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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2016.gada 06. maijā Nr. 9 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 10:20 
Domes sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Edgars Sliede, Ilze Tjarve, Daiga Kalnbērziņa, Sanita 
Sudraba, Imants Krastiņš, Rolands Laveiķis, Arta Deniņa, Kristaps Bergmanis, Roberts Raimo, 
Pjotrs Špakovs 
 
Nepiedalās: 
Deputāti  –  Kārlis Eidis, (pamatdarba dēļ), Eduards Burģelis (pamatdarba dēļ) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Sandra Baltruka 
 
Sēdi atklāj plkst. 10:20 

 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 5 darba kārtības jautājumi.  
D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 13 

balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, S.Sudraba, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, P.Špakovs, K.Bergmanis, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā apstiprināšanu. 
2. Par Dzirnupes kreisā krasta nostiprināšanas būvniecību. 
3. Par nekustama īpašuma „Blusas”, Carnikava, Carnikavas novads, iegādi. 
4. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāro ūdenssaimniecības un siltumapgādes projektu 
īstenošanai. 

5. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/12 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 
25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/2011/12 “Saistošie noteikumi par Carnikavas 
novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu. 
 

1. § 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 



 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. P/a „Carnikavas Komunālserviss” 2013.gada 31.maijā noslēdza līgumu Nr.2013/41 (turpmāk – 
līgums) ar SIA „Pilsētvides serviss” (iepriekšējais nosaukums „Vides pakalpojumu grupa”), 
reģistrācijas Nr.40003244831, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā; 

2. ar 21.01.2015. lēmumu (prot. Nr.1, 10.§) „Par atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas 
novadā apstiprināšanu” dome apstiprināja maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 5,74 
EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN); 

3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 01.04.2016. lēmumu Nr.41 
apstiprināja SIA „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifu 28,32 EUR/t bez PVN, kas stājās spēkā 05.05.2016.; 

4. 21.04.2016. p/a „Carnikavas Komunālserviss” ir saņemts SIA „Pilsētvides serviss” 21.04.2016. 
iesniegums par esošās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 5,74 EUR/m3 bez PVN 
palielināšanu par 0,66 EUR/m3 bez PVN un jaunās maksas 6,40 EUR/m3 bez PVN 
apstiprināšanu;  

5. saskaņā ar līguma 4.2.3.2.apakšpunktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek 
grozīta, ja tiek paaugstināta maksa par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „e” apakšpunktu, Carnikavas novada 
domes 19.10.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/23 „Saistošie noteikumi par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā” 37.punktu, saskaņā ar Finanšu un  budžeta 
komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 06.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
R.Raimo, P.Špakovs, K.Bergmanis, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss 
(A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ:   
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Carnikavas novadā 6,40 EUR/m3 (bez 

pievienotās vērtības nodokļa); 
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprināta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Carnikavas novadā stājas spēkā 01.06.2016.; 
3. Atcelt no 01.06.2016. Carnikavas novada domes 21.01.2015. lēmumu (prot. Nr.1, 10.§) „Par 

atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā apstiprināšanu”; 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – Carnikavas novada pašvaldības 

izpilddirektoru. 
 

2.§ 
Par Dzirnupes kreisā krasta nostiprināšanas būvniecību 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ERAF projekta “Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ietvaros būvētais Dzirnupes 
aizsprosts pēc slūžu ailes atvēršanas radījis neparedzētus Dzirnupes kreisā krasta lokālus 
izskalojumus (skat. Būvniecības valsts kontroles biroja pārbaudes aktu Nr.4-2/2016/242-0001-
E1). 

2. Pamatojoties uz konstatētajiem defektiem: Dzirnupes krasta eroziju, 30.03.2016. tika noslēgta 
vienošanās Nr. CND/L/K/7-7 ar VSIA “Meliorprojekts”, reģistrācijas Nr. 50003017621 bez 
atlīdzības izstrādāt būvprojektu plūdu draudu samazināšanas pasākumu īstenošanai Carnikavas 
novada teritorijā Dzirnupes krasta kreisajā pusē. 



3. VSIA „Meliorprojekts” izstrādāja plūdu draudu samazināšanas pasākumu īstenošanai 
Carnikavas novada teritorijā Dzirnupes krasta kreisajā pusē būvprojektu. 

4. VSIA „Meliorprojekts” izstrādātajam būvprojektam pievienota provizoriskā būvniecības 
koptāme, kas sastāda būvniecības izmaksas un ar būvniecību saistītos izdevumus EUR 
50 906,66 (piecdesmit tūkstoši deviņi simti seši euro, 66 centi) apmērā ar PVN.  

5. Aģentūras budžetā 2016.gadam Dzirnupes kreisā krasta nostiprināšanas būvdarbiem nav 
paredzēti naudas līdzekļi. 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā lietas faktiskos apstākļus kopumā, nolūkā novērst 
tālākus Dzirnupes kreisā krasta izskalojumus un bojājumus, kā arī pasargāt nekustamā īpašuma 
“Dzirnupe 1”, kadastra Nr.80520030360, gruntsgabalu no plūdu ietekmes, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmo un otro daļu un saskaņā ar 
Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 06.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, P.Špakovs, R.Laveiķis), „PRET” 1 balss 
(K.Bergmanis), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:   
1. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” normatīvajos aktos noteiktajā  

kārtībā organizēt un veikt iepirkumu par infrastruktūras objekta – pretplūdu aizsardzības 
infrastruktūras būves - būvniecības darbu veikšanu, saskaņā ar būvprojektu “Dzirnupes slūžu 
kreisā krasta nostiprināšana, Siguļu ciemā, Carnikavas novadā”.  

2. Lai nepieļautu tālāku avārijas situācijas attīstību, būvniecības darbus uzsākt nekavējoties no 
iepirkuma līguma noslēgšanas pēc aizņēmuma piešķiršanas Valsts kasē.   

3. Paredzēt budžeta grozījumos finansējumu lēmuma 1.punktā norādītā infrastruktūras objekta 
būvniecības izmaksu segšanai no aizņēmuma līdzekļiem “Prioritārie projekti”. 

4. Noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi: 
4.1. par lēmuma 1. un 2.punkta izpildi- Carnikavas novada p/a “Carnikavas 

Komunālserviss” direktoru. 
4.2. par lēmuma 3.punkta izpildi- Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

3.§ 
Par nekustama īpašuma „Blusas”, Carnikava, Carnikavas novads, iegādi 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1) sludinājumu portālā https://www.ss.lv publicēts sludinājums par to, ka īpašnieks par EUR 49000 

pārdod nekustamu īpašumu „Blusas”, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 
0989, kas sastāv no: zemesgabala, kadastra apzīmējums 8052 004 0989, 0,35 ha platībā, 1-stāva 
dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8052 004 0059 001, 253 kv.m. platībā un palīgēkas, 
kadastra apzīmējums 8052 004 0059 002 (turpmāk - nekustams īpašums). Nekustamam 
īpašumam pieejamās komunikācijas - elektroapgāde, krāsns apkure, vietējā ūdensapgāde, 
kanalizācija;  

2) nekustama īpašuma īpašnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Hiponia”, reģistrācijas 
numurs 40003426895, juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010 (turpmāk - 
īpašnieks), kuras īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu visā tā sastāvā 15.03.2016. ir 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.1000 0044 6041; 

3) Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījuma 
Nr.1000 0044 6041 III. daļas 1.iedaļā atzīmes veidā reģistrētas šādas lietu tiesības, kas apgrūtina 
nekustamu īpašumu:  
a) aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos – 0,35 ha platībā; 



b) aizsargjoslas teritorija valsts 1.šķiras autoceļiem – 0,35 ha platībā; 
c) aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī 

pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,03 ha platībā; 
d) aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī 

pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem – 0,01 ha platībā; 
e) aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0041 ha platībā; 
f) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija - 0,35 

ha platībā; 
4) Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.1000 0044 6041 II. daļas 2.iedaļā ar ieraksta Nr.6.1. reģistrēta atzīme – noteikts aizliegums 
bez Latvijas valsts, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, reģistrācijas kods 90000014724, 
personā rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu vai tā daļu ieķīlāt, dāvināt, pārdot vai 
apgrūtināt ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtināšanu jāveic saskaņā ar likumu); 

5) Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījuma 
Nr.1000 0044 6041 IV. daļas 1., 2.iedaļā ar ieraksta Nr.4.1. nostiprināta hipotēka, kreditors – 
Latvijas valsts, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, reģistrācijas kods 90000014724, 
personā; 

6) saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
datiem nekustama īpašuma sastāvā ietilpstošā, kadastrāli uzmērītā zemesgabala kadastrālā 
vērtība 2016.gadā ir EUR 14763, dzīvojamās mājas – EUR 5587 un palīgēkas (saimniecības 
ēkas) – EUR 970, kopējā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2016.gadā ir EUR 21320; 

7) Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustama īpašuma lietošanas 
mērķis nekustamam īpašumam - „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) – 0,35 ha; 

8) saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 
CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-
2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) 
nekustams īpašums atrodas mežaparka apbūves teritorijā. Apbūves noteikumos mežaparka 
apbūves teritorija (DzP) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas 
veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu 
bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve upēm un ezeriem pieguļošā vai ar mežu klātā 
teritorijā. Cita starpā atļautā izmantošana atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām ir – 
vietējas nozīmes: sociālās aprūpes iestāde, sporta un atpūtas objekts, kā arī inženiertehniskās 
apgādes tīkli un inženierkomunikāciju objekti; 

9) nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošais zemesgabals robežojas ar valsts 1.šķiras autoceļu Rīga 
(Jaunciems) – Carnikava - Ādaži (P1), atrodas aptuveni 700 metru attālumā no Carnikavas 
novada pašvaldības administratīvajām ēkām Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7, Carnikavā, kā arī 
no dzelzceļa stacijas “Carnikava”; 

10) nekustamā īpašuma nodokļa parāda par nekustamo īpašumu nav un tas ir samaksāts par 
2016.gadu; 

11) Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam prioritāte IP1_7: 
„Vietējo iniciatīvu atbalsts” paredz uzdevumu U1.7.2: „Vietējo iniciatīvu attīstība”, kam 
pakārtotas aktivitātes A1.7.2.3: “Jauniešu un NVO resursu centra izveide (RC)” un A1.7.2.4: 
“RC darbība”, kuras izpildāms līdz 2018.gadam (ieskaitot). Aktivitāšu iznākuma rezultatīvie 
rādītāji ir, piemēram, rekonstruētas telpas Carnikavā, iekārtotas RC telpas, tiek īstenotas NVO 
iniciatīvas, tiek īstenotas vismaz 8 (atkarībā no pieprasījuma) mūžizglītības programmas 
pieaugušajiem; 

12) likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a) 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības; 

b) 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; 
c) 15.panta pirmās daļas 5.punkts - pašvaldībām ir autonomā funkcija rūpēties par kultūru un 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras 
pieminekļu saglabāšanai u.c.);  

d) 21.panta pirmās daļa 17.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu 
pašvaldības īpašumā; 

e) 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā 
likuma 15.pantā minētās funkcijas; 

13) atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
3.panta 1. un 3.punktam, publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas 
ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, un 
manta iegūstama īpašumā par iespējami zemāku cenu; 

14) SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr. 40003533474, saskaņā ar domes 
pasūtījumu noteikusi īpašniekam piederošā nekustamā īpašuma „Blusas”, Carnikava, 
Carnikavas novads, iespējamo tirgus vērtību, sagatavojot 22.04.2016. slēdzienu Nr. DDS/10/16-
04 un nekustamā īpašuma novērtējumu, no kura izriet, ka SIA „Hiponia” piederošā nekustamā 
īpašuma ar kadastra Nr. 8052 004 0989 apbūves un zemes gabala „Blusas”, Carnikavā, 
Carnikavas novadā, iespējamā tirgus vērtība novērtēšanas dienā, 22.04.2016., ir EUR 57800,00 
(piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro); 

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

16) domē saņemta pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas 
Elitas Terentjevas 27.04.2016. iniciatīvas vēstule Nr.29, reģistrēta 28.04.2016. ar Nr.S/1255. 
Tajā pausts ierosinājums iegādāties pašvaldības īpašumā īpašumu “Blusas”, Carnikavā. Vēstulē 
cita starpā norādīts, ka, lai sekmīgi tiktu īstenota Carnikavas novada jaunatnes politikas 
programma 2013.-2020.gadam un tiktu sniegts atbalsts NVO, Carnikavas novada pašvaldības 
attīstības programmā 2015.-2021.gadam kā viena no prioritātēm (A1.7.2.3.) ir izvirzīta jauniešu 
un Nevalstisko organizāciju Resursu centra izveide un telpu piemeklēšana šim nolūkam. Bez 
tam pašvaldībai būtu iespēja atslogot tautas nama ”Ozolaine” telpas, izvietojot īpašumā 
“Blusas” arī tautas lietišķās mākslas studiju “Auseklītis” un tēlotājmākslas studiju “Triepiens”. 
Izveidojot īpašumā “Blusas” Amatu māju, tas kalpotu, kā savdabīgs un nozīmīgs kultūrtūrisma 
objekts novadā. 

Izdarot lietderības apsvērumus, dome secina, ka ir lietderīga nekustamā īpašuma iegūšana 
pašvaldības īpašumā par īpašnieka piedāvāto pirkuma maksu, kas ir zemāka par iespējamo tirgus 
vērtību novērtēšanas dienā, 22.04.2016., un nekustams īpašums ir nepieciešams likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas (rūpēties 
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību) 
izpildei, nodrošinot telpas nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai un iniciatīvu īstenošanai, 
mūžizglītības programmu pieaugušajiem norisēm, citām uz vietējo iniciatīvu atbalstu vērstām 
aktivitātēm. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļa 17. un 23.punktu, saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 
02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, un saskaņā ar Finanšu un  budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
06.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 



D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, P.Špakovs, R.Laveiķis), „PRET” 2 balsīm (I.Krastiņš, 
K.Bergmanis) „ATTURAS” 3 balsīm (S.Sudraba,  A.Deniņa, R.Raimo), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ:   
1. Iegādāties Carnikavas novada pašvaldības īpašumā nekustamu īpašumu „Blusas”, Carnikava, 

Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 004 0989, kura sastāvā ietilpst kadastrāli uzmērīts 
zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 004 0989, 0,35 ha kopplatībā, dzīvojamā māja, 
kadastra apzīmējums 8052 004 0059 001, un palīgēka (saimniecības ēka), kadastra apzīmējums 
8052 004 0059 002, - par pirkuma maksu EUR 49000,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši euro, nulle 
centi), ar nosacījumu, ka attiecībā uz nekustamu īpašumu pirms īpašuma tiesības pārejas 
Carnikavas novada pašvaldībai, tiek dzēsti zemesgrāmatā reģistrētie apgrūtinājumi - aizlieguma 
atzīme un hipotēka par labu Latvijas valstij, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, 
reģistrācijas kods 90000014724, personā. 

2. Noslēgt lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, nekustamā īpašuma 
pirkuma maksas samaksai atverot darījuma kontu bankā, ar noteikumu, ka banka izmaksā 
darījumu kontā iemaksāto summu pārdevējam tikai tad, kad izpildīti visi savstarpējā līgumā 
paredzētie noteikumi un pārdevējs bankā ir uzrādījis visus līgumā paredzētos dokumentus. 

3. Uzdot novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam 30 
(trīsdesmit) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņot noslēdzamā pirkuma līguma 
tekstu ar lēmuma 2.punktā norādītās personas pilnvarotu pārstāvi un sagatavot to parakstīšanai. 

4. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma iegādes izdevumus no pašvaldības 
2016.gada budžeta programmas 06.100. „Nekustamo īpašumu iegāde pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai”. 

5. Apmaksāt valsts un kancelejas nodevu par pašvaldības īpašuma tiesības nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu un ar to saistīto dokumentu 
izgatavošanas un noformēšanas izdevumus no novada pašvaldības 2016.gada budžeta 
programmas 06.200. „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

6. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu līdz ar dokumentiem, kuri uz to attiecas, pēc 
Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā uz lēmuma 
1.punktā norādīto nekustamo īpašumu, noslēdzot papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā 
apsaimniekošanas līguma starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a 
„Carnikavas Komunālserviss”. 

7. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot lēmuma 
6.punktā minēto papildvienošanos, termiņš – 10 (desmit) darba dienas pēc Carnikavas novada 
pašvaldības īpašuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā uz lēmuma 1.punktā norādīto 
nekustamo īpašumu.  

8. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 1.punktā 
norādītā nekustamā īpašuma uzturēšanai no pašvaldības 2016.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

9. Noteikt atbildīgos par: 
9.1. lēmuma 4. un 5.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

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

direktoru. 
10. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 

 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Manā uzskatā šobrīd domē kultūras programma kā tāda nav 
izstrādāta. Mēs pieņemam lēmumu ļoti virspusēji, neizvērtējot visas iespējas. Arī iepriekš neesam 
par to domājuši un runājuši. Manā skatījumā labā tradīcija bija tāda, ka mēs kādreiz pērkam 
objektu, tad deputāti aizbrauc un apskatās objektu kopumā. Man nav skaidrs arī restaurācijas 
izmaksas, kas var nākotnē skart šo objektu, ja mēs nopērkam. Vairāki nopirkti objekti arī stāv tukši, 
kas arī prasīs finansējumu. Tāpēc šajā gadījumā “attur ēšos” balsojumā”. 

 



4.§ 
Par aizņēmuma ņemšanu prioritāro ūdenssaimniecības un siltumapgādes projektu 

īstenošanai  
       Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

17) Carnikavas novada dome jau no 2009.gada sāka īstenot ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
projektus ar ERAF un Kohēzijas fondu līdzfinansējumiem Carnikavas ciemā, Kalngalē un 
Lilastē. Īstenojot šo Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, bija iespējams paplašināt jau 
esošos tīklus un izbūvēt jaunus. Minēto komunikāciju tīklu rekonstrukcija, piesaistot Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu, nebija iespējama.  

18) Nolūkā nodrošināt 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.235) kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un samazinātu ūdens zudumus, kā arī 
nodrošināt gruntsūdeņu piesārņojuma ar neattīrītiem notekūdeņiem novēršanu un nodrošinātu 
22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu prasības Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr.34) par novadīto notekūdeņu atbilstību vides 
aizsardzības normatīviem, nepieciešamas šādas aktivitātes:  

� ūdensvada rekonstrukcija Tulpju ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

� sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Lašu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

� būvprojekta izstrāde “Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Dzērvju un Pūces ielās  Kalngalē, 
Carnikavas  novadā; 

� būvuzraudzības veikšana “Ūdensvada rekonstrukcija Tulpju ielā, Carnikavā un kanalizācijas 
rekonstrukcija Lašu ielā, Carnikavā". 

19) projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi: tiks nodrošināts kvalitātes prasībām 
(MK noteikumi Nr.235) atbilstošs dzeramais ūdens; rekonstruējot ūdensapgādes tīklus un 
nomainot aizbīdņus, tiks samazināti ūdens zudumi; rekonstruējot kanalizācijas tīklus tiks 
novērsts gruntsūdeņu piesārņojums ar neattīrītiem notekūdeņiem un saglabāta novadīto 
notekūdeņu atbilstība vides aizsardzības normatīvu (MK noteikumi Nr.34) prasībām. 

20) Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldības ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcijas 
projekts ir uzskatāms par prioritāro investīciju projektu Carnikavas novadā 2016.gadā. 

21) Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu par augstāk minētā 
projekta īstenošanu, kura rezultātā tika noteikti uzvarētāji un noslēgti līgumi: 

5.1. 2016.gada 8.martā līgums Nr.2016/18 par projektēšanu, autoruzraudzības un būvniecības 
darbiem “Ūdensvada rekonstrukcija Tulpju ielā, Carnikavā un kanalizācijas rekonstrukciju Lašu 
ielā, Carnikavā” ar SIA “AB-rent” par kopējo summu EUR 74 415, ieskaitot PVN; 

5.2. 2016.gada 14.martā līgums Nr.2016/22 par būvprojekta izstrādi “Ūdensvada un 
kanalizācijas izbūvei Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” ar SIA “Jura 
Voicehoviča projektēšanas birojs” EUR 3950. 

6) Sakarā ar to, ka siltumapgādes sistēma Carnikavas novadā ir novecojusi, nepilnīga un nav 
energoefektīva,  nepieciešami uzlabojumi, veicot šādas aktivitātes: 

� siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā;  
� siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā; 
� siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1, 3, 5, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

� būvuzraudzības veikšana "Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, 
siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1, 
3, 5, Carnikavā". 

7) Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi: 



� izbūvējot siltummezglu, tiks nodrošināta daudzdzīvokļu ēkas Atpūtas ielā 5 kvalitatīva, 
efektīvi regulēta, siltumapgāde ar siltumenerģijas ekonomiju.     

� rekonstruējot siltummezgla automātikas un regulācijas ierīces Stacijas ielā 5, tiks 
modernizēta ēkas siltumapgāde ar siltumenerģijas ekonomiju. 

� rekonstruējot siltumtrasi Tulpju ielā 1, 3, 5, tiks nomainīti novecojušie cauruļvadi ar 
moderniem, rūpnieciski izolētiem, siltumenerģiju taupošiem cauruļvadiem.  

8) Ņemot vērā augstāk minēto, siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts ir uzskatāms 
par prioritāro investīciju projektu Carnikavas novadā 2016.gadā. 

9) Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu par augstāk minētā projekta 
īstenošanu, kura rezultātā tika noteikts uzvarētājs SIA “SANART” un 2016.gada 15.aprīlī 
noslēgts līgums Nr.2016/33 “Par projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem 
“Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, 
Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1, 3, 5 Carnikavā” par kopējo summu EUR 
31 969.64. 

10) Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu Būvuzraudzības veikšana 
““ Ūdensvada rekonstrukcija Tulpju ielā, Carnikavā un kanalizācijas rekonstrukcija Lašu ielā, 
Carnikavā" un "Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve 
Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1, 3, 5, Carnikavā"" un 
2016.gada 2.maijā tika noteikts uzvarētājs SIA “Vide un būve” par kopējo summu EUR 3 010,48. 

11) Lai Carnikavas novada pašvaldība varētu īstenot šos prioritāros investīciju projektus, kopā 
nepieciešami EUR 113 345,12 (viens simts trīspadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro, 
12 centi). 

12) Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas piekto punktu, 
pašvaldība var ņemt aizņēmumus pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar 
maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro. 
Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka pašvaldības 
īstenotais projekts „Ūdenssaimniecības rekonstrukcija” un “Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” 
ir prioritārs investīciju projekts, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196  
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 06.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
A.Deniņa, R.Raimo, P.Špakovs, K.Bergmanis, R.Laveiķis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:   

1. Noteikt par pašvaldības 2016.gada prioritārajiem investīciju projektiem projektus 
„Ūdenssaimniecības rekonstrukcija” un “Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”.  

2. Ņemt aizņēmumu pašvaldības projektu „Ūdenssaimniecības rekonstrukcija” un “Siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija” īstenošanai no Valsts kases par kopējo summu EUR 113 345,00 (viens 
simts trīspadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu  uz 15 
gadiem, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 
2017. gada janvāri. 

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

kasi par nepieciešamā EUR 113 345,00 (viens simts trīspadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit 
pieci eiro, 00 centi) saņemšanu Carnikavas novada domes prioritāro investīciju projektu 
„Ūdenssaimniecības rekonstrukcija” un “Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” īstenošanai.  

5. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības nodaļu 
līdz 18.05.2016. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 



 
5.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/12 “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 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/12 “Grozījumi Carnikavas novada 

domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā 
ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 06.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, P.Špakovs, K.Bergmanis, R.Laveiķis), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:   

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2016/12 “Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 
“Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” (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. 

 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Ārkārtas sēdi slēdz 2016.gada 05. maijā plkst. 10:30 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 14 lp. 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/12 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” uz 4 lp. 

 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 06. maijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ Dz.Birze 
Carnikava, 2016.gada 06.maijā 

 
 


