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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2019.gada 7.maijā Nr.7 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 15.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Aldonis Lūkins, Juris 

Kozlovskis, Gatis Miglāns, Pjotrs Špakovs, Gunita Dzene, Eduards Burģelis, Jānis 
Leja (līdz plkst. 16.20), Imants Krastiņš, Kristaps Bergmanis (no plkst. 15.07), Dainis 
Kozlovskis (no plkst. 15.02 līdz 16.30)  

 
Nepiedalās: 
Deputāti  - Arta Deniņa (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Rita Rossoha-

Sadoviča, Agnese Ģērmane, Sanita Pundiņa, Agris 
Grīnvalds 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 15.00. 
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 4 darba kārtības jautājumi. 
 
I.Krastiņš jautā, vai tiešām ir tāda jautājumu steidzamība, ka vajadzēja sasaukt ārkārtas domes 
sēdi? 
D.Mieriņa atbild, ka jautājumus būtu nepieciešams izskatīt steidzamības kārtā, jo iedzīvotāju 
veidokli būtu nepieciešams noskaidrot pēc iespējas ātrāk. 
 

D.Mieriņa aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
P.Špakovs, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu un komisijas aptaujas veikšanai 
izveidi.  
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2. Par konkursa „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras piekrastē Carnikavas 
novada administratīvajā teritorijā” nolikuma precizēšanu.  

3. Par noteikumu Nr.INA/2019/___ “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā Carnikavas 
Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos” apstiprināšanu.  

4. Par deputātu piedalīšanos Polijas sadraudzības novada svētkos.  
 

1. § 
Par Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu un komisijas aptaujas 

veikšanai izveidi 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Plkst. 15.02 sēdē ierodas deputāts D.Kozlovskis un plkst. 15.07 deputāts K.Bergmanis. 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis, J.Leja, P.Špakovs, E.Burģelis, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, 
E.Odziņa, G.Dzene 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), iepazīstoties ar domes priekšsēdētājas 
D.Mieriņas, domes priekšsēdētāja vietnieces G.Kozlovskas, domes deputātu E.Odziņas, 
G.Miglāna, J.Kozlovska, L.Daugavieša, A.Lūkina, P.Špakova 02.05.2019. iesniegumu, 
noklausoties pašvaldības izpilddirektora R.Garenčika ziņojumu,  konstatē: 

1. Latvijas Republikas Saeima 2019.gada 21.martā, nolēmusi turpināt 1998.gadā iesākto 
administratīvi teritoriālo reformu un līdz 2021.gadam izveidot ekonomiski attīstīties 
spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām 
likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz 
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.  

2. 2019.gada 21.marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā 
ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar 
pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu izstrādā un līdz 
2019.gada 1.decembrim iesniedz Saeimai, atbilstoši Saeimas lēmumam sagatavotu 
likumprojektu.  

3. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs J.Pūce intervijās vairākkārt norādījis, 
ka, veicot administratīvi teritoriālo reformu, tiks ņemts vērā šīs reformas skarto novadu 
iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu. 

4. Ar likumu “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu” ir apstiprināta 
un pieņemta 1985. gada 15.oktobrī Strasbūrā parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta 
(turpmāk – Harta), kuras preambulā noteikts, ka “Eiropas Padomes dalībvalstis, kas 
parakstījušas šo Hartu, [..] uzskatot, ka pilsoņu tiesības piedalīties valsts lietu 
pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes 
dalībvalstīm; [..]”. Hartas 5. pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas 
nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas 
ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”  

5. Latvijas Republikas Satversmes 101. pants nosaka, ka “ikvienam Latvijas pilsonim ir 
tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā [..]”. Tas 
nozīmē, ka Satversmē ir nostiprinātas ne vien personas pamattiesības vēlēt pašvaldību un 
no tām izrietošās tiesības piedalīties publisko lietu pārvaldīšanā ar vēlētu pašvaldību 
palīdzību, bet arī pašvaldības kā vēlētas pašpārvaldes institūcijas statusu kopumā 
(Satversmes tiesas 2008. gada 16. aprīļa lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā 
Nr. 2007-21-01 8. punkts). Šajā pantā ietverto tiesību piedalīties pašvaldību darbībā 
īstenošanas veidi nedrīkst būt formāli. Tiem jābūt efektīviem, jo tikai efektīva 
piedalīšanās atbilst tautvaldības principam. Līdz ar to, tas noteic valsts pienākumu ne tikai 
garantēt pilsonim tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet arī pienākumu radīt 
priekšnoteikumus tam, lai pilsonis varētu piedalīties valsts un pašvaldību darbībā 
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(Satversmes tiesas 2013. gada 7. novembra sprieduma lietā Nr. 2012-24-03 13. punkts). 
No tā izriet, ka likumdevējs jau pie demokrātijas pamatnormu izstrādes ir paredzējis 
ievērot demokrātijas pamatprincipus, attiecīgi, ir nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju 
viedokli dažādos jautājumos, kas tieši un netieši skar iedzīvotāju intereses, un aktīva 
iedzīvotāju līdzdalība nodrošina valsts un pašvaldību darbības uzraudzību, un ir garants, 
ka lēmumi tiks pieņemti sabiedrības interesēs. 

6. Likuma “Par pašvaldībām” 3. panta pirmā daļa paredz, ka vietējās pašvaldības pārvaldi 
īsteno ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu 
starpniecību, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 
Tas nozīmē, ka pašvaldības deputāts ir noteiktā pašvaldības teritorijā dzīvojošo 
iedzīvotāju vēlēts pārstāvis. Deputātam ir pienākums pārstāvēt iedzīvotāju kopuma 
intereses (J. Neimanis. 08.06.2018. Satversmes tiesas tieneša Jāņa Neimaņa raksta par 
pašvaldības domes deputāta runas un jautājumu tiesībām. Iegūts no: 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesas-tienesa-jana-neimana-raksta-
par-pasvaldibas-domes-deputata-runas-un-jautajumu-tiesibam [sk.26.03.2019.]).  

7. Carnikavas pagasta pašvaldība ir dibināta 1992.gada 2.aprīlī, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu “Par Latvijas Republikas Aizkraukles, 
Kuldīgas, Rīgas, Talsu un Valkas rajonu administratīvo teritoriju robežu grozīšanu”. 
Ādažu pagasta Tautas deputātu padomes Carnikavas deputātu (ievēlēti Ādažu pagasta 
20.sasaukuma 7.sesijā 1991.gada 24.aprīlī) grupa līdz 1991.gada 8.jūlijam izstrādāja 
sociāli ekonomisko pamatojumu, lai, atdalot daļu no Ādažu pagasta teritorijas, izveidotu 
jaunu administratīvi teritoriālu vienību - Carnikavas pagastu. 1991.gada aprīlī, uzsākot 
darbu pie sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādes, deputāti veica Carnikavas, 
Pārgaujas, Lilastes, Kalngales un Garciema iedzīvotāju aptauju. Aptaujā piedalījās tikai 
norādīto vēlēšanu apgabalu deputāti un iedzīvotāji. Aptauja tika izdarīta vairākās kārtās 
un katrs iedzīvotājs ar parakstu apliecināja savu izvēli "par” vai “pret” Carnikavas pagasta 
izveidošanu. Apkopojot aptaujas rezultātus, noskaidrots, ka lielākais iedzīvotāju 
vairākums ir “par” jauna pagasta dibināšanu. Carnikavas pagasta izveidi aptaujā atbalstīja 
54% Carnikavas iedzīvotāju, 82% Kalngales iedzīvotāju un 100% Garciema iedzīvotāju. 
Sociāli ekonomiskajā pamatojumā tika apskatītas arī vēsturiskās saites, kas vieno 
Carnikavas pagastu.  

8. Sakarā ar iesniegto Carnikavas pagasta izveides sociāli ekonomisko pamatojumu Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes Administratīvi teritoriālā iedalījuma reformu komisija 
1992.gada 1.aprīļa rakstā Nr.26 uzsver iedzīvotāju aptaujas rezultātu nozīmīgumu. 
Komisija dokumentā norāda: “Kultūrvēsturiska pamata pagasta izveidošanai nav, bet 
iedzīvotāju vēlmes gadījumā, tas ir  atzīstams par iespējamu”. 

9. 2006.gada 24.martā Carnikavas novada pašvaldībai mainīts nosaukums no „Carnikavas 
pagasts” uz „Carnikavas novads”, nemainot administratīvās teritorijas robežas. Arī 
2009.gadā, Latvijas Republikā īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Carnikavas 
novada pašvaldības administratīvā teritorija nemainījās. Novadu veido šādi ciemi: 
Carnikava – novada administratīvais centrs, Garciems, Kalngale, Laveri, Lilaste, 
Mežgarciems, Eimuri, Siguļi, Garupe, Gauja un Mežciems.  

10. No Latvijas Pašvaldību savienības ir saņemta Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai un 
Latvijas Pašvaldību savienībai adresēta vēstule “Par informatīvā ziņojuma “Par 
sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” 
saskaņošanu, ar kuru nosūtīts saskaņošanai informatīvais ziņojums “Par sabiedriskai 
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (turpmāk – 
Informatīvais ziņojums) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts. 
Protokollēmuma 2.punktā cita starpā noteikts, ka  Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai ir jāorganizē un jānodrošina konsultācijas ar pašvaldībām un 
sabiedrību par Informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma 
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modeli, kā arī ir jānodrošina informatīvā kampaņa un komunikācija ar sabiedrību par 
administratīvi teritoriālās reformas jautājumiem. 

11. Informatīvajā ziņojumā teritoriālā iedalījuma modelī izvirzīti šādi administratīvo 
teritoriju izveides kritēriji: 
a. novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota; 
b. novada teritorijā ir reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs, izņemot 

Pierīgu; 
c. Pierīga ir Rīgai pieguļošās novada teritorijas un tājās ir ne mazāk par 15 000 

pastāvīgo iedzīvotāju;  
d. novada pašvaldība patstāvīgi nodrošina likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, 

izņemot gadījumus, ja citos likumos noteikts savādāk; 
e. novadā ir iespējama ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā attīstība un spēja pašvaldībai 

piesaistīt nozīmīgas investīcijas; 
f. novadā ir vismaz viena perspektīva vidusskola; 
g. novadā ir iespējams izveidot efektīvu izglītības, veselības aprūpes un sociālo 

pakalpojumu iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un ceļu tīklu, kā arī komunālās 
saimniecības tīklu;  

h. novada ceļu infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam 
centram. 

12. Carnikavas novada pašvaldība katru gadu ne vien veido uz attīstību vērstu budžetu un 
iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecībā 
un atjaunošanā, bet arī veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Ņemot 
vērā būtisko un pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu, pašvaldība veic ieguldījumus 
novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodrošina pašvaldības funkciju izpildi 
un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.  

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju uz 2019.gada 
1.janvāri Carnikavas novada iedzīvotāju skaits bija 9359 iedzīvotāji. Rādītāji liecina, ka pēdējo 
piecu gadu laikā Carnikavas novada iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 37 %, kas arī ir rezultāts 
pašvaldības noteiktai deklarēšanās politikai un radīja pozitīvu ietekmi iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem. Turklāt ņemot vērā šā brīža tendences, arī turpmākajos gados ir paredzams 
būtisks iedzīvotāju skaita pieaugums.  
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2018.gadā kopējie ieņēmumi bez valsts mērķdotācijām izglītībai un ES fondu apguvei 
salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājās  par 83%; iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
palielinājās 2.05 reizes, bet nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi par 2.44 reizēm.  

Avots: Valsts kase 
Kā redzams no attēla, Carnikavas novada nodokļu ieņēmumu dinamika pēdējos astoņos 

gados ir bijusi pozitīva. Pieaugot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, proporcionāli 
augušas arī iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras pašas nespēj segt 
savus izdevumus. Laikā no 2010.gada līdz 2018.gadam iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā augušas par 2,3 reizēm. 

Salīdzinoši - ja 2014.gadā no 119 novadiem un lielajām pilsētām 16 pašvaldības, tajā 
skaitā, 5 lielo pilsētu pašvaldības veica iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, bet 11 
pašvaldības pašfinansējās (nesaņēma un nemaksāja neko), tad no 2019.gada provizoriskā finanšu 
izlīdzināšanas apŗēkina redzams, ka no 119 novadiem un lielajām pilsētām iemaksas veic tikai 
12 pašvaldības - 3 lielās pilsētas un 9 novadi, tai skaitā arī Carnikavas novads.  

Tā kā pašvaldība īsteno ilgtermiņa finanšu vadību, pašvaldības ieņēmumu un izdevumu 
kontroli, tiek nodrošināta finanšu resursu pietiekamība pašvaldības pamatfunkciju izpildei un 
attīstības plānu izpildei. 

13. Neraugoties uz Carnikavas novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju īstenot uz 
attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
Carnikavas novada administratīvo teritoriju ir paredzēts pievienot citiem novadiem. 
Turklāt pievienošana tiek plānota, neizvērtējot Carnikavas novada iedzīvotāju iespējamos 
ieguvumus vai zaudējumus. 

14. Latvijas Republikas Satversmes 100.pants turklāt nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz vārda 
brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus 
uzskatus. Demokrātiska iespēja, kā noskaidrot katra novada iedzīvotāju attieksmi un 
viedokli par reformas piedāvājumu, ir iedzīvotāju aptauja, kā arī iedzīvotāju informēšana 
par administratīvi teritoriālās reformas būtību. 

15. Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
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I.Krastiņš komentē, ka šī lēmumprojekta mērķis būtībā ir izteikt neuzticību jaunās valdības 
izvirzītajam reformu plānam. No patriotiskās puses šāds lēmums ir atbalstāms, bet šodien 
izvērtējot visus par un pret, ņemot vērā arī personiskās vajadzības ģimenei [..] ilgus gadus 
Carnikavas novada pašvaldībā neko nevarēsim atļauties, jo savas naudas nav un viss notiek no 
valsts kases. Tad es redzu to, ka nākamajos 10 un vairāk gados, konkrēti mani bērni, šeit nevarētu 
saņemt tādu pakalpojumu līmeni, kādu es vēlētos. Tāpēc, ja ir jāizvērtē – pievienoties vai 
nepievienoties, tad man ir cerība, ka esot lielāka novada sastāvā tiks nomainīta domes vadība. 
Otrkārt - ko mūsu novads darīs ar parādiem, kas šī gada beigās būs sasnieguši maksimāli 
pieļaujamo līmeni!? Mēs nākamos 10 gadus tos maksāsim. Ja mēs pievienojamies lielam 
novadam, tad tas var mūsu parādus paņemt savā budžetā un tos asimilēt, kā arī varētu atļauties 
dot līdzmaksājumus bērnudārzam Kalgnalē. Carnikavai ir izstrādāts rīcības plāns par 100 milj. 
EUR, kur ir iekļautas visas attīstības lietas, bet mums no tā nav nekā. Kā lokālpatriots gribētu, 
lai paliek kā ir, bet tuvāko 10 gadu nākotnē vēlētos būt lielāka novada sastāvā. 
D.Mieriņa norāda, ka tāpēc tiek organizēta šāda aptauja, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju 
viedokli. Ja lielākā daļa iedzīvotāju pateiks, ka vēlas pievienoties, minot konkrētus iemeslus, tad 
mums nebūs nekādu morālu tiesību tālāk nerunāt ar Ādažiem un pārējiem par šo apvienošanos 
un tālākiem risinājumiem. Tas ir šīs aptaujas mērķis – leģitīmi noskaidrot iedzīvotāju viedokli. 
I.Krastiņš jautā, vai tad iedzīvotāji jau nav pauduši savu viedokli. Pusgadu atpakaļ kad tika 
ievēlēta jaunā valdība, viņu viens no galvenajiem darba jautājumiem bija teritorijas reforma, 
kas saņēma pārliecinošu uzvaru. 
J.Kozlovskis norāda, ka šī ir tikai aptuja. Šorīd mēs nebalsojam par gala lēmumu. Vēlamies 
noskaidrot tikai iedzīvotāju viedokli. Pēc 2.maija apvienotās komitejas sēdes, I.Krastiņš lika 
noskaidrot iemeslus, kāpēc opozīcija šādi balso. Tas arī tika izdarīts – noskaidrotas trīs lietas, 
ko izpildot opozīcijas deputāti par šo lēmumu balsotu “PAR”. 
I.Krastiņš papildina, ka tika piedāvāts izdarīt trīs lietas: 

1. Pašvaldības policistiem izmaksāt algas; 
2. Izbeigt tiesāšanas ar pašvaldības darbiniekiem. 

J.Leja papildina, ka trešā lieta bija savstarpējā vienošanās, lai nebūtu iekšējie kari. Esošā domes 
vadība negrib mieru. Šis lēmums ir D.Mieriņas un viņas deputātu iegribas. Ja mēs tagad 
pievienosimies Ādažiem, tad būs daudz privātu zaudējumu.  
I.Krastiņš komentē, ka šī aptauja, kas ir ierosināta pāris mēnešus par ātru un novadam izmaksās 
konkrētu finansējumu, nav leģitīma. Tas ir tīrs zaudējums no pašvaldības budžeta. Savukārt, ja 
mēs pārtraucam tiesāties ar policistiem un samaksājam viņiem algas, pārtraucam tiesvedības ar 
darbiniekiem – ietaupītā summa ir daudz lielāka. Tad arī mēs būtu gatavi šo lēmumprojektu 
atbalstīt. 
D.Mieriņa uzskta, ka aptauja tiek organizēta īstajā laikā, lai jau pašā sākumā noskaidrotu 
iedzīvotāju viedokli jautājumā par teritoriālo reformu. 
P.Špakovs komentē, ka bija viens no tiem, kas 1991.gadā piedalījās aptaujas organizēšanā par 
atvienošanos no Ādažiem. Kopš tā laika esam pierādījuši, ka maza pašvaldība, bez rūpnieciskās 
darbības, var pastāvēt un attīstīties, un būt viena no 10 attīstītākajām pašvaldībām valstī. Par 
šiem gadiem, kad ir attīstīts novads, no iedzīvotājiem ir dzirdamas arvien mazāk negatīvas 
atsauksmes. Mēs esam sakārtojuši gan novada ielas, gan restaurējuši polderu-meliorācijas 
sistēmas u.c. ļoti svarīgas lietas.  
E.Burģelis norāda I.Krastiņam, ka vēlēšanās graujoši uzvarēja cita partija nevis J.Pūces 
pārstāvētā. Tas, kā ir veidota koalīcija – tas ir cits stāsts. Šajā gadījumā veiksmes stāsts ir ar 
citu piegaršu. Oficiāli izsaka pretenzijas pret J.Pūces kungu. Šī reforma ir populisms – tas ir 
darbs darba pēc, jo no tā nebūs nekāda labuma. Šeit ir saskatāma tā situācija, ka “sliktais vergs 
meklē sev labu saimnieku”. I.Krastiņš šo ideju izteica pilnīgi precīzi – D.Mieriņa nepareizi 
saimnieko un mēs esam krituši kaut kādā parādu bedrē. Piekrītu, ka daudzas lietas varēja izdarīt 
labāk. Koalīcija mums ir tāda un dara tādas lietas, ir piedāvāti savādāki risinājumi - dažeiz 
realizējami un nerealizējami, citreiz vispār nesadzird. Tā ir normāla situācija, bet šajā gadījumā 
I.Krastiņš domā, ka Ādaži būs labāki saimnieki?! Nav pārliecības. Ādaži varēja realizēt savu 
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potenciālu tikai pēdējos gados, pateicoties labajam novietojumam, kur attīstīt komercdarbību. 
Kur ir teikts, ka Ādaži dalīsies ar savu labumu? Mēs domājam tagad tikai par sevi un Ādažiem. 
Mēs citus neredzam? Garkalne, Saulkrasti, Sēja – kopā esam 5 novadi, kuriem būtu jāapvienojas. 
Kā Jūs redzat kopējo labumu un sadalījumu starp visiem 5 novadiem!?. Kur ir plāns? Kur ir 
redzams šis sadalījums katram no novadiem? Kur ir garantija, ka tu sēdēsi tur domē? Tagad Jūs 
domājiet tikai par savu labumu guvumu. Šobrīd reforma ir formāla bez jebkādiem datiem, jo ir 
nepieciešams samazināt deputātu skaitu. Reforma izmaksās miljonus, vēl vairāk cilvēku pametīs 
lauku teritorijas. Tas būs krahs. Šī ir “plika” vald ība, jo darbu dara tikai tapēc, lai parādītu ka 
kaut ko dara. 
D.Kozlovskis norāda, ka iedzīvotājus vajadzētu informēt arī par valsts kopējo ekonomisko 
situāciju. Cilvēkiem nav informācijas par vispārējo situāciju valstī. Mums no ministrijas šādi 
dati būtu jāpieprasa.  
E.Burģelis komentē, ka par šo tika runāts komitejā, ka rīkotajā tautas sapulcē ir jāsniedz pilnīga 
informācija par pašvaldības finansiālo situāciju, attīstību un piedāvātajiem pakalpojumiem. 
K.Bergmanis komentē, ka šādu lēmumu par aptaujas organizēšanu vajag pieņemt tad, kad  ir 
redzams ekonomiskais pamatojums par novada esošo situāciju. Šeit ir stāsts par saimniekošanu, 
kur neskatās uz iespējām, bet tikai aizņemas. Saeimas vēlēšanās iedzīvotāju vairākums parādīja, 
ka ir nepieciešamas saimniekošanas izmaiņas.  
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Eiropas vietējo pašvaldību hartu, Latvijas Republikas 
Satversmes 100., 101. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 
24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu un 21.panta otro daļu, Carnikavas novada 
domes 2018. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības 
nolikums” 11.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta 6.3 daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, E.Burģelis), PRET” 3 balsīm (J.Leja, 
D.Kozlovskis, I.Krastiņš), “ATTURAS” 2 balsīm (G.Dzene, K.Bergmanis), Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Organizēt Tautas sapulci, kurā informēt iedzīvotājus par administrat īvi teritori ālās 
reformas būtību un iedzīvotāju aptaujas norisi - 2019.gada 31.maijā plkst.18.00, Tautas 
namā “Ozolaine” (Jūras ielā 1A, Carnikavā). 

2. Organizēt Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
aptauju ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Carnikavas 
novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorij ām. 

3. Noteikt aptaujas norises laikus un vietas: 
3.1. 2019. gada 14. jūnijā no plkst. 17:00 līdz 20:00; 

2019. gada 15. jūnijā no plkst. 15:00 līdz 20:00; 
2019. gada 16. jūnijā no plkst. 08:00 līdz 20:00, 
Carnikavas pamatskolā (Nākotnes ielā 1, Carnikavā) un Brīvā laika pavadīšanas 
centrā “Kadiķis" (Cīruļu ielā 10, Kalngalē). 

3.2. no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 13.jūnijam ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītu aptaujas lapu var nosūtīt uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi: 
aptauja@carnikava.lv, vai, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv. 

3.3. lēmuma 3.1.punktā minētajās aptaujas norises vietās 2019.gada 14.-15.jūnijā no 
plkst.17.00 līdz 20.00 un 2019.gada 16.jūnijā no plkst.8.00. līdz 12.00 var pieteikt 
tās personas, kuras vēlas piedalīties aptaujā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties 
aptaujas norises vietās. 

4.  Noteikt sekojošu aptaujas norises kārtību: 
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4.1. Aptaujas dalībnieki ir personas, sākot no 18 gadu vecuma, kuras ir deklarējušas savu 
dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.  

4.2. Aptaujas dalībnieki piedalās aptaujā, izsakot savu viedokli par aptaujas  jautājumu: 
“Vai J ūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu citu novadu 
administrat īvajām teritorij ām?”.   

4.3. Katram aptaujas dalībniekam ir tiesības izteikt savu viedokli vienu reizi, pēc savas 
izvēles, atzīmējot ar “+” aptaujas lapā vienu vēlamo atbildi “JĀ” vai “NĒ”.  

4.4. Aptaujas dalībnieka personu apliecinošs dokuments ir pase vai personas apliecība. 
4.5. Netraucējot aptaujas norisi, to var novērot Carnikavas novada iedzīvotāji, 

pašvaldības domes deputāti, valsts iestāžu, politisko partiju, nevalstisko organizāciju 
un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. 

4.6.  Aptaujas lapā jāparedz atzīme, ka aptaujas dalībnieks piekrīt savu personas datu 
apstrādei, kā arī tālāk jānodrošina personas datu apstrāde vienīgi atbilstoši 
paredzētajam mērķim. 

4.7. Aptaujas lapas tiek numurētas, marķētas ar īpašām zīmēm un apzīmogotas. 
4.8. Informāciju par aptauju publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.carnikava.lv, 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas Vēstis”, izliek redzamā vietā 
aptaujas norises vietās, kā arī novada iedzīvotājiem tiek nosūtīti informatīvi 
paziņojumi ar pasta starpniecību. 

5. Aptaujas organizēšanai izveidot komisiju šādā sastāvā: 
5.1. Komisijas priekšsēdētājs: pašvaldības izpilddirektors Raimonds Garenčiks; 
5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa. 
5.3. Komisijas locekļi:  

Izglītības un kultūras nodaļas Izglītības speciāliste Antra Krasta; 
Juridiskās nodaļas juriste Diāna Čūriška; 
Sociālā dienesta Sociālais darbinieks Sanita Šulce. 

6. Apstiprināt Komisijas iedzīvotāju aptaujai par iespējamo Carnikavas novada pievienošanu 
citu novadu administratīvajām teritorijām nolikumu (pielikums). 

7. Noteikt atlīdzību lēmuma 5.punktā minētās komisijas locekļiem un darbiniekiem 5,00 EUR 
stundā. 

8. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz EUR 6600,00 lēmuma 1.punktā norādītās aptaujas 
organizēšanai un Tautas sapulces rīkošanai no pašvaldības 2019. gada budžeta finansējuma 
neparedzētiem gadījumiem. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - Carnikavas novada domes priekšsēdētāju 
Daigu Mieriņu. 

 
K.Bergmaņa komentārs pie balsojuma: “Es “ATTUROS”, jo uzskatu, ka šis lēmumprojekts nav 
sagatavots tajā daļā, jo nav veikti aprēķini par ko mums sola. Kā zināms solījumi bieži vien netiek 
īstenoti”.  
 
D.Mieriņa plkst. 16.10 izsludina pārtraukumu. 
Plkst. 16.20 domes ārkārtas sēde tiek atsākta. 
 

3. § 
Par konkursa „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniec ības vietas jūras piekrastē Carnikavas 

novada administratīvajā teritorij ā” nolikuma precizēšanu  
Ziņo: D.Mieriņa, A.Grīnvalds 

 
Plkst. 16.20 no domes sēdes aiziet deputāts J.Leja. 
 
IZSAKĀS: G.Miglāns, I.Krastiņš, P.Špakovs, E.Burģelis, K.Bergmanis 
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Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Pamatojoties uz domē saņemtajiem uzņēmēju ierosinājumiem preču tirdzniecībai un 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai atļaut iekārtot ielu tirdzniecības vietas 
jūras piekrastē, pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja I.Stalidzāne 2019.gada 4.aprīļa iesniegumā aicina izsludināt konkursu 
tirdzniecības vietu izveidei Carnikavas pludmalē. 

2. Ar domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6, 36.§) apstiprināts nolikums 
Nr.INA/2018/19 “Konkursa „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras piekrastē 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā” nolikums” (turpmāk – nolikums) un ievēlēta 
konkursa komisija, kurai uzdots nolikumā minētajā kārtībā organizēt konkursu. 

3. Efektīvākai konkursa organizēšanai nepieciešams precizēt atsevišķas pozīcijas nolikumā, 
tajā skaitā: 
- jāveic izmaiņas nolikuma 3.punktā attiecībā par noteikto ielu tirdzniecības sezonas laiku 

(no 1.maija līdz 30.septembrim), jo 2019.gadā līdz 1.maijam konkursu nav iespējams 
organizēt; 

- dome, apstiprinot nolikumu, tā 10.punktā deleģējusi domes Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komiteju pirms katra konkursa organizēšanas noteikt vietas 
jūras piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kuras paredzētas ielu 
tirdzniecībai, taču, lai  2019.gadā maksimāli ātri izsludinātu konkursu, šīs vietas 
2019.gadā var apstiprināt dome. Nolikums precizējams redakcionāli, jo tirdzniecības 
vietu saraksts nolikuma 10.punktā un izvietojuma shēmas (1.-2., 4.pielikumi) nolikumā 
nav jānorāda, bet jāapstiprina ar atsevišķu lēmumu; 

- ņemot vērā to, ka jautājumus, kas saistīti ar tirdzniecības atļauju izsniegšanu, dome 
deleģējusi Administratīvās komisijas sekretāram, nolikumā ir precizējams, ka 
priekšlikumus vietu noteikšanai un izvietošanai jūras piekrastē Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā, kurā sezonāli veicama ielu tirdzniecība, komitejai sniedz 
Administratīvās komisijas sekretārs un Būvvalde, ielu tirdzniecības novietņu 
izvietojuma attēlojumus un shēmas sagatavo Būvvalde; 

- konkursa nolikums ir papildināts no Būvvaldes puses ar šādu priekšlikumu (sk. 15.4. 
punktu) Izstrādājot tirdzniecības vietas vizuālā noformējumu ievērojami šādi kritēriji: 
Saskaņā ar Carnikavas vizuālās identitātes vadlīnijām (saite uz mājas lapu), veidojama 
harmoniska, skaista aina, kas atspoguļo zaļo domāšanu, saskaņu ar dabu  un mūsu 
kultūrvēsturisko mantojumu modernā izpildījumā. Izmantojami dabiski un/vai dabai 
draudzīgi materiāli dabiskos toņos (piemēram - koks, metāls, akmens, impregnēts 
audums). Vizuālajā noformējumā izmantotais krāsojums, uzraksti un citi elementi 
nedrīkst dominēt piekrastes ainavā; 

- konkursa nolikums ir papildināts ar jaunu vērtēšanas kritēriju, proti, dabai draudzīgi 
vienreizējie trauku (papīra šķīvju, pārstrādājama materiāla glāzes u.c.); 

- no 2018.gada 25.aprīļa apstiprinātā konkursa nolikuma ir izņemti divi vērtēšanas 
kritēriji, proti, par iepriekšējo pieredzi publisku izklaides un sporta pasākumu 
organizēšanā; tirdzniecības vietā paredzēto izklaides un sporta pasākumu plāns un 
pasākumu saraksts. 

 
G.Miglāns informē, ka pagājušajā gadā Garciema iedzīvotāji bija “PRET” šādām kafejnīcām 
piekrastē, kas traucētu viņu dzīvošanu.  
 
Deputāti diskutē par piekrastes tirdzniecības vietu izvietojumu. 
 
D.Mieriņa izsaka ierosinājumu deleģēt Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komiteju lemt par piekrastes kafejnīcu izvietojumu. 
E.Burģelis norāda, ka izsoli uz šādām vietām vajadzētu organizēt kalendārā gada beigās, lai 
uzņēmējam būtu laiks sagatavoties sezonai. 
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D.Mieriņa izsaka priekšlikumu uz komitejām izstrādāt vienkāršotu variantu ielu tirdzniecībai 
(bez būvēm) un šos noteikumus sagatavot uz septembri, lai uzņēmēji zinātu laicīgi. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 2. un 
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, deputāti vienojas 
par lēmumprojekta atkārtotu izskatīšanu jūnija sēdē. 
 

4. § 
Par noteikumu Nr.INA/2019/___ “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā Carnikavas 

Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos” apstiprin āšanu  
Ziņo: D.Mieriņa, A.Grīnvalds 

 
Plkst. 16.30 no domes ārkārtas sēdes aiziet deputāts D.Kozlovskis. 
 
IZSAKĀS: A.Lūkins 

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

1. Pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās komisijas sekretārs A.Grīnvalds, 
pamatojoties uz domes izpilddirektora 2019.gada 28.februāra rīkojumu Nr.01-7.2/32, 
ierosina apstiprināt noteikumus par ielu tirdzniecības organizēšanu Carnikavas 
Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos. 

2. “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā Carnikavas Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos” ir 
nepieciešami, lai sakārtotu jautājumus par tirdzniecības dalībnieku pieteikšanos dalībai 
tirdzniecībai Carnikavas pašvaldības lielākajos svētkos Zvejnieksvētki, Nēģu svētki un 
noteiktu kārtību, kādā tiek organizētas tirdzniecības vietas un citus nosacījumus 
tirdzniecības dalībniekiem.  

 
A.Lūkins norāda, ka noteikumos ir iekļauti jau konkrēti datumi? 
A.Grīnvalds atbild, ka datumi tiek noteikti atbilstoši kalendārajam gadam. 
D.Mieriņa norāda, ka konkrētus datumus nevajadzētu norādīt.  
E.Burģelis ierosina mainīt pieteikšanās datumus, jo ēdināšanas uzņēmumi savu darbību plāno 
jau gadu uz priekšu.  
D.Mieriņa ierosina lēmumprojektu virzīt atkārtotai izskatīšanai jūnija komitejās. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 10. un 
11.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, deputāti vienojas par lēmumprojekta atkārtotu 
izskatīšanu jūnija sēdē. 

 
5. § 

Par deputātu piedalīšanos Polijas sadraudzības novada svētkos   
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, K.Bergmanis, I.Krastiņš 
 

Iepazīstoties ar Polijas Legionovas pilsētas mēra Romāna Smogorževska 2019.gada 
13.februāra vēstuli Nr.S/424 par uzaicinājumu Carnikavas novada delegācijai apmeklēt 
pasākumus, kas saistīti ar Legionovas pilsētas 100 gadu svinībām, pasākumā piedalīties vēlmi 
izteikuši Carnikavas novada domes deputāti A.Lūkins un G.Miglāns. 

Oficiālā vizīte nepieciešama pašvaldību attiecību stiprināšanai un sadarbības veicināšanai 
– Legionovas pilsēta ir Carnikavas sadraudzības pilsēta. Vizītes laikā deputātiem plānotas 
tikšanās ar Legionovas pašvaldības pārstāvjiem, tajā skaitā, būs iespēja pārrunāt pašvaldībām 
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aktuālos jautājumus un veicināt starptautiskas pieredzes apmaiņu, tajā skaitā, kultūras jomā, kā 
arī prezentēt Carnikavas novada pašvaldību. 

Līdz ar to augstākminētie deputāti komandējami uz Polijas pilsētu Legionovu no 
08.05.2019.-12.05.2019., apmaksājot visus ar komandējumu saistītos izdevumus. 
 
K.Bergmanis jautā, vai delegācijā varētu iekļaut arī izdpilddirektoru? 
D.Mieriņa atbild, ka nevar, jo uzaicinājums ir domes vadībai.  
K.Bergmanis ierosina lēmumprojektā ierakstīt, ka pasākumā piedalīties vēlmi izteikuši arī citi 
deputāti, piemēram, K.Bergmanis. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21. panta otro daļu, Ministru kabineta 
12.10.2010. noteikumiem Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 
izdevumi”, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš), PRET” 
nav balsīm, “ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Komandēt Carnikavas novada deputātus A.Lūkinu un G.Miglānu uz Polijas sadraudzības 
pilsētu Legionovu no 2019.gada 8.maija līdz 12.maijam. 

2. Apmaksāt A.Lūkinam un G.Miglānam visus ar komandējumu saistītos izdevumus 
atbilstoši Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi”. 

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punktā noteikto - pašvaldības administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – novada domes priekšsēdētāja. 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 7.maijā plkst. 16.50. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 8 lp. 
2. Nolikums Nr. INA/2019/21 “Komisijas iedzīvotāju aptaujai par iespējamo Carnikavas 

novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām nolikums” uz 5 lp. 
 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 17. maijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 17. maijā 
 


