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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2019.gada 22.maijā Nr.8 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Imants Krastiņš, Eduards 
Burģelis, Kristaps Bergmanis Dainis Kozlovskis (līdz plkst. 10.45), Arta Deniņa (līdz 
plkst. 10.45), Jānis Leja (līdz plkst. 11.45) 

 
Domes administrācijas darbinieki : Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese Ģērmane, Ināra 

Stalidzāne, Antra Krasta, Ļubova Petrovska 
 
Citi dal ībnieki:   p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, SIA “PROJEKTS 3” 

pārstāvji Lāsma Dzintare, Ilmārs Groda 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 21 darba kārtības jautājums, 2 papildus darba kārtības jautājumi, 
izpilddirektora ziņojums un papildus 3 ziņojumi. 
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā. 
2. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/10 “Kārtība, kādā Carnikavas 

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

 
Ziņojumi. 
1. Par veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 
2. Par autoceļa P1 un A1 pētījumu. 
3. Ētikas komisijas ziņojums. 
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D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, P.Špakovs, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, J.Leja, D.Kozlovskis, A.Deniņa, E.Burģelis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba 
kārtību: 
1. Par dalību Nordplus Junior 2019 programmas projektā “Let's do and grow for ourselves!” (Nr. 

NPJR-2019/10179) un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
2. Par budžeta izpildi 2019.gada I ceturksnī. 
3. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
4. Par domes 2018.gada 25.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6, 49.§) atcelšanu. 
5. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 

23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”” 
apstiprināšanu. 

6. Par dalību Rīgas plānošanas reģiona projektā “Latvijas-Igaunijas Kopīgā Milit ārā Mantojuma 
Tūrisma Produkts”. 

7. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” darba organizācijā. 
8. Par izmaiņām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijā. 
9. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/13 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 

21.maija saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/10 „Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā”” 
apstiprināšanu. 

10. Par finansējuma piešķiršanu 2019.gada vasaras nometņu organizēšanai. 
11. Par līdzfinansējumu Carnikavas sieviešu korim „Undīne”. 
12. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Starptautiskā džudo turnīrā Vācijā. 
13. Par zemes vienību apvienošanu. 
14. Par noteikumu Nr.INA/2019/22 “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā Carnikavas 

Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos” apstiprināšanu.  
15. Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, 

daļas nodošanu iznomāšanai. 
16. Par zemes Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov. nomu.  
17. Par piekrišana zemes “Dzirnezera Ēra”, Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
18. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov.  iegūšanai īpašumā. 
19. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
20. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
21. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
22. Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā. 
23. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/10 “Kārtība, kādā Carnikavas 

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

 
Ziņojumi. 
1. Par veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 
2. Par autoceļa P1 un A1 pētījumu. 
3. Ētikas komisijas ziņojums. 
4. Izpilddirektora ziņojums. 

 
1. § 

Par dalību Nordplus Junior 2019 programmas projektā “Let's do and grow for ourselves!” 
(Nr. NPJR-2019/10179) un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
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IZSAKĀS: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktas pašvaldību autonomās funkcijas, tai skaitā 4. 
punkts noteic, ka pašvaldību pienākums ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. 

2. Carnikavas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam (turpmāk AP) Prioritātes 
IP1_7: “Vietējo iniciatīvu atbalsts” ietver uzdevumu U1.7.2.”Vietējo iniciatīvu attīstība”, lai 
sekmētu vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju iesaisti savas teritorijas attīstībā. 

3. AP Prioritāte ĪP1 “Konkurētspējīga izglītība” nosaka konkurētspējīgas pamatskolas 
pakalpojumu attīstību.  

4. AP Prioritātes IP3_4. “Izglītība uzņēmējdarbības attīstībai” U3.4.3. nosaka veicināt 
uzņēmējdarbības ievirzes pasākumus novada izglītības iestādēs.  

5. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.g. 160. punkts nosaka, ka profesionālās 
un vispārējās izglītības iestāžu programmās ir jāintegrē uzņēmējdarbības programmas, lai 
orientētu jauniešus uz karjeras veidošanu uzņēmējdarbībā, veicinot viņos iniciatīvu, 
radošumu un uzņēmējspēju, kā arī piedāvājot viņiem iegūt praktiskas zināšanas par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadību. 

6. Pēc Jaunatnes politikas monitoringa (2015. gads), vērtējot jauniešu vēlmes attiecībā uz savu 
statusu darba tirgū, vairākums, t.i. 87% vēlētos būt uzņēmēji, kuri dod darbu sev, savai 
ģimenei, citām personām, kā arī izvēlētos būt pašnodarbinātie. 

7. Lai sekmīgi īstenotu likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmā daļā noteiktās autonomās 
funkcijas Carnikavas pamatskola 2019. gada 1. februārī Swedish Council for Higher 
Education, Nordplus 2019 izsludinātā projektu konkursa ietvaros iesniedza projekta 
iesniegumu “Let's do and grow for ourselves!” ietvaros. 2019. gada 26. aprīlī projekts tika 
atbalstīts. Carnikavas pamatskola ir projekta koordinators, bet Audru School (Igaunija) un 
Silute district Vainutas gimnasium (Lietuva) ir projekta partneri. Projekta mērķis ir 
2019./2020.mācību gada laikā organizēt nedēļu garus pieredzes apmaiņas braucienus katras 
skolas 20 skolēniem un 4 pedagogiem uz Lietuvu, Igauniju un Latviju ar nolūku apgūt 
uzņēmējdarbības prasmes projektā iesaistītajās skolās, lai vēlāk integrētu šāda veida 
programmas formālajā un/vai neformālajā izglītībā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. 
gada septembra līdz 2020. gada septembrim. Paredzamās projekta izmaksas ir 32 520,00 
EUR (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro, 0 centi). Nordplus programmas 
ietvaros projekta īstenošanai ir iespējams saņemt 100% finansējumu no attiecināmajām 
izmaksām (ceļa izdevumi, viesnīca un dienas nauda). Projektā ir pieejams 80%, jeb 
26 016,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši sešpadsmit euro, 0 centi) avansa maksājums un 
noslēguma maksājums 20%, jeb 6 504,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti četri euro, 0 centi), 
ko iespējams saņemt 6 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas (t.i. līdz 2021. gada martam). 
Carnikavas novada domei jānodrošina līdzfinansējums noslēguma maksājuma apmērā, jeb 
6 504,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti četri euro, 0 centi), kas pēc projekta veiksmīgas 
īstenošanas tiks atmaksāti. 
 
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 

panta pirmās daļas 4. punktu, un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 13.05.2019. atzinumu, Finanšu un budžeta komitejas 15.05.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas pamatskolas dalību Nordplus Junior 2019 programmā ar mērķi īstenot 
projektu “Let's do and grow for ourselves!” Nr. NPJR-2019/10179. 

2. Noteikt projekta “Let's do and grow for ourselves!” finansējumu šādā apmērā:  
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2.1. Kopējās attiecināmās izmaksas 32 520,00 EUR; 
2.2. Publiskais finansējums no Nordplus programmas 100% apmērā, jeb 32 520,00 EUR, 

kas dalās divos maksājumos: avansa maksājums 80%, jeb 26 016,00 EUR un noslēguma 
maksājums 20% apmērā, jeb 6 504,00 EUR, kas tiks atmaksāts 6 mēnešu laikā pēc 
projekta sekmīgas pabeigšanas 

2.3. Carnikavas novada domes līdzfinansējums 20%, jeb 6 504,00 EUR apmērā, kas tiks 
atmaksāts ar Nordplus programmas noslēguma maksājumu, paredzot to 2020. gada 
budžetā. 

3. Uzdot Carnikavas pamatskolas direktorei Aijai Patkovskai parakstīt projekta “Let's do and 
grow for ourselves!” Nr. NPJR-2019/10179 līgumu ar Nordplus Junior programmas 
administratoru Nordplus Junior Swedish Council for Higher Education, kā arī nodrošināt 
projekta vadību, gala atskaites sagatavošanu un iesniegšanu finansētājam. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

2. § 
Par budžeta izpildi 2019.gada I ceturksnī 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2019.gadā un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 15.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 1 balss 
(D.Kozlovskis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2019.gada I.ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 
saskaņā ar pielikumu. 
 

3. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

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

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 2019.gada 8. aprīļa lēmumu (protokols Nr.5, 13.§) kā Saistošie noteikumi 

Nr.SN/2019/12 ir apstiprināti grozījumi Carnikavas novada budžetā 2019.gadam, kurā 
paredzēts realizēt pilnu investīciju projekta „Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu 
apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana” programmu.  

2. Projekta rezultātā tiks sasniegti rezultatīvie rādītāji gājēju un autovadītāju satiksmes drošības 
nodrošināšana un uzlabošanai: tuneļa zem dzelzceļa tehniskā projekta izstrāde, vairāku ielu 
virsmu divkāršā apstrāde, veikti vairāki pieslēgumi Sadales tīkliem, apgaismojuma un 
stāvvietas projektēšana Laivu ielā.  

3. Pamatojoties uz augstāk minēto, p/a “Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumus, kuru 
rezultāti bija šādi:  
3.1. Tehniskā projekta izstrāde Ceļa Siguļi - Gipteri (posmā no Dzirnupes ielas līdz PII 

"Piejūras) būvprojekta izstrāde un būvniecība, uzvarētājs RDM Birojs SIA, līgumcena 
ar PVN 10 890 eiro; 

3.2. Virsmas divkāršā apstrāde vairākās ielās, būvnieks Piegādātāju apvienība, ko veido 
Ceļinieks 01 SIA un SIA “Imberteh”, līgumcena ar PVN 220 950.30 eiro; 

3.3. Tuneļa zem dzelzceļa projektēšana, Ceļu projekts AS, līgumcena ar PVN 25 894; 
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3.4. Carnikavas pamatskolas transformatora pārcelšanas projekta izmaiņas, Remus Elektro 
SIA, līgumcena ar PVN 7474.48 eiro; 

3.5. Mežgarciema 7 elektro pieslēguma projekti, ELPOT IK, līgumcena ar PVN 7018 eiro; 
3.6. Mežgarciema 7 pieslēguma projektu izbūve, Sadales Tīkli AS, līgumcena ar PVN 

245 876.6 eiro; 
3.7. Gāzes projekta izmaiņas Mežgarciemam, Wasemann SIA, līgumcena ar PVN 

12 051.60; 
3.8. Stacijas ielas projekta papildinājumi, RDM Birojs SIA, līgumcena ar PVN 3690.50; 
3.9. Tilta klāja nomaiņa, Izitek SIA, līgumcena ar PVN 100 000 eiro; 
3.10. Transformatora pārcelšanas būvdarbi Carnikavas pamatskolā, Sadales tīkls AS, 

līgumcena ar PVN 141 645.85. 
4. Saskaņā ar likuma Par valsts budžetu 2019.gadam 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

pašvaldības var ņemt aizņēmumus ārējo investīciju projektu īstenošanai, ievērojot 
nosacījumu, ka pašvaldības budžeta līdzfinansējums sākot ar 2019. gadu nav mazāks par 25 
procentiem un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 procentiem no pašvaldības kopējām 
projekta izmaksām. 

5. investīciju projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras 
izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana 2019.gadā” finansējum am 2019.gadā saskaņā ar 
iepirkumu ir nepieciešami 775 491.33 eiro, no kuriem pašvaldībai jāveic maksājumi 25% 
jeb 193 872.83 eiro, lai varētu saņemt aizņēmumu Valsts kasē uz atlikušajiem 75% jeb 
EUR 581 618.50. Aizņēmuma summa nepieciešama būvniecības īstenošanai 2019.gadā. 

 
A.Deniņa jautā, kas notiek ar skolas projektu? 
D.Mieriņa atbild, ka ir noslēdzies konkurss un notiek pieteikumu izvērtēšana. Pieteikušies ir 7 
pretendenti. Ir piedāvājumi ar zemākām izmaksām, nekā tika plānots. Mazākā summa (bez PVN) 
ir zem 10 milj. 
A.Deniņa jautā, kā šajā situācijā ir ar laika grafiku? Viss iekavēsies? 
D.Mieriņa atbild, ka vērtēšana būs diezgan ilga, līdz ar to arī viss iekavēsies. Ar moduļu skolu 
viss ir kārtībā un tuvākajā laikā tiks uzsākta būvniecība.  
A.Deniņa jautā, kad ir plānots pabeigt moduļu skolas projektu? 
G.Kozlovska atbild, ka tas varētu būt 2020.gada martā. 
D.Mieriņa informē, ka par jaunu tiks sludināts PII “Piejūra” būvniecības projekts, jo esošajam 
būvniekam ir finansiālas problēmas un šobrīd tiek lauzts līgums.  
A.Deniņa jautā, kas notiek ar tilta klājumu? Vai ir noslēgts kāds līgums par remontdarbiem? 
D.Mieriņa atbild, ka viss ir procesā. Ir noslēdzies iepirkums par klāja nomaiņu. Šobrīd tiek 
gatavoti dokumenti, lai pieprasītu bankas garantiju. 
G.Dzenis informē, ka būvnieks nepiekrīt mūsu prasībai, jo uzskata, ka šis nav bankas garantijas 
gadījums. Būvnieks ir iesniedzis prasību tiesā, bet mēs turpinām iesākto procesu. Bija tikšanās ar 
būvnieku, bet vienošanās netika panākta. Tādēļ tiek gatavoti dokumenti, ko iesniegt bankā, lai 
saņemtu bankas garantiju (~ 100 000,00 EUR apmērā). Iepirkuma summa bija ap 200 000,00 
EUR, līdz ar to otra daļa ir jāsedz no saviem līdzekļiem. Tikai pēc tam šos savus ieguldītos 
līdzekļus mēs varēsim atgūt tiesas ceļā. 
K.Bergmanis jautā, kāda ir mūsu juridiskā pozīcija? Kādas vēl ir alternatīvas? Vai ir iespēja 
uzvarēt tiesvedībā? 
G.Dzenis atbild, ka šāds precedents tiesu praksē nav bijis, tādēļ ir grūti prognozēt. Katru gadījumu 
ir jāvērtē atsevišķi. 
A.Deniņa ierosina par Mežgarciema projektu balsot atsevišķu, jo šo pozīciju nevar atbalstīt. 
I.Krastiņš komentē, ka visi projekti ir resursu ietilpīgi, būtu ļoti svarīgi saprast konkrētā projekta 
stāstu (gan pamatojumu, gan finanšu avotus). Līdzīgi arī būtu jābalso par aizņēmumu katram 
konkrētajam projektam. Problēmas vairākiem projektiem, piemēram, tilta klājuma seguma 
nomaiņai, kur nav zināms vai banka iedos garantiju. Kādi ir vēl prognozējamie riski, kurus būt 



6 

svarīgi apzināties. Līdzīgi ir ar tuneļa (zem dzelzceļa) projektēšanu. Līdz šim samaksātās summas 
par projektiem ir stipri pārsniegušas tos “griestus”, ko varam reāli uzbūvēt. Var atbalstīt 
atsevišķus projektus, bet ne visu lēmumu kopā.  
E.Burģelis komentē, ka šādu dokumentu nevar atbalstīt, jo aizņēmumi ir ļoti dažādi un par katru 
būtu jābalso atsevišķi. Nevar atbalstīt ļoti apšaubāmo aizņēmumu par tiltu un Mežgarciema 
projektu.  
K.Bergmanis komentē, ka iepriekšējās ALK komitejās tika diskutēts par pāreju Serģu ielā, kas arī 
izmaksātu 25 000,00 EUR. Tādā gadījumā šāda projekta atbalstīšana būtu lietderīgāka nekā 
tuneļa būvniecība, jo ir lielāka iedzīvotāju kustība.  
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, Finanšu un budžeta komitejas 15.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns), PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma 
infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana 2019.gadā” īstenošanai no Valsts kases 
par kopējo summu EUR 581 618.00 (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti 
astoņpadsmit eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta 
likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2020.gada septembri. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes budžets. 
3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Mieriņai slēgt aizņēmuma līgumu ar 

Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma EUR 581 618.00 (pieci simti astoņdesmit viens 
tūkstotis seši simti astoņpadsmit eiro, 00 centi) saņemšanu investīciju projekta “Carnikavas 
novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un 
atjaunošana 2019.gadā” īstenošanai.  

4. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības 
nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteiktā izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 

4. § 
Par domes 2018.gada 25.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6, 49.§) atcelšanu  

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Ar Carnikavas novada domes (turpmāk – dome) 2018.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.6, 49.§) nolemts slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..] ([..]), par apbūvētas zemes 
vienības 0,065 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0309, Līkā ielā 21, Siguļos, Carnikavas 
nov. (turpmāk – zemes vienība) nomu [..] piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma (kadastra 
numurs 8052 503 0002), sastāvoša no dārza mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 8052 003 0309 
001) uzturēšanai (turpmāk – Būvju īpašums). [..] sagatavoto lauku apvidus zemes nomas līgumu 
nav parakstījis. 

Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000514169 Būvju īpašums no 2018.gada 27.augusta pieder [..]. 
Pamatojoties uz domes 2018.gada 24.oktobra lēmumu (protokols Nr.18, 6.§), 2018.gada 
16.novembrī ar [..] noslēgts zemes vienības nomas līgums Nr.02-14.3/18/14. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ka  apbūvētu zemesgabalu iznomā 
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tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – 
nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ir atceļams domes 2018.gada 25.aprīļa 
lēmums par zemes vienības iznomāšanu [..]. 

Atbilstoši Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
7.punktam, [..] aprēķināma maksa par zemes vienības faktisko lietošanu no 2016.gada 1.oktobra 
līdz 2018.gada 26.augustam 0,5 % apmērā mēnesī no zemes vienības kadastrālās vērtības. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Finanšu un budžeta komitejas 15.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Carnikavas novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6, 49.§) “Par 
zemes Līkā ielā 21, Siguļos, Carnikavas nov. nomu”.  

2. Aprēķināt [..] ([..]) maksu par zemes vienības 0,065 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 
003 0309, Līkā ielā 21, Siguļos, Carnikavas nov. faktisko lietošanu no 2016.gada 1.oktobra 
līdz 2018.gada 26.augustam 0,5 % apmērā mēnesī no zemes vienības kadastrālās vērtības. 

3. Noteikt atbildīgo par 2.punkta izpildi –Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 

 
5. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 
23.marta saistošajos noteikumos  Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par 

pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to 
cenrādi”” apstiprin āšanu 
Ziņo: D.Mieriņa, G.Dzenis 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, A.Deniņa, K.Bergmanis 
 
E.Burģelis jautā, kā ir ar politisko reklāmu izvietošanu? 
D.Mieriņa atbild, ka iepriekš ir pieņemti lēmumi, ka uz pašvaldības stendiem un zemes politiskās 
reklāmas netiks izvietotas. To var izvietot uz privātas zemes, laicīgi noslēdzot līgumu un par to 
informējot KNAB. 
I.Krastiņš komentē, ka šis arguments ir pretrunīgs Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Tādēļ to 
vajadzētu grozīt, jo pašvaldības īpašumu izmantošana ir domāta, lai varētu veicināt demokrātijas 
procesu.  
D.Kozlovskis norāda, ka šobrīd izcenojumi ir uz nedēļu, bet varbūt vajag paredzēt iespējas, ka 
reklāmas var tikt izvietotas ilgāku laiku, piemērojot kaut kādas atlaides. 
G.Dzenis atbild, ka šie noteikumi neliedz reklāmas izvietot uz mēnesi. Pašvaldības stendi ir maz 
un lielu daļu aizņem pašvaldības reklāmas, tādēļ arī nākas kādam atteikt privātas reklāmas 
izvietošanu.  
G.Dzene norāda, ka stendi ir par mazu un būtu jārisina to paplašināšana. 
A.Deniņa izsaka ierosinājumu, ka biedrībām vajadzētu noteikt 50% atlaidi reklāmas izvietošanai. 
Nav korekti no šīm organizācijām prasīt līdzvērtīgu samaksu kā no uzņēmumiem. 
I.Krastiņš norāda, ka šis ir labs priekšlikums. Arī šis ir veids, kā veicināt līdzcilvēku iesaistīšanos. 
E.Burģelis izsaka priekšlikumu, ka visām Carnikavas novadā reģistrētajām biedrībām, kam ir 
piešķirts sabiedriskā labuma statuss, noteikt bezmaksas reklāmu. Savukārt, kam nav šāds 
statuss – 50%. 
D.Mieriņa ierosina šo lēmumprojektu novirzīt atkārtotai izskatīšanai uz FB komiteju. 
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Deputāti vienojas lēmumprojektu atkārtoti skatīt 12. jūnija Finanšu un budžeta komitejā. 
 

6. § 
Par dalību Rīgas plānošanas reģiona projektā “Latvijas - Igaunijas Kop īgā Milit ārā 

Mantojuma Tūrisma Produkts” 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Stalidzāne, J.Leja 

 
Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam akcentē tūrisma 

nozares būtisko lomu novada attīstībai: 
1. Carnikavas novada Attīstības programmas 2015.-2021. gadam (turpmāk AP) prioritātes 

IP5_1: Kopīga pakalpojumu sniegšana ar kaimiņu, Latvijas un Igaunijas pašvaldībām, 
nozaru asociācijām aktivitātē A5.1.2.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – 
attīstība paredz sekmēt tūrisma pakalpojumu pieaugumu un vienota galamērķa 
popularizēšanu. 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. Saņemts Rīgas plānošanas reģiona aicinājums iesaistīties projektā “Latvijas-Igaunijas 
Kopīgā Milit ārā Mantojuma Tūrisma Produkts”, kuru plānots uzsākt 2020.gadā. Projekta 
galvenais mērķis ir kopīgi izstrādāt tūrisma maršrutu un militārā mantojuma tūrisma 
produktus. Projekta ilgums ir līdz 2022.gada beigām. Igaunijas-Latvijas programmas 
finansējums ir 85% no attiecināmām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 15%. 

3. Lai sekmētu augstāk minēto uzdevumu izpildi Carnikavas novadam ir svarīgi piedalīties  
projekta “Latvijas-Igaunijas Kopīgā Milit ārā Mantojuma Tūrisma Produkts” īstenošanā, lai 
iekļautos starptautiskajos tūrisma maršrutos, kā arī sagatavotu tam nepieciešamos tūrisma 
infrastruktūru – skatu platformu un informatīvos stendus par militārajām aktivitātēm 
Carnikavas novadā un Vidzemes piekrastē no 1917. gada līdz padomju laikiem. Projekta 
plānotās aktivitātes paredz arī pieredzes apmaiņu un izpratni par prakses piemēriem militārā 
mantojuma produktu izveidi ar mērķi veicināt tūrismu Carnikavas novadā. 

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

apstiprināto AP, kurā ir paredzēta aktivitāte A5.1.2.2: Kultūras mantojuma apzināšana, 
saglabāšana, attīstīšana un izmantošana; un uzdevumi 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, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 15.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada dalību Rīgas plānošanas reģiona “Latvijas-Igaunijas Kopīgā 
Milit ārā Mantojuma Tūrisma Produkts” projektā ar kopējo Carnikavas novada pašvaldības 
projekta attiecināmo izmaksu daļu 31871 (trīsdesmit vienu tūkstoti astoņi simti septiņdesmit 
viens) EUR, no kuras 85 % tiek atmaksāti. 

2. Paredzēt pašvaldības 2020. - 2022. gada budžetos  priekšapmaksu projekta īstenošanai. 
3. Deleģēt par Carnikavas novada koordinatoru projekta aktivitātēm Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāju Ināru Stalidzāni. 
4. Atbildīgais par lēmuma 2.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāja. Budžeta pieprasījuma katram gadam izstrādātājs: Attīstības un plānošanas 
nodaļa. 
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5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - līdz projekta 
īstenošanas pabeigšanai un visu atskaišu iesniegšanai. 

 
7. § 

Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” darba organizācijā 
Ziņo: A.Krasta 

 
IZSAKĀS: J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Mieriņa, E.Odziņa, K.Bergmanis 

 
Iepazīstoties ar pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” (turpmāk _ pirmsskola) vadītāja p.i. 

Antra Krasta ziņojumu un Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija  noteikumu Nr. 553 "Noteikumi 
par valsts pirmsskolas vadlīnijām"” 1. pielikuma "Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas 
paraugs" 12. punktā noteikto (turpmāk - Noteikumi) Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) 
konstatē: 

pirmsskola strādā pēc sekojoša pirmsskolas izglītības skolotāju un pirmsskolas skolotāju 
palīgu darba modeļa – desmit no trīspadsmit bērnu grupās strādā viena pirmsskolas izglītības 
skolotāja, 40 stundu (36 kontaktstundas un 4 gatavošanās stundas) darba nedēļa un divas 
pirmsskolas skolotāju palīdzes, 40 stundu darba nedēļa, kas nenodrošina Noteikumos noteikto: 
“Izgl ītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst 
sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu 
un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi”. 
 
A.Deniņa jautā, kāda ir iekšējā iestādes komunikācija? Vai auklītes zin par šo lēmumu, pārejas 
periodu un nākotnes iespējām pārkvalificēties? 
A.Krasta atbild, ka bērnudārza vadītāja I.Melkina ir informējusi visas auklītes, ka esošais darba 
modelis paliek nemainīgs, bet ir pārejas periods, kurā auklītēm ir iespēja pārkvalificēties par 
audzinātājām. Vairākas auklītes šo iespēju jau ir izmantojušas. Savukārt tām auklītēm, kas 
neizvēlēsies paaugstināt savu kvalifikāciju, tiks piedāvāta vieta Piejūras bērnudārzā. 
I.Krastiņš jautā, kāds būs audzinātāju un auklīšu skaits, kad tiks veiktas šīs izmaiņas (pēc pārejas 
perioda)? 
A.Krasta atbild, ka PII “Riekstiņš” būs 15 audzinātājas un 15 auklītes, savukārt PII “Piej ūra” 
būs 11 audzinātājas un 11 auklītes. 
I.Krastiņš norāda, ka tomēr būtu jādomā par auklīšu algu palielinājumu, ņemot vērā, ka novada 
izvirzītā prioritāte ir augstas kvalitātes izglītība. 
D.Mieriņa norāda, ka auklītēm šogad algas jau tika palielinātas. 
K.Bergmanis jautā, vai pārkvalifikācijas process ir par maksu? 
A.Krasta atbild, ka viens no variantiem auklītēm ir ņemt studiju kredītu, kas nozīmē, ka pēc studiju 
beigšanas tiek maksāti nelieli procenti, bet pamatsummu sedz valsts. Otrs variants ir tāds, ka 
pedagogs maksā pats un pašvaldība sedz 30% no mācību maksas, kā to paredz atlīdzības 
noteikumi.  
 

Pamatojoties uz Noteikumiem, Izglītības likuma 17 .panta trešās daļas 6., 7., 10. punktu, 
21.11.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” ceturtās nodaļas 11.2.1.punktu un 
noteikumu 1.pielikumā apstiprinātajā pirmsskolas izglītības programmas parauga trešās nodaļas 
7. punktu, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 1 balss (J.Leja), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Veikt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” tehnisko un pedagoģisko 
darbinieku sarakstā sekojošas izmaiņas (pielikums nr.1): 
1.1. aizvērt  1 (vienu) darba slodze “pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 

2342 01) pirmskolas grupā “Pasaciņa”; 
1.2. atvērt  1,8 darba slodzes “pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 01) 

pirmskolas grupā “Pasaciņa”, mēnešalga par 1 slodzi, līdz 31.09.2019. EUR 1006,00 
(viens tūkstotis seši euro, 00 centi), no 01.09.2019. EUR 1118,00 (viens tūkstotis simtu 
astoņpadsmit euro, 00 centi) (pielikums Nr.1); 

1.3. likvid ēt 1 (vienu) amata vieta “pirmsskolas skolotāja palīgs” (profesijas kods 5312 01), 
amatu saime 29., līmenis I, mēnešalgu grupa 4, mēnešalga EUR 630,00 (pielikums 
Nr.2). 

2. Pārējās amata vietas saskaņā ar Domes 22.02.2017 lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) “Par  amata 
vietu likvidēšanu pašvaldības izglītības iestādē “Piejūras internātpamatskola” un amata vietu 
izveidošanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” 5. pielikumu un 
21.03.2018. lēmumu protokols Nr.5, 3.§) “Par grozījumiem pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē “Piejūra” tehnisko darbinieku sarakstā atstāt nemainīgas. 

3. Atbildīgais par lēmuma 1.- 3. punktu izpildi – Pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 
vadītāja p.i. Antra Krasta 

4. Atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 
 

8. § 
Par izmaiņām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijā 

Ziņo: A.Krasta 
 
IZSAKĀS: J.Leja, K.Bergmanis 
 
Plkst.10.05 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada domes izglītības speciālistes A.Krastas ziņojumu un 

Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 553 "Noteikumi par valsts pirmsskolas 
vadlīnijām"” 1. pielikuma "Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas paraugs" 12. punktā 
noteikto (turpmāk - Noteikumi) Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes strādā pēc sekojoša pirmsskolas izglītības 
skolotāju un pirmsskolas skolotāju palīgu darba modeļa – desmit no trīspadsmit bērnu grupās 
strādā viena pirmsskolas izglītības skolotāja, 40 stundu (36 kontaktstundas un 4 gatavošanās 
stundas) darba nedēļa un divas pirmsskolas skolotāju palīdzes, 40 stundu darba nedēļa katrai, kas 
nenodrošina Noteikumos noteikto: “Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē 
bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā 
rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā 
nodrošinot vienmērīgu slodzi”. 

Ar domes 2019.gada 8.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5, 6.§), attiecīgās izmaiņas PII 
“Riekstiņš” darba procesa organizācijā plānots veikt no 2019.gada 1.septembra, likvidējot un 
izveidojot atsevišķas amata vietas PII “Riekstiņš”, taču lietderīgi šo procesu īstenot, sākot ar 
01.06.2019., nosakot pārejas periodu. Pārejas periodā pirmsskolas skolotāju palīgiem tiks 
piedāvāts iegūt izglītību, lai tie varētu strādāt par pirmsskolas izglītības skolotājiem, lai pēc 
iespējas varētu izvairīties no nepieciešamības samazināt darbinieku skaitu izglītības iestādē. Līdz 
ar to veicamas izmaiņas attiecīgajā domes lēmumā. 

 
Pamatojoties uz Noteikumiem, Izglītības likuma 17 .panta trešās daļas 6., 7., 10. punktu, 

21.11.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” ceturtās nodaļas 11.2.1.punktu un 



11 

noteikumu 1.pielikumā apstiprinātajā pirmsskolas izglītības programmas parauga trešās nodaļas 
7. punktu, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”, Izglītības, kultūras sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.05.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 1 balss (J.Leja), Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba procesa organizācijā, 
izveidojot katrā no pirmsskolas izglītības iestāžu grupām sekojošu darba  procesa 
organizācijas modeli: 2 (divi) pirmsskolas izglītības skolotāji un 1 (viens) pirmsskolas 
izglītības skolotāja palīgs. 

2. Pārejas periodu no līdzšinējā darba procesa organizācijas modeļa uz lēmuma 1.punktā 
minēto modeli noteikt no 2019.gada 1.jūnija līdz pirmsskolas izglītības iestādes izveidošanai 
rekonstruētajā Piejūras internātpamatskolas ēkā, Siguļos, Carnikavas novadā. 

3. Atcelt 08.04.2019. Carnikavas novada domes ārkārtas sēdes lēmuma “Par izmaiņām 
pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” darba organizācijā” (protokols Nr.5, 6.§) 1.-
6.punktus. 

4. Atbildīgie par lēmuma 1.-2. punktu izpildi pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.  
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
Plkst. 10.07 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
 

9. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/13 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 

21.maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 „Par materiālo atbalstu Carnikavas 
novadā”” apstiprin āšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: G.Dzene, A.Deniņa, I.Gotharde, D.Mieriņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, 
E.Odziņa, L.Daugavietis, E.Burģelis 
 
Plkst. 10.27 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 
G.Dzene ierosina, ka vajadzētu izvērtēt vai kliņģeri dāvina visiem jubilāriem. Ir tādi jubilāri, kas 
nemaz fiziski nedzīvo savā deklarētajā dzīvesvietā. Kā arī ir iedzīvotāji, kas nav spējīgi apēst šādu 
lielu kliņģeri un nemaz nevēlas. Tādā situācijā vajadzētu padomāt par cita veida dāvanu, 
piemēram, konfekšu kasti. 
D.Mieriņa informē, ka Sociālajam dienestam bija šāds priekšlikums, ka no kliņģeriem vajadzētu 
atteikties. Bija arī priekšlikums, ka sveic tikai apaļās jubilejās (70, 80 utt.), bet diemžēl komiteja 
šādus priekšlikumus neatbalstīja. 
G.Dzene ierosina katru situāciju izvērtēt atsevišķi. 
I.Krastiņš atbalsta apsveikšanu apaļajās jubilejās, savukārt – kāda ir šī dāvana un apsveikums, 
būtu jāizvērtē Sociālajam dienestam. 
L.Daugavietis norāda, ka sveikšanas procesā vajag iesaistīt pašus seniorus, jo viņi vislabāk zina 
– kuri gaida un kuri negaida kliņģeri. 
D.Mieriņa norāda, ka jau šobrīd šajos noteikumos ir noteikts, ka dāvana sastāv no kliņģera vai 
cita konditorejas izstrādājuma. Līdz ar to Sociālais dienests var izvērtēt - kad dāvināt kliņģeri un 
kad kaut ko citu. 
 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā pašvaldība nodrošina materiālo atbalstu sniegšanu personām, 
neizvērtējot to materiālo stāvokli, kārtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 
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43.panta trešo daļu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
13.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, 
J.Leja, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.SN/2019/13 
„Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 21.maija saistošajos noteikumos 
Nr.SN/2014/10 “Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā””. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 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 vadītājai publicēt 
saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā „CARNIKAVAS 
NOVADA VĒSTIS”, mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā Carnikavas novada 
domes ēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā paredzētajā kārtībā. 

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

Plkst. 10.29 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 

10. § 
Par finansējuma piešķiršanu 2019.gada vasaras nometņu organizēšanai 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: E.Odziņa 

 
Atbilstoši Carnikavas bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumam 

(apstiprināts ar domes 21.02.2018. lēmumu (protokols Nr.3, 9.§)) (turpmāk tekstā – nolikums) 
04.04.2019. tika izsludināts Carnikavas novada domes Carnikavas bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu projektu konkurss (turpmāk tekstā – konkurss). Atbilstoši konkursa nolikumā 
noteiktajam termiņam, līdz 25.04.2019., tika saņemti 9 bērnu un jauniešu vasaras nometņu 
projektu pieteikumi (pielikums). Atbilstoši nolikumam līdzfinansējums Carnikavas 
administratīvajā teritorijā deklarētajam bērnam (turpmāk tekstā - bērns) ir EUR 8,00 (astoņi eiro, 
00 centi) vienai dienai dienas nometnē vai EUR 16,00 (sešpadsmit eiro, 00 centi) vienai dienai 
diennakts nometnē. 

 
Iepazīstoties ar konkursam iesniegto projektu pieteikumiem, kā arī ņemot vērā likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 4., 5. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 21.panta otro daļu, 
saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.05.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, 
D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu 9 diennakts vasaras nometņu organizēšanai 161 Carnikavas 
administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem (turpmāk tekstā - bērni), par kopējo 
summu EUR 15056,00 (piecpadsmit tūkstoši piecdesmit seši eiro, 00 centi), tai skaitā: 
1.1. EUR 1680,00 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit eiro, 00 centi) IK “Māra 9” 

organizētajai 7 dienu diennakts piedzīvojumu, sporta un tūrisma nometnei “Mūsu acis 
mežā” no 14.06.-20.06.2019. (pielikuma 1. punkts), kurā darbosies 15 bērni no 7-13 
gadiem;  
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2. EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro, 00 centi) biedrības “Attīstības parks” 
organizētajā 6 dienu diennakts atpūtas un piedzīvojumu nometnē “Muzikālie ritmi” no 
09.06.-14.06.2019. (pielikuma 2. punkts), kurā darbosies 10 bērni no 7 - 14 gadiem; 

3. EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro, 00 centi) biedrības “Attīstības parks” 
organizētajā 6 dienu diennakts atpūtas un piedzīvojumu nometnē “Meistarnīca” no 11.08.-
16.08.2019. (pielikuma 3. punkts), kurā darbosies 10 bērni no 7 - 14 gadiem; 

4. EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro, 00 centi) biedrības “Attīstības parks” 
organizētajā 6 dienu diennakts atpūtas un piedzīvojumu nometnē “Sporta olimpiāde” no 
07.07. - 12.07.2019. (pielikuma 4. punkts), kurā darbosies 10 bērni no 7 - 14 gadiem; 

5. EUR 1728,00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit astoņi eiro, 00 centi) saimnieciskās 
darbības veicējas Arnitas Kampānes organizētajā 5 dienu diennakts atpūtas un 
piedzīvojumu nometnē „Nometne Carnikavas pamatskolā” no 05.08.-09.08.2019. 
(pielikuma 5. punkts), kurā darbosies 24 bērni no 10-15 gadiem; 

6. EUR 1536,00 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši eiro, 00 centi) saimnieciskās 
darbības veicējas Arnitas Kampānes organizētajā 5 dienu diennakts atpūtas un 
piedzīvojumu nometnē „Nometne Carnikavas pamatskolā” no 29.07.-02.08.2019. 
(pielikuma 6. punkts), kurā darbosies 24 bērni no 7-10 gadiem; 

7. EUR 2688,00 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi eiro, 00 centi) “Latvijas bērnu un 
jauniešu sporta asociācijas” organizētajā 10 dienu diennakts sporta un tūrisma nometnē no 
07.-16.07.2019. (pielikuma 7. punkts), kurā darbosies 24 bērni no 10 - 16 gadiem. 

8. EUR 2240,00 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit eiro, 00 centi) biedrības “DUEsport” 
organizētajā 7 dienu diennakts atpūtas nometnē “Savvaļā” no 11.08.-17.08.2019. 
(pielikuma 8.punkts), kurās darbosies 20 bērni no 12 - 16 gadiem; 

9. EUR 2304,00 (divi tūkstoši trīs simti četri eiro, 00 centi) biedrības “DUEsport” 
organizētajā 6 dienu diennakts atpūtas nometnē “Šļakatas pa gaisu” no 28.07.-02.08.2019. 
(pielikuma 9.punkts), kurās darbosies 24 bērni no 7-13 gadiem. 

10. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”. 

11. Juridiskās nodaļas vadītājai – sagatavot līgumus atbilstoši konkursa nolikumam ar 
lēmumā minētajiem pretendentiem - 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no lēmuma 
pieņemšanas un nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. 

12. Atbildīgā par piešķirtā finansējuma kontroli Finanšu vadības nodaļas vadītāja 
(pamatojoties uz konkursa nolikuma 7.1. punktu). 

13. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

11. § 
Par līdzfinansējumu Carnikavas sieviešu korim „Undīne” 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada domē saņemts Tautas nama „Ozolaine” sieviešu kora „Undīne” vadītājas 
Ingūnas Rijnieces iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 25.04.2019. Nr.S/9545, ar 
lūgumu piešķirt l īdzfinansējumu dalībai IX Starptautiskajā folkloras festivālā “World folk 2019” 
Bulgārijā no 22.augusta līdz 29.augustam. 

Dome konstatē: 
1. 2018.gadā koris “Undīne” ieguva I pakāpi repertuāra pārbaudes skatē un kļuva par Vispārējo 

latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieku; 
2. jau 11 sezonas koris “Undīne” ar panākumiem organizē dziesmotos “Koru karus” Carnikavā, 

kori pārstāv 90% Carnikavas novada dziedātājas 
3. 2020.gadā koris atzīmēs jau 40 pastāvēšanas gadus. 

Izvērtējot iesniegumā un pielikumos minēto un ņemot vērā, ka pastāvēšanas laikā kolektīvs 
ir piedalījies visos Latvijas Dziesmu un deju svētkos, novada rīkotajos pasākumos un koncertos 
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citās Latvijas pilsētās, kā arī patstāvīgi iegūst augstu novērtējumu ikgadējās Latvijas amatierkoru 
skatēs, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 2016.gada 
23.marta noteikumiem Nr.INA/2016/12 “Carnikavas novada pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumu” 16.2.apakšpunktu un 17.punktu un 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, K.Bergmanis, G.Dzene, J.Leja, D.Kozlovskis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās E.Odziņa un I.Krastiņš, pamatojoties uz 
likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt EUR 1500,00,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) Tautas nama 
„Ozolaine” sieviešu korim „Undīne” dalībai IX Starptautiskajā folkloras festivālā “World 
folk 2019” Bulgārijā no 22.augusta līdz 29.augustam. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Kultūras un sporta 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz iesniegto rēķinu.  

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

 
Plkst. 10.34 no domes sēdes aiziet deputāts D.Kozlovskis. 
 

12. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Starptautiskā džudo turnīrā Vācijā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada domē saņemts Džudo trenera Leonīda Kuzņecova iesniegums (reģistrēts 
KAC 29.04.2019.Nr.S/972) par finansiālā atbalsta sniegšanu Carnikavas pašvaldības iedzīvotājam 
[..] dalībai Starptautiskā džudo turnīrā “Masters Bremen 2019” Vācijā no 23-24.03.2019. 

Sportists 2018.gadā Latvijas sambo čempionāta Elites grupā ieguva  2. vietu, līdz ar to atbilst 
Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta 
finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā minētajiem nosacījumiem. 

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

Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, D.Kozlovskis, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 328.64 (trīs simti divdesmit astoņi eiro, 64 centi), pirms nodokļu nomaksas, 
dalībai Starptautiskā džudo turnīrā “Masters Bremen 2019” Vācijā.  

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

3. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniegt Carnikavas novada 
pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā finanšu atskaiti (4.pielikums) par 
piešķirtā finansējuma izlietojumu un attaisnojuma dokumentus. 

4. [..] ir pienākums trīs dienu laikā pēc finansējuma saņemšanas elektroniskā formā uz e-pasta 
adresi: dome@carnikava.lv iesniegt informāciju par sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu 
par sacensību norisi, ja iespējams - fotogrāfiju. 

5. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmumu kopumā- pašvaldības izpilddirektors. 
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13. § 
Par zemes vienību apvienošanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Nekustamo īpašumu Mazā Vidus iela 7, Gaujā, Carnikavas novadā, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8052 002 0872 un Mazā Vidus iela 9, Gaujā, Carnikavas novadā, 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0385 pēc Zemesgrāmatu datiem pieder 
zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājai [..].  

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

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

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

2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu un 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0604 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 002 0872, Mazā Vidus iela 7, Gauja, Carnikavas nov., pievienot zemes 
vienību 0,0636 ha platībā ar kadastra apzīmējum 8052 002 0385, Mazā Vidus iela 9, Gauja, 
Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,1240 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi Mazā Vidus iela 7, Carnikavas nov., kā 
arī ēkām uz tā, un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”, kods 0601. 

3. Likvidēt adresi Mazā Vidus iela 9, Gauja, Carnikavas nov.  
 

14. § 
Par noteikumu Nr.INA/2019/22 “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā Carnikavas 

Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos” apstiprin āšanu  
Ziņo: G.Miglāns 

 
Nolūkā pilnveidot kārtību, kādā Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) organizē ielu 

tirdzniecību publiskos masu pasākumos novada teritorijā pašvaldības ikgadējos svētkos - 
Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos, ir izstrādāti noteikumi “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā 
Carnikavas Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos”.  

Dome konstatē: 
1. noteikumi nosaka kārtību tirdzniecības dalībnieku pieteikumu pieņemšanai un tirdzniecības 

vietu sadalījuma kārtību; 
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2. noteikumi nosaka, ka Organizators veic tirgotāju produkcijas un tirdzniecības vietu 
noformējuma izvērtējumu pēc noteiktiem kritērijiem, nolūkā svētkos radīt vienotu estētisku 
noformējumu. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 10. un 

11.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.INA/2019/22 “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā Carnikavas 
Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos” (pielikumā). 

2. Svētku organizators katru gadu aktualizē un precizē svētku norises datumu un tirgotāju 
pieteikšanās termiņu. 

3. Noteikumus publicēt Carnikavas novada domes mājas lapā internetā www.carnikava.lv un 
izvietot tos redzamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, 
Carnikavas novadā. 
 

Plkst. 10.45 no domes sēdes aiziet deputāte A.Deniņa. 
 

15. § 
Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, 

daļas nodošanu iznomāšanai 
Ziņo: G.Miglāns 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzene, E.Burģelis, D.Mieriņa, I.Gotharde, P.Špakovs, 
J.Kozlovskis, G.Kozlovska, L.Daugavietis 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. domē 09.04.2019. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/813, Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk 
– pašvaldība) centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja iesniegums, 
kurā cita starpā izteikts ierosinājums uzsākt nomas tiesību izsoles procedūru vasaras 
kafejnīcas ierīkošanai pašvaldības nekustamajā īpašumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, 
Carnikavas novadā; 

2. pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas 
novads, ar kadastra numuru 8052 001 0022 (turpmāk – nekustams īpašums), 22.05.2001. 
nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4870;  

3. nekustams īpašums sastāv no zemesgabala 0,7823 ha platībā un uz zemes gabala esošām 
būvēm: pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) ar būves apbūves 
laukumu 267,7 m2, sardzes ēkas (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 002), asfalta laukuma 
(kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003), kura kopējā platība ir 2767 m2 un uz kura ir 
izveidota autostāvvieta;  

4. saskaņā ar izsoles rezultātiem un noslēgto nomas līgumu 2014. - 2018.gada vasaras sezonā, 
proti, no 1.maija līdz 30.septembrim, vasaras kafejnīcas darbības nodrošināšanai tika 
iznomāta nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves - pagraba - bunkura daļa 238,3 m2 

kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa 
– 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), inženierbūves - asfalta laukuma 
daļa 10 m2 platībā un zemesgabals 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 
m2 zem asfalta laukuma) (turpmāk – nomas objekts);  

5. nomas objekts 07.05.2019. ir atbrīvots no nomniekam piederošas mantas, sakārtots 
turpmākai izmantošanai un nodots pašvaldībai;  
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6. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a) 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo mantu; 

b) 15.panta pirmās daļas 10.punkts - pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko 
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka: 
a) 6.1 panta pirmā daļa cita starpā - ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 
gadiem; 

b) 6.1 panta trešā daļa - publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķā nomas līgumā ietveramos 
tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets; 

8. Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi” (turpmāk arī – MK Nr.97) nosaka: 
a) 12.punkts - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs;  
b) 13.punkts – 2.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) 15.punkts cita starpā - iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības 
apsvērumus, nomas objektu ir tiesības neiznomāt nomas tiesību pretendentam, kurš 
atbilstoši iznomātāja izstrādātajiem un apstiprinātajiem potenciālā nomas tiesību 
pretendenta labticības izvērtēšanas kritērijiem nav uzskatāms par labticīgu; 

d) 23.punkts - nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 
e) 24.punkts - nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu; 
f) 25.punkts - par nomas objektu publicējamo informāciju; 
g) 26.punkts cita starpā - iznomātājs šo noteikumu 25.punktā minēto informāciju publicē 

iznomātāja tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas 
paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību 
pretendentu loku; 

h) 27.punkts cita starpā - iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta 
informācija atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai; 

i) 34.punkts - izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs 
locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu 
institūciju. Komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu pārstāvjus. 
Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs; 

j) 35.punkts - nomas maksas aprēķina periods ir viens mēnesis vai viens ceturksnis; 
k) 79.punkts cita starpā - ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās 

nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā 
stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta 
tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Iznomājot 
nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes vienības, papildu maksājumos iekļauj arī 
maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par 
publiskas personas zemes nomu; 

l) 81.punkts - ja nomas objekts ir nekustamais īpašums, nosacīto nomas maksu nosaka, 
ievērojot šo noteikumu 79. un 80. punktu, bet ne zemāku par nomas maksu, kas noteikta 
saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu, izņemot šajos noteikumos minētos gadījumus; 

9. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk - MK Nr.350) nosaka: 
a) 5.punkts cita starpā - zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro; 
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b) 17.punkts - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 
kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). 

10. saskaņā ar MK Nr.97 15.punktā noteikto, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības 
apsvērumus, ir izstrādāti potenciālā nomas tiesību pretendenta labticības izvērtēšanas 
kritēriji, kas ir piemērojami nomas tiesības piešķiršanas izsolēs un apstiprināmi ar domes 
lēmumu; 

11. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma 
sastāvā esošā zemesgabala 0,7823 ha platībā kadastrālā vērtība - 28612,00 EUR, no tās 
nomas objekta sastāvā esošā zemesgabala 160 m2 platībā proporcionāli aprēķinātā 
kadastrālā vērtība ir 585,19,00 EUR, no kuras nomas maksa ar likmi 1,5% gadā ir 8,78 
EUR, kas ir mazāka par MK Nr.350 5.punktā minēto; 

12. saskaņā ar MK Nr.97 79.punktā noteikto, ar domes priekšsēdētāja vietnieka 08.05.2019. 
rīkojumu Nr.01-7.1/42 izveidotai komisijai (komisijas priekšsēdētāja D.Daugaviete - 
Būvvaldes Nekustamā īpašuma speciāliste; komisijas locekļi: Z.Varts - Būvvaldes 
teritorijas plānotājs, I.Balode – Finanšu vadības nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļu 
inspektore, D.Čūriška – Juridiskās nodaļas juriste (nekustamā īpašuma jautājumos), 
G.Jākobsons – Administratīvās nodaļas saimniecības pārzinis/autovadītājs un A.Snigireva 
– Finanšu vadības nodaļas vadītāja vietniece/galvenā grāmatvede) tika uzdots veikt 
iznomāšanai nododamā pašvaldības nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa 
novērtēšanu, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas 
iespējas, citus apstākļus un sniegt atzinumu. Komisija atzinusi, ka nomas objekta faktiskais 
un tehniskais stāvoklis ir piemērots izmantošanai vasaras kafejnīcas darbības 
nodrošināšanai, tas izvietots ārpus blīvas apbūves teritorijas, nekustamā īpašuma 
iznomāšana netraucēs veikt tā apsaimniekošanu un autostāvvietas darbību, nomas objekta 
sastāvā esošā zemes gabala 160 m2 platībā nomas maksa ir nosakāma minimālajā 
normatīvajos aktos pieļautajā apmērā - 28,00 EUR gadā. 

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

1. pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot tās nekustamo mantu, tostarp nomas objektu; 

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

3. nomas objekta nodošana iznomāšanai organizējama saskaņā ar MK Nr.97 prasībām; 
4. ir lietderīgi ar nomas objekta nodošanu iznomāšanai saistītās izsoles organizēšanu uzdot 

pastāvīgi funkcionējošai institūcijai - domes Izsoles komisijai (turpmāk - komisija), kuras 
sastāvs un nolikums Nr.CND/INA/2011/30 (turpmāk – komisijas nolikums) ir apstiprināts 
ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(prot. Nr.13, 14.§) un domes 18.09.2013. lēmumu „Par izmaiņām Izsoles komisijas sastāvā” 
(prot. Nr.18, 46.§), ievērojot komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar 
domes 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 20.§) un domes 20.03.2019. lēmumu (prot. Nr.3, 
3.§); 

5. komisijas nolikuma 4.2.punkts cita starpā nosaka, ka komisija domes lēmumos un citos 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizē un rīko pašvaldības mantas un zemes nomas 
tiesību piešķiršanas izsoles atbilstoši MK Nr. 97; 

6. ir lietderīgi rīkot nomas objekta izsoli, nosakot nomas objekta iznomāšanas termiņu – 5 
(pieci) gadi, tas ir, no 14.06.2019. līdz 13.06.2024., nosakot nomniekam pienākumu nomas 
objektā sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vasaras sezonā, proti: no 14.06.2019. 
līdz 30.09.2019., no 01.05.2020. līdz 30.09.2020., no 01.05.2021. līdz 30.09.2021., no 
01.05.2022. līdz 30.09.2022., no 01.05.2023. līdz 30.09.2023., no 01.05.2024. līdz 
13.06.2024., kā arī tiesības sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu pārējā līguma 
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darbības laikā, vienlaikus paredzot nomnieka tiesības prasīt nomas līguma darbības 
pagarināšanu līdz normatīvajos aktos noteiktajam maksimāli pieļaujamajam termiņam. 

 
K.Bergmanis norāda, ka lēmumprojektā vajadzētu iekļaut, ka var organizēt ne tikai ēdināšanas 
pakalpojumus, bet arī, piemēram, sporta inventāra nomu. 
G.Miglāns atbild, ka ir plānots rīkot konkursu par nomas punktiem un tas būs atsevišķs lēmums. 
E..Burģelis norāda, ka uzņēmējam jau nav aizliegts nodrošināt arī citus pakalpojumus. Vienīgais, 
ka šajā lēmumā ir atrunāts tikai par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu.  
D.Mieriņa komentē, ka šāds kritērijs ir j āskatās visu noteikumu kontekstā un par to ir jālemj 
atsevišķi. 
E.Burģelis jautā, vai uzņēmums, kurš uzvarēs šajā izsolē varēs piedāvāt nomas pakalpojumus? 
I.Gotharde atbild, ka šī lēmuma ietvaros nevarēs. Tādā gadījumā ir jāveido atsevišķs domes 
lēmums un jāpārskata noteikumi. Pašvaldībai ir jāspēj kontrolēt, ka īpašums tiek izmantots 
atbilstoši noslēgtajam līguma mērķim.  
I.Krastiņš norāda, ka šāds lēmums ir jāpieņem tagad, lai uzņēmējs nezaudētu laiku un varētu sākt 
īstenot uzņēmējdarbību. 
 
Deputāti diskutē par inventāra nomas iespējām un risinājumiem. 
 
G.Kozlovska ierosina apstiprināt šo lēmumprojektu, jo vietējie iedzīvotāji kafejnīcu vēlas pēc 
iespējas ātrāk. Kā arī jautājumu par nomas punktiem varam apstiprināt arī vēlāk. 
K.Bergmanis komentē, ka svarīgi ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu. 
E.Burģelis jautā, vai konkursu par nomas vietu var izsludināt kopā ar šo izsoli? 
D.Mieriņa atbild, ka nevar, jo lēmumprojekts ir sagatavots tikai par nomas tiesību izsoli. Par 
inventāra nomu ir jāgatavo atsevišķs lēmums.  
E.Burģelis izsaka priekšlikumu par papildus darbību atrunāšanu šajā lēmumprojektā, lai 
atslogotu darbiniekus un nebūtu jāgatavo atsevišķs lēmums.  
K.Bergmanis piekrīt, ka šīs lietas ir jārisina kompleksi kopā.  
 

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 nosaka, ka domes darbībai 
un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu 
Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 13., 15., 23., 24., 25., 26. 27., 34., 
79. un 81. punktu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 „Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.punktu, un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš), PRET” 2 balsīm (K.Bergmanis, J.Leja), “ATTURAS” 1 balss 
(G.Dzene), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot iznomāšanai uz pieciem gadiem ar mērķi – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšanas vietas darbības nodrošināšana, Carnikavas novada pašvaldības nomas objektu - 
nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 
001 0022, sastāvā esošās būves - pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 
001) daļu 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 
nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), 
inženierbūves - asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļu 10 m2 

platībā un zemesgabalu 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem 
asfalta laukuma), atbilstoši nomas objekta novietojuma shēmā (1.pielikums) norādītajam. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītā nomas objekta izsoles veidu – mutiska izsole. 
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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), publicēt informāciju tīmekļvietnē www.carnikava.lv un izvietot redzamā vietā 
pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. 

4. Apstiprināt potenciālā nomas tiesību pretendenta labticības izvērtēšanas kritērijus 
(5.pielikums) un piemērot nomas tiesības piešķiršanas izsolēs. 

5. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai 31.05.2019. organizēt lēmuma 1.punktā 
norādītā nomas objekta izsoli. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma: 
6.1. 3.punkta izpildi - atbilstoši kompetencei pašvaldības centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas vadītāju un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju; 
6.2. 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas priekšsēdētāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
E.Burģeļa komentārs pie balsojuma: “Tā kā šis jautājums bija ar asu diskusiju, šādi lēmumi, arī 
nākotnē, būtu jāvirza uz izskatīšanu laicīgi, vismaz 2 mēnešus pirms. Ir nepieciešama diskusija, 
lai atrastu labāko veidu. Otrkārt – ja mēs pasludinām sevi kā novadu, kas attīsta tūrismu, tad lūdzu 
nelikt nekādus šķēršļus, lai pie mums nāktu labi uzņēmēji. Svarīgi ir saņemt kvalitatīvu rezultātu. 
Tā kā mēs pieejam pie šīs izsoles – tas nekādā veidā nevilina uzņēmēju nākt uz šejieni un ieguldīt 
investīcijas. Ja mēs uzņēmējam piedāvātu vairākus pakalpojumus, tad tas būtu ļoti pozitīvi. Šo 
lēmumu varēja sagatavot jau laicīgi”. 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Lūgums šādus lēmumus virzīt laicīgi un nekavēt 
uzņēmējdarbības attīstību”. 
L.Daugavieša komentārs pie balsojuma: “Neviens dokuments nevar būt ideāls. Šajā gadījumā ir 
ļoti labi, ka notiks šī izsole. Pretendentus var informēt par šādu iespēju, ka varētu arī notikt 
konkurss par inventāra nomas iespējām”.  
 
Plkst. 11.17 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

16. § 
Par zemes Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov. nomu  

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada domē saņemti divi iesniegumi par apbūvēta zemesgabala Sēņu ielā 32, 
Garupē, Carnikavas nov. nomu: 

1. 11.04.2019. no [..] (turpmāk – iesniedzēja),  iereģistrēts ar Nr. S/829; 
2. 16.04.2019. no [..] (turpmāk – iesniedzēja), iereģistrēts ar Nr. S/859. 

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

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000582320 iesniedzējām pieder (tiesneša Helmuta Nagļa 
02.10.2018. lēmums) katrai 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Sēņu ielā 32, Garupē, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 506 0008, sastāvoša no dārza mājas (kadastra 
apzīmējums 8052 006 0451 001). Lēmuma pamats: 22.07.1992. mantojuma apliecība (par 
tiesībām uz mantojumu pēc likuma). Būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 006 0451).    

2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577402 Carnikavas novada pašvaldībai pieder 
(tiesneses Māras Balodes 19.04.2018. lēmums) nekustamais īpašums (kadastra numurs 8052 
006 0451) Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov., sastāvošs no zemes vienības 0,0789 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0451 (turpmāk – zemes vienība).  
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3. Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 17.04.2019. lēmumu (prot. Nr. 6, 18. §) “Par 
zemes Sēņu ielā 32, Garupē, Carnikavas nov. nomu” starp Carnikavas novada domi un 
zemes nomas pirmtiesīgo personu [..] 09.05.2019. noslēgts lauku apvidus zemes nomas 
līgums Nr. 02-14.3/19/3 ar termiņu uz 10 gadiem par zemes vienības 1/3 domājamās daļas 
nomu. 

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

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

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

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

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

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

 
Ievērojot, ka iesniedzējas ir nomas pirmtiesīgās personas, pamatojoties uz iepriekš minēto, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

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

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

sākot no apstiprināšanas īpašuma tiesībās dienas (02.10.2018.) līdz nomas līguma 
noslēgšanas dienai. 

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

juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 31.05.2019. 
6. Atbildīgā par nomnieka uzaicināšanu parakstīt līgumu, norādot parakstīšanas vietu un laiku 

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

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Plkst. 11.18 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
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17. § 
Par piekrišana zemes “Dzirnezera Ēra”, Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 1/67 domājamās daļas apmērā no 8,16 ha platības “Dzirnezera Ēra”, 
Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 
8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonim [..], personas kods  [..].   
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
18. § 

Par piekrišanu zemes “[..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 
Ziņo: G.Miglāns 

 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,12 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
008 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas pilsonim 
[..] ([..]), dzimušam [..] Krievijā, personas kods Latvijā [..].  
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

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

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0504 ha platībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais nosaukums [..]), 
īpašuma kadastra numurs 8052 006 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 [..], 
iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
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Pielikumā administratīvais akts. 
 

20. § 
Par piekrišanu zemes “[..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0903 ha kopplatībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais nosaukums 
[..] īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], sastāvošas no 2 (divām) zemes vienībām (0,0621 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 [..] un 0,0282 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
002 0320), iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

21. § 
Par piekrišanu zemes “[..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 14.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1201 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
008 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonei 
[..], personas kods [..]. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

22. § 
Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: G.Miglāns, J.Kozlovskis, Ļ.Petrovska, E.Burģelis, J.Leja, K.Bergmanis, J.Kozlovskis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē, ka: 
1. ar domes 21.03.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 24.§) ir izveidota Ētikas komisija (turpmāk 

- komisija)  5 cilvēku sastāvā; 
2. 09.05.2019. domē saņemts komisijas priekšsēdētāja - domes deputāta Daiņa Kozlovska 

iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu 
pildīšanas. 
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E.Burģelis izsaka priekšlikumu šim amatam virzīt cilvēku, kas nav saistīts ar politiku un būtu 
pilnīgi neatkarīgs, lai varētu pieņemt pareizus lēmumus. Šis būtu labākais risinājums – izsludināt 
pieteikšanos avīzē vai mājaslapā, lai pieteiktos neitrāla persona. 
G.Kozlovska piekrīt E.Burģelim, ka ir nepieciešama neitrāla persona – novada iedzīvotājs. 
J.Leja ierosina nomainīt visu komisijas sastāvu. 
K.Bergmanis norāda, ka vajadzētu mainīt arī Ētikas kodeksu un attiecināt to arī uz deputātiem. 
D.Mieriņa informē, ka par šo tika domāts, bet pašvaldība nevar nodrošināt tādas personas, kas 
varētu vērtēt deputātus. Ir ierosinājums uz nākošo Finanšu un budžeta komiteju deputātiem 
iesniegt priekšlikumus par jauniem komisijas locekļiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
J.Leja), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Daini Kozlovski no Ētikas komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas ar 
22.05.2019. 
 

23. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/10 “Kārt ība, kādā 

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

Ziņo: A.Krasta 
 

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

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

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

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

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

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

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
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Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 10.06.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.06.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 12.06.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 19.06.2019. plkst. 09.00. 
 
Plkst. 11.45 no domes sēdes aiziet deputāts J.Leja. 
 

Par veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem 
Ziņo: I.Stalidzāne 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Par autoceļa P1 un A1 pētījumu 
Ziņo: SIA “PROJEKTS 3” 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Ētikas komisijas ziņojums  
 
D.Mieriņa paziņo, ka Ētikas komisijas ziņojums tiek pārcelts uz nākamo domes sēdi.  
 
 

Izpilddirektora zi ņojums  
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 22.maijā plkst. 12.45. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 67 lp, tai skaitā 5 administratīvie akti uz 10 lp. 
2. Ziņojums par Carnikavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi 2019.gada 

I.ceturksnī uz 6 lp. 
3. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/13 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2014.gada 21.maija saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/10 “Par materiālo 
atbalstu Carnikavas novadā”” uz 2 lp. 

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

5. Noteikumi Nr. INA/2019/22 “Noteikumi dalībai ielu tirdzniecībā Carnikavas 
Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos” uz 6 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 30. maijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ Dz.Birze 
Carnikava, 2019.gada 30. maijā 

 


