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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2016.gada 20.aprīlī  Nr. 7 
 
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, Eva Odziņa, Edgars Sliede, Ilze Tjarve, 
Eduards Burģelis, Kārlis Eidis, Daiga Kalnbērziņa, Kristaps Bergmanis, Sanita Sudraba, Arta 
Deniņa (no plkst. 09:04), Imants Krastiņš (no plkst. 09:04) 
 
Nepiedalās: 
Deputāti - Pjotrs Špakovs (atrodas ārpus Latvijas), Roberts Raimo (atrodas ārpus Latvijas) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, 

Sandra Baltruka, Elita Terentjeva, Anita Snigireva 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas 

Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš, Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Riekstiņš” vadītāja Ina Melkina, zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības SIA „Auditorfirma Padoms” revidente Vaira Šķibele un 
Līga Šķibele 

 
Sēdi atklāj plkst. 09:02 

 
Domes sēdes darba kārtībā ir 24 darba kārtības jautājumi un papildus darba kārtībā 3 

jautājumi.  
 
K.Bergmanis ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par “CARNIKAVAS 
NOVADA VĒSTIS” publikāciju, kas saistīta ar Carnikavas novada budžetu 2016.gadam. 
D.Jurēvica atbalsta K.Bergmaņa priekšlikumu un jautājumu iekļauj domes sēdes darba 
kārtības beigās. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes, papildus domes sēdes darba kārtībām un 
iepriekš izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, 
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K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu. 
2. Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnupes ielā 3, Gaujā, 

Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai. 
3. Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā “CHRISTA” 
4. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/8 ”Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” 

apstiprināšanu. 
5. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 

25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par Carnikavas 
novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu.  

6. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.  
7. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas parāda piedziņu. 
8. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas parāda piedziņu. 
9. Par finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskā jauno mūziķu konkursā Korato, Itālij ā. 
10. Par Piejūras internātpamatskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu. 
11. Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkciju” apstiprināšanu. 
12. Par grozījumiem Carnikavas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos. 
13. Par finansiālā atbalsta sniegšanu z/s „EKVI” jātnieku sacensību „EKVI kauss 2016” 

organizēšanai Carnikavas novadā. 
14. Par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku klubam „Erceni” jātnieku sacensību „Horse Trail 

2016” organizēšanai Carnikavas novadā. 
15. Par Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 2015. 

gada īstenošanas uzraudzību. 
16. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/10“Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 

2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu 
aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” 
apstiprināšanu.  

17. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Saule” iesnieguma izskatīšanu. 
18. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 17.02.2016. lēmumā (protokols Nr.4, 13.§). 
19. Par grozījumiem rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumos, kas noslēgti ar SIA “GRIF 

93”. 
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “ZIBS”. 
21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Krupis”. 
22. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
23. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
24. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
25. Par zemes nomas līguma slēgšanu nedzīvojamās ēkas Stacijas ielā 7, Carnikavā 

uzturēšanai. 
26. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu novada pašvaldības darbības 

nodrošināšanai 
27. Par finansiālu atbalstu Carnikavas kamerkorim “Vēja balss” dalībai 20.Starptautiskajā 

S.Šimkus koru konkursā Klaipēdā 
28. Ziņojumi. 
 

1. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 
 
Plkst. 09:04 uz domes sēdi ierodas deputāti I.Krastiņš un A.Deniņa. 
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IZSAKĀS: K.Bergmanis, L.Šķibele, A.Snigireva, V.Šķibele, I.Krastiņš,  
 

Carnikavas novada dome uzklausīja pieaicinātās zvērinātu revidentu komercsabiedrības 
SIA „Auditorfirma Padoms” revidentes Vairas Šķibeles (sertifikāts Nr. 24), pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles un galvenās grāmatvedes 
A.Snigirevas ziņojumu par 2015.gada pārskatu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 13.04.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 
balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Carnikavas novada domes 2015.gada pārskatu. 
 

2. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnupes ielā 3, Gaujā, 

Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 09:43 no domes sēdes iziet deputāti D.Kalnbērziņa un I.Krastiņš. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašuma tiesība uz nekustamu 
īpašumu, Dzirnupes ielā 3, Gaujā, Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 002 1613, 
17.07.2015. nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3575; 
nekustams īpašums sastāv no zemes gabala 0,77 ha platībā un uz tā esošām četrām ēkām; 

2. nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst iepriekš minētais zemes gabals un uz tā esošās 
ēkas/būves: atpūtas māja, kadastra apzīmējums 8052 002 1613 003, sabiedriskais centrs, 
kadastra apzīmējums 8052 002 1613 032, tualete, kadastra apzīmējums 8052 002 1613 
035, un veikals, kadastra apzīmējums 8052 002 1613 002; 

3. veikala ēka, kadastra apzīmējums 8052 002 1613 002,  62,6 m2 platībā un  zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1613, - daļa 222,25 m2 platībā, ir nomas objekts; 

4. domē 23.03.2016. ir saņemts SIA “REGZA” iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/914, ar 
ierosinājumu nomāt veikala telpas līdz trīs gadiem; 

5. 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, bet likuma15.panta pirmās daļas 
10.punkts noteic pašvaldības autonomo funkciju – sekmēt saimniecisko darbību 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

6. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta 
trešā daļa noteic, ka publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķā nomas līgumā ietveramos 
tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets; 

7. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515) noteic: 
a. 7.punkts cita starpā - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem 

iznomātājs;  
b. 8.punkts - šajā nodaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi 

no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc 
savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu;  

c. 10.punkts - nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 
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d. 11.punkts - nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles 
veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu; 

e. 12.punkts - par nomas objektu publicējamo informāciju; 
f. 14.punkts cita starpā - pašvaldību mantas iznomātājs nodrošina šo noteikumu 

12.punktā minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā. Ja 
objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 
12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises 
kārtību, novada pašvaldība izvieto publiski pieejamā vietā attiecīgās pašvaldības 
domes ēkā, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu un 
izsoles norises kārtību; 

g. 16.punkts cita starpā - iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta 
informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai; 

h. 22.punkts - izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs 
locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu 
institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu 
iestāžu pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, izdarot 
lietderības apsvērumus, secināms, ka: 

1. pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu, tostarp daļu no nekustamā īpašuma; 

2. pašvaldības uzdevums ir gādāt par tās autonomo funkciju izpildes organizēšanu visā 
novada administratīvajā teritorijā, un nomas objekta nodošana iznomāšanai sekmēs 
saimniecisko darbību novada administratīvās teritorijas apdzīvotā vietā – Gaujas ciemā; 

3. nomas objekta nodošana iznomāšanai organizējama saskaņā ar MK Nr.515 prasībām; 
4. ir lietderīgi ar nomas objekta nodošanu iznomāšanai saistītās izsoles organizēšanu uzdot 

ar domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr.13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un 
nolikuma apstiprināšanu” izveidotai pastāvīgi funkcionējošai Carnikavas novada domes 
Izsoles komisijai (turpmāk -Izsoles komisija), kuras sastāvs un nolikums 
Nr.CND/INA/2011/30 (turpmāk – Izsoles komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot Izsoles komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas 
apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

5. Izsoles komisijas nolikuma 4.2.apakšpunkts cita starpā noteic, ka Izsoles komisija 
organizē un rīko pašvaldības mantas un zemes nomas tiesību izsoles atbilstoši MK 
Nr.515; 

6. ir lietderīgi rīkot nomas objekta izsoli, nosakot nomas objekta iznomāšanas termiņu - 
2016.-2018.gada vasaras sezona, proti, no 01.06.2016. līdz 30.09.2016., no 01.06.2017. 
līdz 30.09.2017. un no 01.06.2018. līdz 30.09.2018., kopā 12 mēneši. 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes 
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 8., 10., 11., 12., 14. 
un 22.punktu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.04.2016. atzinumu un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nomas objektu - nekustamā īpašuma Dzirnupes iela 3, 
Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 1613, sastāvā esošo ēku - veikala 
ēka, kadastra apzīmējums 8052 002 1613 002, 62,6 m2 platībā un zemes vienības, 
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kadastra apzīmējums 8052 002 1613, - daļu 222,25 m2 platībā, atbilstoši nomas objekta 
novietojuma shēmās (1.1.pielikums un 1.2.pielikums) norādītajam. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītā nomas objekta izsoles veidu – mutiska izsole. 
3. Apstiprināt informāciju (2.pielikums) par lēmuma 1.punktā norādīto nomas objektu, 

tostarp nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtību (3.pielikums) un nomas līguma 
projektu (4.pielikums), kas publicējama pašvaldības mājaslapā un izvietojama publiski 
pieejamā vietā. 

4. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un izvietot redzamā vietā 
pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, 
lēmuma 3.punktā norādīto informāciju. Termiņš – 26.04.2016. 

5. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai 16.05.2016. organizēt lēmuma 
1.punktā norādītā nomas objekta izsoli. 

6. Noteikt atbildīgos par lēmuma 4.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Administratīvās nodaļas un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājus. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles 
komisijas priekšsēdētāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
3. § 

Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā „CHRISTA” 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 09:45 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada Attīstības programmas 2015.-2021. gadam (turpmāk AP) prioritātes 

IP4_3: Kultūras mantojums un uzdevums U4.3.1: Kultūras mantojuma apzināšana, 
saglabāšana, attīstīšana un izmantošana; IP5_1: Kopīga pakalpojumu sniegšana ar 
kaimiņu, Latvijas un Igaunijas pašvaldībām, nozaru asociācijām paredz sekmēt sporta, 
rekreācijas un tūrisma pakalpojumu pieauguma attīstību. Prioritātes IP5_4: Pašvaldības 
pakalpojumu uzlabošana sadarbībā ar citām Eiropas savienības valstīm uzdevums U5.4.1: 
paredz pieredzes apmaiņas pasākumus un labās prakses piemēru izzināšanu pašvaldības 
iestāžu  speciālistiem, bet uzdevums U5.4.2: ES sadarbības projektu īstenošanu. 

2. Saņemta vēstule no Vidzemes Tūrisma asociācijas (Nr. S/1006) ar aicinājumu iesaistīties 
Interreg Europe projektā “CHRISTA”, kurš ir uzsākts 01.04.2016. Projekta galvenais 
mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras mantojuma vērtības, attīstot un veicinot 
inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas. Projekta ilgums ir līdz 
01.04.2020 un Interreg Europe programmas finansējums ir 85% no attiecināmām 
izmaksām. 

3. Lai sekmētu augstāk minēto uzdevumu izpildi Carnikavas novadam ir svarīgi piedalīties  
Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta „CHRISTA” īstenošanā. Projekta plānotās 
aktivitātes paredz stiprināt sadarbību, pieredzes apmaiņu un izpratni par dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību un labākajiem Eiropas prakses piemēriem ar mērķi 
veicināt to attīstību arī Carnikavas novadā. Pašvaldības 2016. gada budžetā ir paredzēts 
finansējums šim “CHRISTA” projektam – EUR 2000,00 (Divi tūkstoši eiro). 

4. Projekta darbības laikā plānotās aktivitātes un ieguvumi ir sekojoši: 
a. Iespēja popularizēt novada kultūras piedāvājumu tūrisma izstādēs ITB Berlin un 

WTM London (2017-2020); 
b. Dalība Eiropas Kultūras Tūrisma tīkla ikgadējās konferencēs; 
c. Dalība pieredzes apmaiņas braucienos/sanāksmēs; 
d. Dalība pasākumos/semināros Vidzemes pašvaldībās; 
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e. Iespēja popularizēt novada kultūras tūrisma piedāvājumu Eiropas mērogā, veidot 
partnerību ar citiem Eiropas kultūras tūrisma galamērķiem, iesaistīties Eiropas 
Kultūras Tūrisma tīkla rīkotajās aktivitātēs – ETCN Award, ECTN darba grupā, utt. 

 
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz Carnikavas novada domes 

apstiprināto AP, kurā ir paredzēti uzdevumi U4.3.1: Kultūras mantojuma apzināšana, 
saglabāšana, attīstīšana un izmantošana; U5.4.1: Īstenot pieredzes apmaiņas pasākumus un 
labās prakses piemēru izzināšanu pašvaldības iestāžu  speciālistiem, kā arī uzdevums U5.4.2: 
Sekmēt ES sadarbības projektu īstenošanu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
13.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada dalību un līdzfinansējumu (2000,00 EUR - Divi tūkstoši 
eiro) Vidzemes Tūrisma asociācijas „CHRISTA” projektā un precizēt projekta 
nosaukumu budžeta grozījumos. 

2. Deleģēt par Carnikavas novada koordinatoru projekta aktivitātēm Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Ināru Stalidzāni. 

3. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Inārai Stalidzānei trīs darba dienu 
laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot apstiprinājuma vēstuli Vidzemes Tūrisma 
asociācijai.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš- līdz projekta 
īstenošanas pabeigšanai un visu atskaišu iesniegšanai. 

 
4. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/8 ”Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas 
novadā” apstiprin āšanu  
Ziņo: D.Jurēvica, I.Tjarve 

 
Plkst. 09:48 domes sēdē atgriežas deputāte D.Kalnbērziņa. 
 
IZSAKĀS: R.Laveiķis, G.Dzenis, I.Krastiņš, R.Garenčiks, E.Sliede 
 
R.Laveiķis jautā, vai ir iestrādātas tās lietas (par velēnām un tranšejām), par ko tika diskutēts 
komitejas sēdē? 
G.Dzenis atbild, ka izmaiņas netika iekļautas, jo komitejā netika skaidri nolemts, ka šīs lietas ir 
jāmaina un jāiestrādā saistošajos noteikumos. 
I.Tjarve komentē, ka komitejā tiešām precīzi nekas netika nolemts, tas viss bija tikai diskusiju 
līmenī.  
I.Krastiņš norāda, ka šīs lietas būtu noteikumos jāiestrādā tagad – domes sēdes laikā, vai arī 
lēmumprojekts jānovirza atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē. 
D.Jurēvica norāda, ka var novirzīt tikai uz komiteju, jo šīs lietas ir jānoformulē juridiski 
pareizi. 
I.Tjarve komentē, ka šīs izmaiņas nav nemaz tik būtiskas. 
R.Garenčiks komentē, ka pēc Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, šo 
jautājumu pārrunāja ar Būvvaldes speciālistu A.Solovjovu, un tika nolemts, ka ir situācijas, 
kad cilvēki, kas no pašvaldības īpašuma (piemēram, Gaujmalas) ņem smiltis. Tādēļ tika 
izstrādāti šie saistošie noteikumi, lai aizliegtu šādas darbības. 
E.Sliede izsaka priekšlikumu saistošos noteikumus atstāt šajā redakcijā. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par lēmumprojekta atkārtotu izskatīšanu 10.05.2016. Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā. Atklāti balsojot „PAR” 4 balsīm (K.Eidis, 
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I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 9 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Bergmanis, 
D.Kalnbērziņa). Priekšlikumus netiek atbalstīts. 
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/8 ”Par rakšanas darbu veikšanu 
Carnikavas novadā” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 9. un 11.punktu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, 
E.Sliede, K.Bergmanis), „PRET” 2 balsīm (I.Krastiņš, S.Sudraba), „ATTURAS” 3 balsīm 
(E.Burģelis, K.Eidis, A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.SN/2016/8 ”Par 
rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” (pielikums). 

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

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Nav saprotama situācija – ja komiteja vienbalsīgi lēma 
saistošos noteikumus tālāk virzīt ar konkrētām izmaiņām, tad kāpēc pēkšņi, spiediena rezultātā, 
domes sēdē, ja nav izdarīts mājas darbs, tomēr jāvirza kaut kas par ko komiteja nav 
vienojusies. Tas neparāda labu pārvaldības principu lēmumu pieņemšanā”. 
 

5. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 

25.maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” apstiprin āšanu  

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, R.Laveiķis, I.Tjarve, E.Sliede 
 
K.Bergmanis jautā, vai šajos noteikumos ir iestrādāts, kad persona tiek atbrīvota no šīs 
nodevas maksāšanas? 
D.Jurēvica atbild, ka nodevu nemaksā Carnikava novada pašvaldības iestādes un personas, 
kuras veic darbus pazemes inženierkomunikāciju izbūvei un pārbūvei, lai pieslēgtos 
Carnikavas novada pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas sistēmām. 
K.Bergmanis jautā, vai nevar paredzēt, ka nemaksā arī tādā gadījumā, ja projekti tiek īstenoti, 
piemēram, konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros? 
D.Jurēvica atbild, ka var paredzēt dažādas lietas, bet tikai tad, ja par tām ir diskutēts 
komitejas sēdē. D.Jurēvica aicina sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai 
komitejā. 
A.Deniņa izsaka priekšlikumu lēmumprojektu virzīt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.  
 
D.Jurēivca aicina balsot par lēmumprojekta atkārtotu izskatīšanu 11.05.2016. Finanšu un 
budžeta komitejā. Atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
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E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (D.Kalnbērziņa), Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

Lēmumprojektu virzīt atkārtotai izskatīšanai 11.05.2016. Finanšu un budžeta komitejā. 
 

6. § 
Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam  

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Nolūkā sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuriem pašvaldība nenodrošina vietu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”, ir nepieciešams noteikt finansiālā atbalsta apmēru 
privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  

Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 
21.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un MK 26.01.2016. 
noteikumu Nr.70 “Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam laika posmā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.maijam” 8.punktu un 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt pašvaldības atbalsta apmēru privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja pašvaldība nevar 
nodrošināt bērnam vietu iestādē - 86,00 euro mēnesī, par vienu bērnu.  

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

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

 
7. § 

Par ēdināšanas pakalpojumu maksas parāda piedziņu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: I.Gotharde, A.Deniņa, I.Krastiņš 
 

Saskaņā ar 2013.gada 02.septembra un 2013.gada 22.oktobra sadarbības līgumiem 
(turpmāk – Līgumi), kas noslēgti starp K. K.-P. un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi 
„Riekstiņš” (turpmāk – PII), PII apņēmās sagatavot A. P. un K. K. P. pamatizglītības apguvei 
un nodrošināt izglītojamā ēdināšanu, savukārt K.K.-P. atbilstoši Līgumu 3.1. un 3.2.punktiem 
apņēmās ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus un veikt maksājumus par bērna 
saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta un veikta samaksa par ēdināšanas pakalpojuma 
saņemšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”” (apstiprināti ar Carnikavas 
novada domes 17.08.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 10.§) (turpmāk – Noteikumi) 
5.punkts nosaka, ka PII izglītojamo vecāki samaksu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem 
ēdināšanas pakalpojumiem veic līdz nākošā mēneša 20. datumam, atbilstoši saņemtajam 
rēķinam, iemaksājot naudu rēķinā norādītajos Carnikavas novada domes norēķinu kontos. 

Izvērtējot Carnikavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ir konstatēts, ka nav 
veikta: par K. K. P. – 31.05.2015., 30.06.2015., 31.07.2015., 31.08.2015., 31.10.2015., 
30.11.2015., 31.12.2015., 31.01.2016., 29.02.2016. rēķinu apmaksa, par A. P. – 31.07.2015., 
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31.08.2015., 31.10.2015., 30.11.2015., 31.12.2015., 31.01.2016., 29.02.2016., 31.03.2016. 
rēķinu apmaksa. Tādējādi, pēc Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegtās 
informācijas, uz 20.04.2016. ir izveidojies ēdināšanas pakalpojumu maksas pamatparāds par 
K. K. P. – 264,39 EUR, par A. P. – 200,15 EUR.  

Civillikuma 1651.pantā noteikts, ka nokavējums ir saistības izpildīšanas prettiesīgs 
novilcinājums. Civillikuma 1652.panta 3.punkta izpratnē parādnieka nokavējums ar visām tā 
sekām iestājas pats no sevis, kad viņš palaidis garām termiņu, kas nolikts izpildīšanai vai nu ar 
likumu, vai ar līgumu, vai arī pēc parašas. Turklāt, ja izpildījuma laiks ir noteikts, tad 
parādniekam tas jāievēro, negaidot sevišķu kreditora atgādinājumu (Civillikuma 1828.pants).  

Atbilstoši Noteikumu 8.punktam, ja PII izglītojamo vecāki neveic samaksu par 
ēdināšanas pakalpojumu norādītajā laikā, tad par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta 
kavējuma nauda 0,01 % apmērā no maksājuma summas. 

Nokavējuma nauda, atbilstoši Centrālās administrācijas Finanšu vadības sniegtajai 
informācijai, uz 20.04.2016. sastāda – par K. K. P. – 4,32 EUR, par A. P. – 2,66 EUR.  

Saskaņā ar Civillikuma 1587.pantu tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu 
izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības, 
nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. 

23.11.2015. K. K. - Pētersonei tika izsūtīts brīdinājums par ēdināšanas pakalpojumu 
apmaksu, nosakot termiņu –piecpadsmit dienas parāda samaksai, tomēr līdz šai dienai parāds 
nav nomaksāts. 
 
I.Gotharde informē, ka 19.04.2016. domē ir saņemta informācija, ka ir samaksāti un no 
pamatparāda dzēsti 240,00 EUR, bet neskatoties uz to parāds ir tuvu 500,00 EUR. Esošais 
lēmumprojekts tiks precizēts, un personai tiks piedāvāts labprātīgi viena mēneša laikā dzēst 
parādsaistības, pretējā gadījumā lieta tiks nodota tiesai.  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un 
budžeta komitejas 13.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no K. K. – P., personas kods xxxxxx-xxxxx, pirmsskolas izglītības iestādes 
„Riekstiņš” sniegto izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu maksas parādu 464,54 EUR un 
nokavējuma naudu 6,98 EUR (uz 20.04.2016.), kopā 471,52 EUR (četri simti 
septiņdesmit viens euro 52 centi). 

2. Noteikt termiņu K. K. – P. parāda labprātīgai nomaksai – 30 dienas, skaitot no šī 
lēmuma saņemšanas brīža. 

3. Ja lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā pamatparāds un nokavējuma nauda netiek 
samaksāta, celt prasību tiesā pret K. K. – P. par parāda un nokavējuma naudas piedziņu, 
precizējot parāda summu uz prasības pieteikuma iesniegšanas brīdi.  

4. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā uzdot Juridiskajai nodaļai 1 (viena) mēneša 
laikā, skaitot no lēmuma 2.punktā minētā termiņa, sagatavot prasības pieteikumu tiesai 
par parāda piedziņu. 

5. Paredzēt finanšu līdzekļus valsts nodevas samaksai no 2016.gada pašvaldības budžeta 
sadaļas „Administrācija” 130,00 EUR. 

6. Atbildīgā par lēmuma 4.punkta izpildi Juridiskās nodaļas vadītāja. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
8. § 

Par ēdināšanas pakalpojumu maksas parāda piedziņu 
Ziņo: D.Jurēvica 
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Saskaņā ar 2012.gada 04.jūnija sadarbības līgumiem (turpmāk – Līgumi), kas noslēgti 
starp V.Zv. un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi „Riekstiņš” (turpmāk – PII), PII 
apņēmās sagatavot I.Z. un D.Z. pamatizglītības apguvei un nodrošināt izglītojamo ēdināšanu, 
savukārt V.Z. atbilstoši Līgumu 3.1. un 3.2.punktiem apņēmās ievērot iestādes iekšējās kārtības 
noteikumus un veikt maksājumus par bērnu saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem. 

Noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta un veikta samaksa par ēdināšanas pakalpojuma 
saņemšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”” (apstiprināti ar Carnikavas 
novada domes 17.08.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 10.§) (turpmāk – Noteikumi) 
5.punkts nosaka, ka PII izglītojamo vecāki samaksu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem 
ēdināšanas pakalpojumiem veic līdz nākošā mēneša 20. datumam, atbilstoši saņemtajam 
rēķinam, iemaksājot naudu rēķinā norādītajos Carnikavas novada domes norēķinu kontos. 

Izvērtējot Carnikavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ir konstatēts, ka nav 
veikta: par I. Z. – 28.02.2015., 31.03.2015., 30.04.2015., 31.05.2015., 30.06.2015., 
31.07.2015., 31.08.2015., 30.09.2015., 31.10.2015., 30.11.2015., 31.12.2015., 31.01.2016., 
29.02.2016., 31.03.2016. rēķinu apmaksa, par D. Z. – 31.01.2015., 28.02.2015., 31.03.2015., 
30.04.2015., 31.05.2015., 30.06.2015., 31.07.2015., 31.08.2015., 30.09.2015., 31.10.2015., 
30.11.2015., 31.12.2015., 31.01.2016., 29.02.2016., 31.03.2016. rēķinu apmaksa. Tādējādi, pēc 
Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegtās informācijas, uz 20.04.2016. ir 
izveidojies ēdināšanas pakalpojumu maksas pamatparāds par I.Z.– 490,81 EUR un par D.Z.– 
491.23 EUR.  

Civillikuma 1651.pantā noteikts, ka nokavējums ir saistības izpildīšanas prettiesīgs 
novilcinājums. Civillikuma 1652.panta 3.punkta izpratnē parādnieka nokavējums ar visām tā 
sekām iestājas pats no sevis, kad viņš palaidis garām termiņu, kas nolikts izpildīšanai vai nu ar 
likumu, vai ar līgumu, vai arī pēc parašas. Turklāt, ja izpildījuma laiks ir noteikts, tad 
parādniekam tas jāievēro, negaidot sevišķu kreditora atgādinājumu (Civillikuma 1828.pants).  

Atbilstoši Noteikumu 8.punktam, ja PII izglītojamo vecāki neveic samaksu par 
ēdināšanas pakalpojumu norādītajā laikā, tad par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta 
kavējuma nauda 0,01 % apmērā no maksājuma summas. 

Nokavējuma nauda, atbilstoši Centrālās administrācijas Finanšu vadības sniegtajai 
informācijai, uz 20.04.2016. sastāda par I.Z. – 9,98 EUR, par D.Z. – 4,91 EUR.  

Saskaņā ar Civillikuma 1587.pantu tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu 
izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības, 
nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. 

23.11.2015. V.Z. tika izsūtīts brīdinājums par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu, nosakot 
termiņu – piecpadsmit dienas parāda samaksai, tomēr līdz šai dienai parāds nav nomaksāts. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un 

budžeta komitejas 13.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt no V.Z., personas kods xxxxxx-xxxxx, pirmsskolas izglītības iestādes 
„Riekstiņš” sniegto izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu maksas parādu 982,04 EUR un 
nokavējuma naudu 14,89 EUR (uz 20.04.2016.), kopā 996,93 EUR (deviņi simti 
deviņdesmit seši euro 93 centi). 

2. Noteikt termiņu V.Z. parāda labprātīgai nomaksai – 30 dienas, skaitot no šī lēmuma 
saņemšanas brīža. 

3. Ja lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā pamatparāds un nokavējuma nauda netiek 
samaksāta, celt prasību tiesā pret V.Z. par parāda un nokavējuma naudas piedziņu, 
precizējot parāda summu uz prasības pieteikuma iesniegšanas brīdi.  

4. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā uzdot Juridiskajai nodaļai 1 (viena) mēneša 
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laikā, skaitot no lēmuma 2.punktā minētā termiņa, sagatavot prasības pieteikumu tiesai 
par parāda piedziņu. 

5. Paredzēt finanšu līdzekļus valsts nodevas samaksai no 2016.gada pašvaldības budžeta 
sadaļas „Administrācija” 180,00 EUR. 

6. Atbildīgā par lēmuma 4.punkta izpildi Juridiskās nodaļas vadītāja. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
9. § 

Par finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskā jauno mūziķu konkursā Korato, It ālij ā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 

CMMS) direktora I.Doriņa iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālo atbalstu Carnikavas 
novadā deklarētajiem CMMS audzēkņiem: 3.vijoļspēles klases audzēknei V.K., 4.klavierspēles 
klases audzēknei K.Dz. un 7.klavierspēles klases audzēknim J.E.D. dalībai XVIII 
Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā „Euterpe” no š.g. 13. - 22.maijam Korato, Itālij ā. 

 
Ņemot vērā konkursa nolikumu, izdevumu tāmi un iesniegumā 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., 3.1., 5., 6. un 8. punktu, Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo jautājumu komitejas 11.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dalībai XVIII Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā „Euterpe” no š.g. 13. - 
22.maijam Korato, Itālij ā, daļēju finansiālo atbalstu CMMS audzēkņiem: 
1.1. V.K. – EUR 400,00 (četri simti eiro); 
1.2. K.Dz. – EUR 400,00 (četri simti eiro); 
1.3. J.E.D. - EUR 400,00 (četri simti eiro). 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz CMMS iesniegtajiem rēķiniem par aviobiļetēm, 
viesnīcu un dalības maksu. 

3. Uzdot CMMS direktoram ne vēlāk kā mēneša laikā pēc konkursa iesniegt: 
3.1. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida 

atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus; 
3.2. Carnikavas novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļā saturisko atskaiti par 

konkursa rezultātiem ar aprakstu un fotogrāfij ām. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
10. § 

Par Piejūras internātpamatskolas nolikuma grozījumu apstiprin āšanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Pamatojoties uz Piejūras internātpamatskolas direktora J.Krastiņa iesniegumu jautājumā 

par grozījuma izdarīšanu Piejūras internātpamatskolas nolikumā, kā arī Carnikavas novada 
domes 23.03.2016. lēmumu “Par vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu un  
pirmsskolas izglītības iestādes telpu būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas 
projektēšanu  un būvniecību Piejūras internātpamatskolā” (protokols Nr.6, 2.§), Piejūras 
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internātpamatskola ir sagatavojusi grozījumu nolikumā, lai nodrošinātu vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanu. 

 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Carnikavas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam stratēģisko projektu 
Nr.SP2 ,,Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, kā arī 
apakšprojektu Nr.1. ,,Pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšana visiem novada 
bērniem”, Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktivitāti A1.1.4.7., kā 
arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.04.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt nolikumu Nr. INA/2016/15 “Grozījums Piejūras internātpamatskolas 
nolikumā” (pielikumā). 

 
11. § 

Par saistošo noteikumu „ Kārt ība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” apstiprināšanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: I.Gotharde 
 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkciju, ir sagatavota  saistošo noteikumu par pašvaldības pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanas funkciju  jauna redakcija. 
 
I.Gotharde norāda, normatīvajos aktos nav skaidrojums terminam “daudzbērnu ģimene, tāpēc 
noteikumu 18.6. punktā ir jāprecizē, ka “..daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni)..”.  
 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta 
otro daļu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.04.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN/2016/9 „Kārtība, kādā Carnikavas novada 
pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (pielikumā). 

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

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

 
12. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada pašvaldības darba kārt ības noteikumos 
Ziņo: A.Deniņa 
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IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Kalnbērziņa, K.Eidis, D.Jurēvica, G.Kozlovska, I.Krastiņš, 
I.Tjarve, E.Odziņa, E.Burģelis 
 

Nolūkā uzlabot apmeklētāju piesaisti un nodrošināt pieejamību Carnikavas pašvaldības 
Novadpētniecības centra (turpmāk – Centrs) ekspozīcijai, ir sagatavoti grozījumi Carnikavas 
novada pašvaldības darba kārtības noteikumos, nosakot Centra darbinieku darba laiku un 
apmeklētāju pieņemšanas laiku. 
 
K.Bergmanis jautā, kā tika izvēlēts tieši šāds darba laika grafiks? 
A.Deniņa norāda, ka komitejā par šo lēmumprojektu bija plašas diskusijas. Darba laiks tika 
izvēlēts atbilstoši domes vispārējam reglamentam, kā strādā pašvaldība. Kā jaunums ir 
iekļauts darba laiks sestdienā un svētdienā, ar nolūku, ka šajā laikā būs vairāk 
novadpētniecības centra apmeklētāji. Kā arī apmeklētājiem ir iespēja piezvanīt M.Sarkanei 
un sarunāt apmeklējumu jebkurā sev pieejamā laikā, neatkarīgi no šī darba laika. Par šādu 
darba laiku pārliecināja arī M.Sarkanes teiktais par to, ka šis patlaban ir labākais 
risinājums. 
K.Bergmanis komentē, tā kā Carnikavas novads ir orientēts uz tūrisma attīstību, tad darba 
laiku brīvdienās vajag nodrošināt garāku, jo tieši šīs ir tās dienas, ko izmanto, lai apmeklētu 
šādas vietas. 
A.Deniņa piekrīt K.Bergmaņa teiktajam, bet komitejā vienojās par šādu darba laiku. 
D.Kalnbērziņa komentē, ka darba laiks nav paredzēts tikai apmeklētāju pieņemšanai, bet 
darbinieki dara arī citus darbus, piemēram, apkopo krājumus. 
A.Deniņa norāda, ka šis lēmums ir par darbinieku darba laiku, nevis par novadpētniecības 
darba laiku. 
D.Jurēvica komentē, ka šie darba laiki ir izstrādāti, ņemot vērā līdzšinējo novadpētniecības 
centa apmeklētību. 
G.Kozlovska papildina, ka M.Sarkane norādīja uz to, ka cilvēki izmanto, piemēram, 
ugunskura vietu, bet centrā nemaz neiet. Izmanto iespēju izmantot novadpētniecības centra 
infrastruktūru. Deputātiem vajadzētu paļauties uz speciālistu viedokli, un atbalstīt šo darba 
laiku. 
I.Tjarve komentē, ka darba laiks ir izstrādāts ļoti fleksibls, bet lielākā vaina ir cilvēkos. 
Jebkurā pasākumā, kurš tiek rīkots novadpētniecības centrā, iedzīvotāju un vispār 
apmeklētāju aktivitāte ir ļoti zema. Tas, ka atnāk viens apmeklētājs pēc darba laika, neliedz 
apmeklēt pasākumus, kad ir iespējams izbaudīt, gan centra ekspozīcijas, gan pašu pasākumu. 
I.Tjarve aicina apmeklēt novadpētniecības centrā rīkotos pasākumus, tas būs daudz lielāks 
ieguvums. 
 

Ievērojot Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu  komitejas 11.04.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, 
I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, A.Deniņa), „PRET” 1 balss (K.Bergmanis), 
„ATTURAS” 3 balsīm (K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2016/16 “Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 
darba kārtības noteikumos” (pielikumā). 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
13. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu z/s „EKVI” jātnieku sacensību „EKVI kauss 2016” 
organizēšanai Carnikavas novadā 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis 
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Iepazīstoties ar zemnieku saimniecības „EKVI” 07.03.2016. (reģistrēts KAC 

07.03.2016. Nr.S/741) iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku sacensību „EKVI 
kauss 2016” organizēšanu 2016. gada 7.maijā (1.posms) un 24.septembrī (2.posms) Carnikavas 
novadā, Eimuros, „Rasās” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par 
Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.2., 8.3.punktiem, 
un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.04.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt z/s „EKVI” EUR 560,00 (pieci simti sešdesmit eiro, 00 centi) jātnieku sacensību 
„EKVI kauss 2016” daļējai uzvarētāju balvu iegādei. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no z/s „EKVI”. 

3. Z/s „EKVI” 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 lēmumu kopumā pašvaldības izpilddirektors. 

 
14. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku klubam „Erceni” j ātnieku sacensību  „Horse 
Trail 2016” organizēšanai Carnikavas novadā 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSKĀS: R.Laveiķis 

 
Iepazīstoties ar biedrības “Jātnieku klubs „Erceni”” 07.04.2016. (reģistrēts KAC 

07.04.2016. Nr. S/1049) iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku sacensību 
„Horse Trail 2016” organizēšanu 2016. gada 14.maijā (1.posms) Carnikavas novadā, Kalngalē, 
„Astri” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 
20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas 
novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.2., 8.3.punktiem, un ņemot 
vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.04.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, E.Odziņa, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai “Jātnieku klubs “Erceni” ” EUR 465,00 (četri simti sešdesmit pieci eiro, 
00 centi) jātnieku sacensību „Horse Trail 2016” tiesnešu atalgojumam, balvām un 
sacensību apdrošināšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības “Jātnieku klubs “Erceni””. 

3. Biedrības “Jātnieku klubs „Erceni”” 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 lēmumu kopumā Carnikavas novada domes izpilddirektors. 

 
 

 



15 
 

15. § 
Par Carnikavas novada ilgtspēj īgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

2015. gada īstenošanas uzraudzību 
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, A.Deniņa, D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība 

izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas 
plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus. 

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam (turpmāk – IAS) 
tika apstiprināta ar Carnikavas novada domes 27.03.2014. lēmumu (protokols Nr.8, 1.§), tajā 
tika noteikta arī IAS īstenošanas uzraudzības kārtība. 

Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021. gadam (turpmāk –AP) tika 
apstiprināta ar Carnikavas novada domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 2.§), tajā tika 
noteikta arī AP īstenošanas uzraudzības kārtība. 

Ikgadējā stratēģijas uzraudzība ietver sekojošas rīcības: 
1. Attīstības struktūrvienība (Attīstības un plānošanas nodaļa) līdz kārtējā gada 1. martam 

sagatavo uzraudzības ziņojumu par iepriekšējo gadu un apkopo kārtējā gadā sasniedzamo 
rezultātu progresu; 

2. Attīstības uzraudzības darba grupas savā ikgadējā sēdē līdz kārtējā gada 1.aprīlim izvērtē 
ziņojumu un sagatavo priekšlikumus pašvaldības domei; 

3. Pašvaldības dome izvērtē Attīstības uzraudzības darba grupas priekšlikumus un pieņem 
lēmumu par tālāko rīcību ar saņemtajiem priekšlikumiem. 
Attīstības uzraudzības darba grupa  30.03.2016. sanāksmē 3 dalībnieku sastāvā. izvērtēja 

attīstības uzraudzības pārskata ziņojumu un izteica sekojošus priekšlikumus Carnikavas novada 
domei: 

1. Ar 2017. gada rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu visiem plānotajiem projektiem 
pirms to projektēšanas noteikt projekta īstenošanai plānoto pašvaldības finansējumu; 

2. Aicināt Attīstības uzraudzības darba grupas dalībniekus piedalīties darba grupas 
sanāksmēs vai arī savlaicīgi informēt Attīstības un plānošanas nodaļu par to, ka nevar 
piedalīties plānotajā sanāksmē. Savukārt, ja nevēlas vairs piedalīties attīstības 
uzraudzības darba grupā, tad rakstiski par to informēt Attīstības un plānošanas nodaļu.  

 
A.Deniņa norāda, ka šīs sapulces būtu vēlams rīkot laikā, kad uz tām ir iespējams ierasties 
vairākums deputātu. 
D.Jurēvica atbild, ka šīs lietas var ņemt vērā, un sanāksmes plānot, kad var ierasties 
vairākums. 
K.Bergmanis jautā, vai būs iespējams īstenot visu to, kas ir ierakstīt novada ilgtermiņa 
attīstības stratēģijā? 
I.Tjarve atbild, ka I.Stalidzāne deva atbildi šo jautājumu – viss nebūs iespējams, kā arī ir 
svarīgi zināt, kādām lietām būs pieejams finansējums.  
K.Bergmanis norāda, ka varbūt tādā gadījumā būtu jāpārstrādā stratēģija, jo ir lietas, kas būs 
jāizdara obligāti, arī bez ES fondu piesaistīšanas, bet gan tikai par pašvaldības līdzekļiem. 
D.Jurēvica komentē, ka stratēģija nav jāpārstrādā. Tur ir noteikti tie mērķi, ko pašvaldībai 
jāīsteno ilgākā vai īsākā laika periodā (līdz 2030.gadam). Precizēt var ilgtermiņa attīstības 
programmu, jo tur ir ierakstītas konkrētas lietas, kas ir jāīsteno. 
 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī izskatot Carnikavas novada pašvaldības 
iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME” Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto 
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dokumentu un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 
balss (K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas 2015.gada īstenošanas uzraudzības pārskata ziņojumu (pielikums) un 
attīstības uzraudzības darba grupas priekšlikumus. 

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. I.Stalidzānei 5 darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas ievietot attīstības uzraudzības pārskata ziņojumu pašvaldības mājas 
lapā. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru (līdz lēmuma izpildei). 
 
16. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/10 “Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 
2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu 
aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uztur ēšanas noteikumi”” 

apstiprināšanu  
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Jurēvica 
 
K.Bergmanis jautā vai paskaidrojuma rakstā nevajag ietvert informāciju par to, ka šie 
saistošie noteikumi palīdzēs piemērot lielāku nekustamā īpašuma nodokļa likmi? 
I.Tjarve atbild, ka nodokļa likme jau ir noteikta lielāka, un tas ir iestrādāts arī šajos 
saistošajos noteikumos. 
D.Jurēvica papildina, ka šo nosacījumu nav nepieciešams ierakstīt paskaidrojums rakstā. Šo 
noteikumu mērķis nav “iekasēt nekustamā īpašuma nodokli”, bet gan lai novadā tiktu 
sakārtotas sagruvušās ēkas, lai netiktu radīti bīstami precedenti.  
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/10 “Grozījumi Carnikavas novada 
pašvaldības 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada 
apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumi”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. 
un 9.punktu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, 
K.Eidis, I.Krastiņš, 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/2016/10 
“Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos 
Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, 
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” (pielikums). 

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

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
17. § 

Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Saule” iesnieguma izskatīšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
[..] 
 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu  komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, 
E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atteikt izbeigt starp Carnikavas novada domi un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību 
“Saule”, vienotais reģistrācijas numurs 40003086848, 2008.gada 18.decembrī noslēgto lauku 
apvidus zemes nomas līgumu Nr.7/07-5 par zemes Jūraskrastu ielā 20, Gaujā, Carnikavas nov. 
ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1669 ½ domājamās daļas apmērā no 0,074 ha platības nomu. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

18. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes 17.02.2016. lēmumā (protokols Nr.4, 13. §) 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. ar domes 17.02.2016. lēmuma “Par pašvaldības nekustama īpašuma Cīruļu iela 8, 

Kalngale, Carnikavas nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Kalngalieši”” 
(protokols Nr.4, 13.§) (turpmāk – lēmums) 1.punktu ir noteikts nodot biedrībai 
„Kalngalieši”, reģistrācijas Nr. 40008204799, juridiskā adrese: Baložu iela 3, Kalngale, 
Carnikavas nov., LV - 2163, pašvaldības nekustamu īpašumu Cīruļu iela 8, Kalngale, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0623, kas sastāv no zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 007 0623, 0,7984 ha platībā un diviem sporta laukumiem, kadastra 
apzīmējumi 8052 007 0623 002 un 8052 007 0623 003, bezatlīdzības lietošanā līdz 
31.12.2018., noslēdzot rakstveida līgumu, Carnikavas novada pašvaldības attīstības 
programmas 2015.-2021.gadam prioritātei IP1_1 atbilstošo aktivitāšu un pašvaldības 
autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību - īstenošanai sadarbībā ar citiem aktivitāšu izpildītājiem;  

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

3. biedrība „Kalngalieši” ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības “Sernikon” projektu konkursā par finansējuma saņemšanu Putnu parka projekta 
izstrādei, lai īstenotu vietējās attīstības stratēģijas Carnikavas un Saulkrastu novadiem 
2014.-2020.gadam mērķi M3 – atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras 
attīstību; 
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4. pēc lēmuma pieņemšanas ir kļuvis zināms, ka Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības “Sernikon” projektu konkursā atbilstošās projektu konkursa kārtas 
izsludināšana ir ieplānota 2017.gada janvārī. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes 

darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, 
E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izteikt Carnikavas novada domes 17.02.2016. lēmuma (protokols Nr.4, 13.§) 2.punkta 
otro teikumu šādā redakcijā: 

“2. Termiņš līguma sagatavošanai – piecu darba dienu laikā no Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības “Sernikon” atbilstoša projektu konkursa izsludināšanas.” 

2. Papildināt Carnikavas novada domes 17.02.2016. lēmumu (protokols Nr.4, 13.§) ar 4.1 
punktu šādā redakcijā: 

“4.1 Noteikt atbildīgo par Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” 
atbilstoša projektu konkursa izsludināšanas fakta paziņošanu pašvaldības Centrālās 
administrācijas Juridiskajai nodaļai - pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītāju.” 

 
19. § 

Par grozījumiem rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumos, kas noslēgti ar SIA “GRIF 
93” 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 
1. domē 2016.gada 24.martā un 2016.gada 30.martā saņemti SIA “GRIF 93”, reģistrācijas 

Nr.LV40003052771, juridiskā adrese: ”Laivas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
(turpmāk – komersants), iesniegumi (reģistrēti ar Nr.S/927 un Nr.S/954), ar lūgumu 
pagarināt 2016.gada 22.februārī ar komersantu noslēgtos rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumus līdz 2031.gada 27.jūlijam. Komersants iesniegumos norāda, ka attiecīgie 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi noslēgti uz desmit gadiem, kaut gan komersants 
veic analogas darbības zvejniecībā kā SIA “LESTE”, ar kuru noslēgti rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi uz piecpadsmit gadiem. 

2. starp domi un komersantu 2016.gada 22.februārī noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgums Nr.02-14.6/16/37, ar kuru komersants pieņēmis nomā rūpnieciskās zvejas 
tiesības Rīgas jūras līča piekrastē Carnikavas pašvaldības administratīvajās robežās; 
līguma darbības termiņš - līdz 2026.gada 27.jūlijam. 

3. starp domi un komersantu 2016.gada 22.februārī noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgums Nr.02-14.6/16/38, ar kuru komersants pieņēmis nomā rūpnieciskās zvejas 
tiesības Gaujas upē, lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; līguma 
darbības termiņš – līdz 2026.gada 27.jūlijam. 
Izvērtējot komersanta iesniegumos minētos faktiskos apstākļus, Carnikavas novada 

domes 17.02.2016. lēmumu “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar SIA 
“GRIF 93” (protokols Nr.4, 14.§) un 23.03.2016. lēmumu “Par rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “LESTE” (protokols Nr.6, 38.§), kā arī ņemot vērā 2009.gada 
11.augusta MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.punktā noteikto, secināms, ka SIA “GRIF 
93” lūgums ir pamatots un apmierināms. 
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SIA “GRIF 93” 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. Normatīvie akti paredz 
iespēju, ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomāt 
komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem. Veicot attiecīgos grozījumus ar 
komersantu noslēgtajos rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumos, tiktu nodrošināta 
vienlīdzīga attieksme pret komersantiem, kas pašvaldības teritorijā nodarbojas ar rūpniecisko 
zveju, kā arī tiktu atvieglota šo līgumu administrēšana. 

 
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”  27.1.punktu, kā arī saskaņā ar 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Sliede, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus 2016.gada 22.februārī starp Carnikavas novada domi un SIA “GRIF 
93” noslēgtajā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumā Nr.02-14.6/16/38, nosakot šī 
līguma 6.1.punktā norādīto līguma beigu termiņu – līdz 2031.gada 27.jūlijam, noslēdzot 
vienošanos ar SIA “GRIF 93”. 

2. Izdarīt grozījumus 2016.gada 22.februārī starp Carnikavas novada domi un SIA “GRIF 
93” noslēgtajā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumā Nr.02-14.6/16/37, nosakot šī 
līguma 6.1.punktā norādīto līguma beigu termiņu – līdz 2031.gada 10.aprīlim, noslēdzot 
vienošanos ar SIA “GRIF 93”. 

3. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājai I.Gothardei sagatavot lēmuma lemjošās daļas 1. un 2.punktos minētās 
vienošanās par grozījumiem līgumos parakstīšanai. Termiņš – 1 (viens) mēnesis, skaitot 
no lēmuma pieņemšanas dienas. 

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

20. § 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  SIA “ZIBS” 

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

1. 30.03.2016. domē saņemts SIA “ZIBS”, reģistrācijas Nr.40103152073, juridiskā adrese: 
Zvejnieku iela 9 - 4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, (turpmāk – komersants), 
iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/957, ar lūgumu noslēgt ar komersantu jaunu rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu Gaujas upē, lejpus dzelzceļa tilta ar darbības laiku uz 
piecpadsmit gadiem; 

2. starp domi un komersantu 18.07.2006. 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 18.07.2016.; 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; 

3. komersantam 25.05.2011. izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. ZI/CND/ZV/2011/5, 
kura dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos – Gaujā,  
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licences derīguma termiņš – 22.06.2016.;  
4. saskaņā ar 14.07.2006. 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.2016/4G; 

5. 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; 
6. 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; 

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; 

7. 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 
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Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar komerciālo zveju vai 
nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu; 

8. 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 maksājumiem noteiktos termiņus un kārtību;  

9. 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 “ZIBS”, ir piemērojamas Zvejniecības likuma 7.panta sestajā 
daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā, jo SIA “ZIBS” darbojas 
Carnikavas novada pašvaldības teritorijā, nodarbojas ar komerciālo zveju, ir pildījusi iepriekš 
noslēgto līgumu nosacījumus un ievērojusi zveju regulējošos noteikumus. 

 
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, 14.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līguma par zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā 9.2.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, K.Eidis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA “ZIBS”, reģistrācijas Nr.40103152073, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 9 
- 4, 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 19.07.2016. līdz 18.07.2031. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam saskaņot ar SIA “ZIBS” lēmuma 1. punktā noteikto rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līguma redakciju un sagatavot līgumu parakstīšanai. Termiņš līgumu saskaņošanai 
un sagatavošanai parakstīšanai – 20 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 
21. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  SIA “Krupis” 
Ziņo: I.Tjarve 

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

1. 30.03.2016. domē saņemts SIA “Krupis”, reģistrācijas Nr. 40002035011, juridiskā 
adrese: Zvejnieku iela 22, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, (turpmāk – 
komersants), iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/975, ar lūgumu noslēgt ar komersantu jaunu 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Gaujas upē, lejpus dzelzceļa tilta ar darbības 
laiku līdz 2031.gadam; 

2. starp domi un komersantu 14.07.2006. 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 14.07.2016.; līguma 9.2.punkts noteic, ka, ja Nomnieks līguma darbības 



22 
 

laikā godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomātājs piešķir viņam priekšrocības jauna 
līguma noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz jaunu periodu; 

3. komersantam 20.04.2011. izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. ZI/CND/ZV/2011/4, 
kura dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos – Gaujā,  
licences derīguma termiņš – 22.06.2016.;  

4. saskaņā ar 14.07.2006. 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.2016/5G; 

5. 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; 
6. 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; 

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; 
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7. 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; 

8. 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 maksājumiem noteiktos termiņus un kārtību;  

9. 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 “Krupis”, ir piemērojamas Zvejniecības likuma 7.panta sestajā 
daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā, jo SIA “Krupis” darbojas 
Carnikavas novada pašvaldības teritorijā, nodarbojas ar komerciālo zveju, ir pildījusi iepriekš 
noslēgto līgumu nosacījumus un ievērojusi zveju regulējošos noteikumus. 

 
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, 14.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līguma par zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā 9.2.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, K.Eidis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar SIA “Krupis”, reģistrācijas Nr. 40002035011, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 
22, 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 15.07.2016. līdz 14.07.2031. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam saskaņot ar SIA “Krupis” lēmuma 1. punktā noteikto rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līguma redakciju un sagatavot līgumu parakstīšanai. Termiņš līgumu 
saskaņošanai un sagatavošanai parakstīšanai – 20 darba dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas. 

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

22. § 
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, 
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labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, 
E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 xxxx, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8052 005 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 
nepilsonei L. K., personas kods xxxxxx-xxxxx  un N. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, katrai 
½ domājamās daļas apmērā. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
23. § 

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 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, 
E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0681 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
002 xxxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonei A. S., personas kods  xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
24. § 

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

 
Plkst. 11:01 no domes sēdes iziet deputāts E.Burģelis. 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 
28.panta ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķs, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, 
E.Sliede, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas apmērā no 0,0761 ha platībā (adrese), 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 006 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 
006 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim V. G., personas kods xxxxxx-
xxxxx. 
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25. § 
Par zemes nomas līguma slēgšanu nedzīvojamās ēkas Stacijas ielā 7, Carnikavā, 

uzturēšanai 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 11:03 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis un atgriežas E.Burģelis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Carnikavas novada pašvaldībai uz īpašuma tiesību pamata pieder nedzīvojamā ēka 

Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra apzīmējums 8052 004 0162 003. 
Ēka saistīta ar nekustamā īpašuma “Aptiekas”, Rīgas ielā 18, Carnikavā, Carnikavas 
novadā (kadastra apzīmējums 8052 004 0162) (turpmāk – Nekustamais īpašums) sastāvā 
ietilpstošu zemes gabalu; 

2. Nekustamais īpašums uz īpašuma tiesību pamata pieder sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “ESTA B”, reģistrācijas numurs 40103598034. Īpašuma tiesības nostiprinātas 
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā 2016.gada 15.martā, nodalījuma Nr.1896, žurnāla 
Nr.300004059105 un Nr.300004059111; 

3. ar SIA “IMMPERIAL”, reģistrācijas Nr.40103764858, 10.03.2015. noslēgtais 
apakšnomas līgums Nr.02-14.3/15/5 par Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā 
zemesgabala daļas nomu, ir izbeidzies pirms termiņa notecējuma, atbilstoši Civillikuma 
2168.panta 2.punktam; 

4. nomas līgums slēdzams par nedzīvojamās ēkas Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas 
novadā, uzturēšanai nepieciešamo platību - 0,0568 ha - zemi zem nedzīvojamās ēkas un 
tās ekspluatācijai nepieciešamo zemesgabalu 2 m attālumā no ēkas projekcijas uz zemes 
(turpmāk – Zemesgabals); 

5. ņemot vērā to, ka uz Zemesgabala atrodas pašvaldībai piederoša ēka, ir atzīstams 
Zemesgabala izmantošanas fakts no brīža, kad SIA “ESTA B” ieguvusi īpašuma tiesības 
uz Zemesgabalu -15.03.2016.; 

6. atbilstoši Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas veiktajam aprēķinam nomas 
maksa par Zemesgabalu (5 % no kadastrālās vērtības gadā) par laika periodu no 
15.03.2016 līdz 20.04.2016. sastāda 25,45 EUR, pievienotās vērtības nodoklis 21 % - 
5,34 EUR, kopā – 30,79 EUR.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ESTA B”, 
reģistrācijas numurs 40103598034, par nekustamā īpašuma “Aptiekas”, Rīgas ielā 18, 
Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 004 0162, sastāvā ietilpstošā 
zemesgabala daļas 568 kv.m. platībā, nomu, līdz 2021.gada 31.decembrim, nosakot 
nomas maksas apmēru 5% gadā no iznomājamā zemes gabala kadastrālās vērtības gadā, 
papildus pievienotās vērtības nodoklis. 

2. Samaksāt atlīdzību par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā zemesgabala daļas 
faktisko izmantošanu laika periodā no 15.03.2016. līdz zemes apakšnomas līguma 
noslēgšanas dienai – 5 % apmērā gadā no iznomājamā zemes gabala kadastrālās vērtības 
gadā, papildus pievienotās vērtības nodoklis, pārskaitot uz “ESTA B” norēķinu kontu 
LV43MULT1010929790010, MERIDIAN TRADE BANK, pamatojoties uz “ESTA B” 
rēķinu. 
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3. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus piešķirt no pašvaldības budžeta sadaļas 
p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot zemes nomas 
līgumu, termiņš – 2 (divas) darba dienas, skaitot no lēmuma parakstīšanas brīža. 

5. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku gadījumā, ja zemes nomas līgums netiek noslēgts 1 
(viena) mēneša laikā, skaitot no uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas dienas “ESTA 
B”. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  
 

26. § 
Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu novada pašvaldības darbības 

nodrošināšanai 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 11:05 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 

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

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0598, kas sastāv 
no zemes vienības 0,2563 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0598, un divstāvu 
nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 8052 004 0598 001; pašvaldības īpašuma 
tiesība uz nekustamo īpašumu 10.09.1998. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2987; 

2. pašvaldībai pieder ēku (būvju) nekustams īpašums Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 504 0162, kas sastāv no divstāvu nedzīvojamās ēkas, 
kadastra apzīmējums 8052 004 0162 003; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo 
īpašumu 16.08.2010. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0007 0298, kura I. daļas 1.iedaļā ar ieraksta 
Nr.1.2. reģistrēta atzīme – ēka saistīta ar zemes gabalu Aptiekas, Carnikava, Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 004 0162, Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.1896; 

3. lēmuma konstatējošās daļas 1. un 2.punktā norādīto pašvaldības nekustamo īpašumu 
sastāvā ietilpstošajās nedzīvojamās ēkās ir pašvaldības administratīvās ēkas, kurās 
atrodas pašvaldības iestādes, tai skaitā, Carnikavas novada dome, Sociālais dienests, p/a 
„Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – aģentūra), Pašvaldības policija, Carnikavas 
sporta centrs;  

4. aģentūras 15.04.2016. iesniegumā Nr.01-6/204, 15.04.2016. reģistrēts ar Nr. S/1143, 
norādīts, ka tās funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešams nekustamais īpašums 
aģentūras autotransporta (kopā – 7 vienības) novietošanai darba laikā un ārpus tā. Līdz 
šim autotransporta novietošanai izmantots zemesgabals Rīgas ielā 18, Carnikavā, 
Carnikavas novadā, bet zemes nomas līguma termiņš ir beidzies. Aģentūra lūdz domei 
veikt visas nepieciešamās darbības, lai noslēgtu jaunu zemes nomas līgumu aģentūras 
autotransporta novietošanai, un ņemt vērā, ka līdzšinējais nomas objekts ir nožogots, ir 
ēkas, kurā atrodas Pašvaldības policija, tiešā tuvumā, kas ir papildus drošības apstāklis 
nakts laikā; 

5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta 
pirmā daļa noteic, ka publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības 
nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai 
saskaņā ar šā likuma un citu likumu noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas publisku 
pieejamību, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības 
ierobežojumus; savukārt norādītā likuma panta otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā publiska 
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persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē 
informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem, nosaka 
Ministru kabinets; 

6. 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 kustamo mantu; 

7. Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā 
nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par 
nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (turpmāk – MK 
Nr.1191) noteic: 
a. 3.punkts - publiska persona vai publiskas personas institūcija (turpmāk arī – 

nomnieks), kura plāno nomāt nekustamo īpašumu savu funkciju izpildes 
nodrošināšanai, piemēro šajos noteikumos noteikto kārtību, ja atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par publiskas personas mantas iznomāšanu nav pieejams 
publiskai personai piederošs nekustamais īpašums vai publiskai personai piederoša 
nekustamā īpašuma noma ir finansiāli neizdevīga;  

b. 4.punkts cita starpā - nomnieks pieņem lēmumu par nomas objekta piedāvājumu 
atlases organizēšanu un nodrošina lēmuma pieņemšanas procesa caurskatāmību. 
Nomnieks nosaka kārtību un dokumentus, kas nodrošinās procesa caurskatāmību;  

c. 5.punkts - šo noteikumu 4.punktā minētajā gadījumā nomnieks lēmumā norāda nomas 
objekta nepieciešamības pamatojumu, kā arī apstiprina nomas piedāvājumu 
iesniegšanas kārtību un nomas sludinājumā publicējamo informāciju; 

d. 8.punkts - nomnieks – atvasināta publiska persona – pēc šo 
noteikumu 4.punktā minētā lēmuma pieņemšanas publicē nomas sludinājumu savā 
mājaslapā internetā, kā arī izvieto to publiski pieejamā vietā attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas adresē; 

e. 9.punkts - nomas sludinājumā norādāmo informāciju; 
f. 11.punkts-iznomāšanas pretendenta piedāvājumu norādāmo informāciju; 
g. 12.punkts cita starpā - pēc piedāvājumu saņemšanas nomnieks izvērtē iznomāšanas 

pretendentu piedāvājumus un pieņem lēmumu par atlases rezultātiem, kā arī 
nosacījumus, kurus nomnieks ņem vērā, izvērtējot piedāvājumus; 

h. 14.punkts - piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas nomnieks informē iznomāšanas pretendentu par pieņemto lēmumu; 

i. 17.punkts - pēc nomas līguma noslēgšanas publicējamo informāciju; 
j. 18.punkts - nomnieks – atvasināta publiska persona – nodrošina šo 

noteikumu 17.punktā minētās informācijas publicēšanu savā mājaslapā internetā, kā 
arī izvieto to publiski pieejamā vietā attiecīgās atvasinātās publiskās personas adresē; 

k. 19.punkts cita starpā – pieļaujamo nomas līgumu darbības termiņu. 
No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, izdarot 

lietderības apsvērumus, dome secina, ka: 
1. pašvaldībai nav pieejams tai piederošs, prasībām (pašvaldības administratīvo ēku Stacijas 

ielā 5 un Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, tiešā tuvumā, ne tālāk par 500 m, 
esoša, nožogota, apgaismota, aprīkota ar elektrības pieslēgumu, ar nobrauktuvi no ielas 
(ceļa), ne mazāka par 700 kv.m. un ne lielāka par 800 kv.m. platībā teritorija ar šķembotu 
vai asfaltētu segumu) atbilstošs nekustamais īpašums, kas izmantojams tās darbības 
nodrošināšanai, proti, pašvaldības iestāžu un amatpersonu lietošanā nodoto un darba 
pienākumu izpildei izmantojamo transporta līdzekļu novietošanai; 

2. pašvaldības rīcībā nav informācijas par citai publiskai personai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas būtu iznomājams atbilstoši normatīvajiem aktiem, pieejamību;  

3. pašvaldības uzdevums ir gādāt par tās autonomo funkciju izpildes organizēšanu visā 
novada administratīvajā teritorijā, kā arī pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
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ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo mantu, tostarp 
pašvaldības iestāžu un amatpersonu lietošanā nodotos transporta līdzekļus; 

4. nomas objekta piedāvājumu atlase organizējama saskaņā ar MK Nr.1191 prasībām; 
5. ir lietderīgi ar nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu saistīto darbību veikšanu 

uzdot ar domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr.13, 14.§) “Par izsoles komisijas sastāva 
un nolikuma apstiprināšanu” izveidotai pastāvīgi funkcionējošai Carnikavas novada domes 
izsoles komisijai (turpmāk – komisija), kuras sastāvs un nolikums Nr. CND/INA/2011/30 
(turpmāk – izsoles komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto domes lēmumu, ievērojot 
izsoles komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. 
lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

6. izsoles komisijas nolikuma 4.4.punkts cita starpā noteic, ka komisija atsavināmās mantas 
vai zemes izsoles noteikumos, šajā nolikumā, domes lēmumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā organizē nomas objekta piedāvājumu atlasi atbilstoši MK Nr.1191 
prasībām; 

7. nekustams īpašums ar nosaukumu “Aptiekas” un adresi Rīgas iela 18, Carnikava, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0162, kura sastāvā ietilpst zemes gabals 0,227 
ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0162, pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“ESTA B”, reģistrācijas numurs 40103598034, juridiskā adrese: Zušu iela 6, Carnikava, 
Carnikavas nov., LV-2163, kuras īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu visā tā sastāvā 
15.03.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1896; 

8. ņemot vērā aģentūras iesniegumā minēto par apstākļiem papildu drošības nodrošināšanai 
pašvaldības transportlīdzekļiem nakts laikā, ir lietderīgi izmantot MK Nr.1191 10.punktā 
nomniekam paredzētās tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu arī tā izvēlētām privātpersonām, 
kuru iesniegtais piedāvājums ir vērtējams atbilstoši MK Nr.1191 12.punktā noteiktajai 
kārtībai kopā ar pārējiem piedāvājumiem, proti, nekustama īpašuma Rīgas iela 18, 
Carnikava, Carnikavas novads, īpašniekam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ESTA B”, 
reģistrācijas numurs 40103598034. 
 

Ievērojot iepriekš minēto, izvērtējot aģentūras direktora sniegto informāciju par 
izmaksām, kas nepieciešamas, lai izveidotu pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai 
piemērotu teritoriju Stacijas ielā 15 un Tulpju ielā 5, Carnikavā, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu,  
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta 
pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Organizēt nomas objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlasi 
Carnikavas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu 
novietošanai, atbilstoši nekustamā īpašuma/zemesgabala atrašanās vietas shematiskam 
attēlojumam kartē (1.pielikums). 

2. Apstiprināt dokumentu un publicējamo informāciju lēmuma 1.punktā norādītā nomas 
objekta piedāvājumu atlases organizēšanai: 
a. noteikumus “Nomas objekta - nekustamā īpašuma/zemesgabala Carnikavas novada 

pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai – 
piedāvājumu atlases noteikumi” Nr. INA/2016/17 (2.pielikums); 

b. nomas sludinājumā publicējamo informāciju (3.pielikums). 
3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un izvietot redzamā vietā 

pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, 
lēmuma 2.punktā norādīto dokumentu un informāciju līdz 25.04.2016. 
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4. Izsūtīt sludinājuma tekstu nekustama īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava, Carnikavas 
novads, īpašniekam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ESTA B”, reģistrācijas numurs 
40103598034, juridiskā adrese: Zušu iela 6, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163. 

5. Uzdot Carnikavas novada domes izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā norādītā 
nomas objekta piedāvājumu atlasi. 

6. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam līdz 07.06.2016. sagatavot nomas līguma projektu, ietverot tajā lēmuma 
2.1.punktā norādīto noteikumu prasības. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3. un 4.punkta izpildi, atbilstoši kompetencei - pašvaldības 
Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju un Administratīvās 
nodaļas vadītāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes izsoles 
komisijas priekšsēdētāju. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – līdz no 
nomas līguma izrietošās nomas tiesības nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 
27. § 

Par finansiālu atbalstu Carnikavas kamerkorim “V ēja balss” dalībai 20.Starptautiskajā 
S.Šimkus koru konkursā Klaip ēdā 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: G.Kozlovska, I.Tjarve, E.Odziņa, I.Krastiņš, D.Jurēvica, A.Vorobeja, E.Terentjeva 
 

Lēmums atbilst Carnikavas novada attīstības plāna 2015- 2021. gadam punktam A1.9.2.4. 
Carnikavas novada domē saņemts tautas nama „Ozolaine” kamerkora “Vēja balss” 

diriģenta Jurģa Cābuļa 04.04.2016. iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 
07.04.2016. ar Nr. S/1048, ar lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas kamerkora “Vēja balss” 
dalību 20.Starptautiskajā Stasys Šimkus koru konkursā, kas norisināsies Klaipēdā, Lietuvā no 
13.05.2016. līdz 15.05.2016. 

Izvērtējot iesniegumā minēto, Dome konstatē: 
1. Kamerkoris “Vēja balss” 2015.gada sezonā guvis panākumus vairākos kormūzikas 

pasākumos, tai skaitā Siguldas apriņķa amatierkoru skatē saņemot Augstākās pakāpes 
diplomu (45,00 punkti) un divus diplomus XI Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā-
konkursā “Sudraba zvani” Daugavpilī – 1.vietas diplomu Jaukto koru kategorijā un 
1.vietas diplomu Grand Prix izcīņā. 

2. Kolektīvs iepriekšējā sezonā aktīvi piedalījies Carnikavas tautas nama “Ozolaine” 
rīkotajos pasākumos – O.Vācieša literārās prēmijas dzejā pasniegšanas ceremonijā, 
Latvijas Republikas 96.gadadienas koncertā, Ziemassvētku koncertā u.c. 

3. Kolektīvs ir saņēmis uzaicinājumu piedalīties 20.Starptautiskajā Stasys Šimkus 
kormūzikas konkursā no konkursa organizatoriem – Klaipēdas koru asociācijas 
“Aukuras”. Konkursu atbalsta Lietuvas Kultūras ministrija un Klaipēdas pilsētas 
pašvaldība. 

6. Kamerkori “Vēja balss” konkursā Klaipēdā pārstāvēs 38 dalībnieki, t.sk. kora diriģents 
un koncertmeistars. 

7. Koncertbrauciena izmaksas vienai personai sastāda 170,57 (viens simts septiņdesmit 
euro, 57 euro centi), t.sk: 
1. Transporta izdevumi (31,57 EUR) 
2. Nakšņošana viesnīcā 2 naktis (67,00 EUR) 
3. Ēdināšanas izdevumi (72,00 EUR) 

8.  Kolektīvs lūdz līdzfinansējumu viesnīcas izdevumu segšanai 1500,00 EUR (viens 
tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) apmērā. 
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I.Krastiņš norāda, ka ir novada pašdarbības kolektīvi, kas sūdzas par nepietiekamu 
finansējumu. Vai nebūtu jābūt tā, ka šie līdzekļi primāri būtu jāpiešķir novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem. 
A.Deniņa komentē, ka ir lieliski, ka novadā darbojas koris, kuram ir tik augsti sasniegumi. 
Savukārt domājot no citas puses – ir jādomā par nākotni, kad šis finansējums iespējams būs 
nepieciešams vēl lielāks, piemēram, Dziesmusvētku gadā. Šī ir domes izšķiršanās – vai šāds 
koris pastāv un tas tiek finansēts, vai arī pretēji – koris turpmāk vairs nepastāv. Deputāte 
uzskata, ka šobrīd ir jāļauj korim strādāt. 
D.Jurēvica papildina, ka koris vienmēr atbalsta un piedalās novada rīkotajos pasākumos. 
D.Jurēvica lepojas, ka novadā ir šāds – augstas kvalitātes koris, un neapšaubāmi Carnikavas 
novada vārds tiek nests visā Latvijā un arī ārpus tās. 
E.Odziņa komentē, ka būtu jārod risinājums tam, lai mēģinājumi kaut vienu reizi nedēļā 
notiktu Carnikavā, lai būtu iespēja dziedāt tiem, kam nav iespēja izbraukāt uz Rīgu. 
A.Vorobeja atbild, ka koris ir gatavs mēģināt Carnikavā, bet ir jāatrisina jautājums par 
telpām. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 5.punktu, 23.03.2016. Noteikumu Nr. INA/2016/12 “Carnikavas novada 
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” 1., 
2.1., 6.punktiem, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
E.Odziņa, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) 
Carnikavas kamerkorim “Vēja balss” (38 dalībniekiem), dalībai 20.Starptautiskajā 
S.Šimkus koru konkursā Klaipēdā, Lietuvā no 13.05.2016. līdz 15.05.2016., nakšņošanas 
izdevumu daļējai apmaksai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas “Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Kamerkora “Vēja balss” diriģentam J.Cābulim iesniegt saturisko atskaiti par konkursa 
rezultātiem Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc piešķirtā 
finansējuma izlietošanas.  

4. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja 
I.Lulle. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 

Ziņojumi 
 
Izpilddirektora zi ņojums. 
Ziņo: R.Garenčiks 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Diskusija par publik āciju “CARNIKAVAS NOVADA V ĒSTIS” – Carnikavas novada 
pašvaldības 2016.gada budžets. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 09.05.2016. plkst. 15:00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 10.05.2016. 
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plkst. 14:00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 11.05.2016. plkst. 14:00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 18.05.2016. plkst. 09:00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 20.aprīlī plkst. 11:25 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 75 lp., tai skaitā 7 administratīvie akti uz 19 lp. 
2. Carnikavas novada domes 2015.gada pārskats uz 138 lp. 
3. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.SN/2016/8 ”Par rakšanas darbu 

veikšanu Carnikavas novadā” uz 8 lp. 
4. Nolikums Nr. INA/2016/15 “Grozījums Piejūras internātpamatskolas nolikumā” uz 1 lp. 
5. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.SN/2016/9 „Kārtība, kādā 

Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” uz 
11 lp. 

6. Noteikumi Nr. INA/2016/16 “Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības darba kārtības 
noteikumos” uz 2 lp. 

7. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 2015.gada 
īstenošanas uzraudzības pārskata ziņojumus uz 16 lp. 

8. Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumi Nr.SN/2016/10 “Grozījumi 
Carnikavas novada pašvaldības 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 
“Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas 
un būvju uzturēšanas noteikumi”” uz 4 lp. 

9. Noteikumi Nr. INA/2016/17 “Nomas objekta - nekustamā īpašuma/zemesgabala 
Carnikavas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta 
līdzekļu novietošanai – piedāvājumu atlases noteikumi” uz 3 lp. 

 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 21.aprīlī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 21.aprīlī 
 


