ar aicinājumu, līdz 
2016. gada 1. aprīlim ministrijā iesniegt pašvaldības domes lēmumu, norādot izglītības 
iestādi, kurā paredzēta atbalsta sniegšana Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” ietvaros. 

 
R.Raimo jautā, kādi ir galvenie nosacījumi šai programmai – finansējuma saņemšanai? 
D.Jurēvica atbild, ka svarīgākais kritērijs noteikti būs skolēnu skaits, jo no tā būs atkarīgs 
finansējuma apmērs. Bet galīgie projekta kritēriji nav apstiprināti. Tika iesniegti priekšlikumi, 
ka vajadzētu noteikt minimālo finansējumu (1 500 000,00 EUR), jo savādāk lauku skolām 
finansējums būs ļoti mazs. 
R.Raimo jautā, kādi ir aptuvenie projekta termiņi? 
D.Jurēvica atbild, ka ideālā gadījumā ir plānots, ka līdz jūnijam tiks apstiprināti MK 
noteikumi, tad jūlij ā jau varēs pieteikties. Bet tas vēl nav zināms. Tieši tāpēc bija svarīgi veikt 
izglītības kvartāla projektēšanu. 
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Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķs, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vidi” ietvaros atbalsts tiks sniegts Carnikavas pamatskolai (izglītības iestādes reģ. nr. 
4312901110). 

2. Uzdot I.Stalidzānei līdz 2016. gada 1. aprīlim par šo domes lēmumu informēt Izglītības 
un zinātnes ministriju. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš- līdz projekta 
īstenošanas pabeigšanai. 

 
47. § 

Ziņojumi 
 
47.6. Bāri ņtiesas ziņojums 
Ziņo: D.Upīte 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
47.7. Administrat īvās komisijas ziņojums 
Ziņo: D.Upīte 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
47.8. Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
47.9. Inform ācija par tiesvedību 
Ziņo: D.Jurēvica 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
47.10. Inform ācija par Pašvaldības policijas priekšnieka un p/a “Carnikavas 

Komunālserviss” jurista un Vides pārvald ības nodaļas vadītāja amatiem. 
Ziņo: D.Jurēvica, G.Dzenis 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.04.2016. plkst. 15:00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 12.04.2016. 
plkst. 14:00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 13.04.2016. plkst. 14:00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 20.04.2016. plkst. 09:00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 23.martā plkst. 15:35 
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Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 114 lp., tai skaitā 8 administratīvie akti uz 19 lp 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/6 „Grozījumi Carnikavas 

novada pašvaldības 20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi 
par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas 
pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” uz 4 lpp. 

3. Nolikums Nr. INA/2016/8 “Centrālās administrācijas nolikums” uz 5 lpp. 
4. Noteikumi Nr. INA/2016/9 “Grozījumi noteikumos Nr. CND/INA/2011/49 „Noteikumi 

par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” uz 2 lpp. 

5. Nolikumu Nr. INA/2016/10 „Grozījumi Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu projektu konkursa nolikumā” uz 2 lpp. 

6. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/7 „Par kultūras un mākslas 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” uz 14 lpp. 

7. Nolikums Nr. INA/2016/11 „Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un 
pedagogu apbalvošanu” uz 3 lpp. 

8. Noteikumi Nr. INA/2016/12 „Carnikavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” uz 9 lpp. 

9. Nolikums Nr. INA/2016/13 “Carnikavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” 
uz 4 lpp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada ___.aprīlī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada ___.aprīlī 
 


