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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2017.gada 17.maijā Nr. 10 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Edgars Sliede, Rolands Laveiķis, Eva Odziņa, 
Ilze Tjarve, Roberts Raimo, Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs, Sanita Sudraba, Arta Deniņa, 
Kristaps Bergmanis, Imants Krastiņš (no plkst. 09.07) 
 
Nepiedalās: 
Deputāts – Daiga Kalnbērziņa (pamatdarba dēļ) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Sandra 

Baltruka, Ināra Stalidzāne, Elita Terentjeva, Ainārs 
Grikmanis, Zintis Varts 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Piejūras 
internātpamatskolas direktors Juris Krastiņš, SIA “Grupa 93” projektu 
vadītāja Sarmīte Lesiņa 

 
Sēdi atklāj plkst. 09.01 
 
K.Bergmanis norāda, ka vēlas precizēt 19. aprīļa sēdes protokolu. Sadaļā pie ziņojumiem, kur ir 
teikts, ka “D.Jurēvica atbild uz I.Krastiņa iesniegtajiem iesnieguma jautājumiem”, lūgums 
ierakstīt visus I.Krastiņa iesniegtos jautājumus un D.Jurēvicas atbildes uz tiem.  
D.Jurēvica atbild, ka šādā gadījumā ir iespēja iesniegt domē iesniegumu ar konkrētiem 
labojumiem. 
K.Bergmanis atbild, ka to nav iespējams izdarīt, jo nav pieejams ne sēdes audio, ne video ieraksts 
– tas nav nodrošināts. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 18 darba kārtības jautājumi un 2 ziņojumi. 

 
D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
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E.Bogdanovs, R.Raimo, S.Sudraba, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par Carnikavas novada bāriņtiesas Darba kārtības noteikumu apstiprināšanu. 
2. Par Carnikavas novada bāriņtiesas darbinieku Ētikas komisijas kodeksa apstiprināšanu. 
3. Par Piejūras internātpamatskolas direktora atbrīvošanu no amata un pirmsskolas izglītības 

iestādes “Piejūra” vadītāja iecelšanu amatā.  
4. Par nekustamā īpašuma „Piejūras internātpamatskola”, nodošanu apsaimniekošanā 

(pārvaldīšanā) p/a „Carnikavas Komunālserviss”, un amata vietu izveidošanu p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”.  

5. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2017/7 “Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 „Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie 
noteikumi”” apstiprināšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
7. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
8. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 
9. Par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku klubam „Erceni” jātnieku sacensību „Horse Trail 

2017” organizēšanai Carnikavas novadā. 
10. Par finansējuma piešķiršanu 2017.gada vasaras nometņu organizēšanai 
11. Par zemes nomas līguma slēgšanu gājēju un velosipēdistu celiņa uzturēšanai un pievedceļa 

būvniecībai. 
12. Par nekustama īpašuma „d/s Kāpas zemes gabals Nr.6”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1903 platības precizēšanu. 
13. Par vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži" par valstij piederoša 

nekustama īpašuma “Piejūras ielas”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošu zemes vienību 
bezatlīdzības lietošanu.  

14. Par iesnieguma izskatīšanu par zemes nomas līguma noslēgšanu, par zemes vienības daļas 
noteikšanu. 

15. Par zemes vienību apvienošanu. 
16. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
17. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
18. Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu. 
 
Ziņojumi. 
1. Izpilddirektora ziņojums. 
2. Informācija par Attīstības plānošanas dokumentu 2016.gada uzraudzību. 
 

1. § 
Par Carnikavas novada bāri ņtiesas Darba kārt ības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 09.07 domes sēdē ierodas deputāts I.Krastiņš. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo 
 
R.Raimo jautā, kādēļ jautājumi, kas skar izglītības un sociālo jomu netika skatīti Izglītības, 
kultūras sporta un sociālo jautājumu komitejas sēdē? 
D.Jurēvica atbild, ka domē ir noteikta kārtība kā jautājumi tiek virzīti uz attiecīgajām komitejas 
sēdēm. 
 

Pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu un Bāriņtiesu likuma 3.panta otro daļu, ar mērķi 
nodrošināt darba kārtību un darba laika organizāciju, darba samaksu un  darba aizsardzības 
pasākumus Carnikavas novada bāriņtiesā, Finanšu un budžeta komitejas 10.05.2017. atzinumu, 
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atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, 
R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Apstiprināt Carnikavas novada bāriņtiesas Darba kārtības noteikumus Nr. INA/2017/9 
(pielikumā). 
 

2. § 
Par Carnikavas novada bāri ņtiesas darbinieku Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Lai veicinātu Carnikavas novada bāriņtiesas darbinieku profesionālo ētikas normu 
ievērošanu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, 
pildot amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas. Bāriņtiesas 
darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai attiecīgā bāriņtiesa, 
saskaņojot tās ar pašvaldības domi, Finanšu un budžeta komitejas 10.05.2017. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, 
E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Carnikavas novada bāriņtiesas darbinieku Ētikas kodeksu (pielikumā). 
 

3. § 
Par Piejūras internātpamatskolas direktora atbrīvošanu no amata un pirmsskolas 

izglītības iestādes “Piejūra” vad ītāja iecelšanu amatā  
Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  
1. Ar domes 22.06.2016. lēmumu (protokols Nr.12, 22.§) “Par Carnikavas novada pašvaldības 

izglītības iestādes “Piejūras internātpamatskola” likvidēšanu” tiek likvidēta pašvaldības 
izglītības iestāde “Piejūras internātpamatskola” ar 01.07.2017.;  

2. Piejūras internātpamatskolas likvidācija saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 
05.08.2016.; 

3. 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”” likvid ēta direktora amata vieta Piejūras 
internātpamatskolā ar 01.07.2017. (pēdējā darba diena – 30.06.2017.); 

4. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “Piejūras internātpamatskola” direktora amata 
pienākumus saskaņā ar 17.08.2015. darba līgumu Nr. 01-16/15/11, veic Juris Krastiņš, 
personas kods [..]; 

5. 11.05.2017. domē saņemts “Piejūras internātpamatskolas” direktora iesniegums ar lūgumu 
atbrīvot viņu no direktora amata pienākumu pildīšanas ar š.g. 30.jūniju, pusēm par to 
savstarpēji vienojoties; 

6. 15.03.2017. tika izsludināts konkurss uz jaundibinātās pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes (turpmāk – PII) "Piejūra" vadītāja amata vakanci; 

7. Saskaņā ar pretendentu izvērtēšanas komisijas 07.04.2017. sēdes rezultātiem uz PII 
“Piejūra” vadītāja amata vietu ir izvirzīts Juris Krastiņš (personas kods [..]). 

 
I.Krastiņš komentē, ka J.Krastiņš ir sevi pierādījis kā labs vadītājs. Viņš, protams, tikpat labs 
vadītājs būtu arī tad, ja šajā vietā tiktu veidots pansionāts ar rehabilitācijas pakalpojumiem.  
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Konkrēti par šo lēmumprojektu deputāts I.Krastiņš balsojumā “ATTURAS”, jo tas ir nelietderīgs 
ieguldījums – jauna bērnudārza izveidē. 
 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 114.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 33.pantu, 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 4 balsīm (R.Raimo, I.Krastiņš, 
S.Sudraba, A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Juri Krastiņu (personas kods [..]) no Piejūras internātpamatskolas direktora amata 
pienākumu pildīšanas ar 30.06.2017., noslēdzot līgumu saskaņā ar Darba likuma 114.pantu 
(pielikumā līgums). 

2. Iecelt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” vadītāja amatā Juri Krastiņu no 
01.07.2017.  

3. Noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” vadītāja prombūtnes laikā viņa 
aizvietošanu veic darbinieks (izglītības metodiķis vai pedagogs) uz pirmsskolas izglītības 
iestādes “Piejūra” vadītāja rīkojuma pamata. 

4. Izdarīt grozījumus pašvaldības darbinieku sarakstā.  
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Administratīvās 

nodaļas vadītāju. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  

 
 

4. § 
Par nekustamā īpašuma „Piejūras internātpamatskola”, nodošanu apsaimniekošanā 

(pārvald īšanā) p/a „Carnikavas Komunālserviss”, un amata vietu izveidošanu p/a 
„Carnikavas Komunālserviss”  

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Lulle, G.Dzenis, I.Krastiņš, R.Raimo, R.Garenčiks, E.Bogdanovs, 
P.Špakovs, E.Burģelis, K.Bergmanis, J.Krastiņš, I.Tjarve 
 
Plkst. 09.40 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Izskatot jautājumu par Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
„Piejūras internātpamatskola”, adrese „Skolotāju māja, Siguļi, Carnikavas nov.; „Skola”, Siguļi, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0414, sastāvā ietilpstošo: 

1. zemes vienības 1.0978 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0414; 
2. zemes vienības 0,1289 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0419; 
3. nedzīvojamās ēkas – „Speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 001; 
4. nedzīvojamās ēkas – „Skola”, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 002; 
5. palīgēkas, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 003; 
6. dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8052 003 0419 007; 
7. Piejūras internātpamatskola-Kanalizācijas sūkņu stacija kadastra apzīmējums 8052 003 

0419 008; 
8. Piejūras internātpamatskola-spiedkanalizācija kadastra apzīmējums 8052 003 0419 009; 
9. Piejūras internātpamatskola-kanalizācija kadastra apzīmējums 8052 003 0419 010; 
10. palīgēkas, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 011; 
11. palīgēkas, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 012; 
12. inženierbūves – panduss Nr.2, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 013; 
13. inženierbūves – panduss Nr.1, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 014; 
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14. inženierbūves – celiņš, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 015; 
15. inženierbūves – celiņš, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 016; 
16. ūdensapgādes urbuma, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 017 

nodošanu apsaimniekošanā Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, sagatavots 
attiecīgs domes lēmums. 

Ar domes 22.02.2017. lēmumu (protokols Nr.4, 1.§), ar 01.07.2017. izveidotas amata vietas 
pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra”, tajā skaitā, apkopēja, sētnieka un automobiļa vadītāja 
amata vietas. Lai uzlabotu pašvaldības darba organizāciju, ņemot vērā līdzšinējo pozitīvo pieredzi 
ar līdzīgiem amatiem, lietderīgi apkopēja, sētnieka un automobiļa vadītāja amata vietas izveidot 
p/a “Carnikavas Komunālserviss”, nevis pirmsskolas izglītības iestādē.  
 
A.Deniņa norāda, ka šis jautājums tika skatīts arī IKSS komitejas sēdē, kur radās vairāki 
jautājumi par finanšu ietekmi uz šo lēmumu. Respektīvi, kāda ietekme ir uz pašvaldības budžetu, 
saistībā ar šo lēmumprojektu? 
I.Lulle atbild, ka par ietekmi uz budžetu bija zināms jau tad, kad tika nolemts likvidēt 
internātpamatskolu. Daļa darbinieku, kas pāriet strādāt uz Piejūras pirmsskolas izglītības iestādi 
(februāra domes lēmums), finansējums pārceļas uz konkrēto iestādi. Tehnisko darbinieku 
finansējums tiek pārdalīts p/a “Carnikavas Komunālserviss” budžetā, lai īpašumu efektīvāk 
apsaimniekotu. Gadā tie ir aptuveni 42 000,00 EUR.  
G.Dzenis papildina, ka mācību sezonai beidzoties šo teritoriju ir nepieciešams uzraudzīt un 
apsargāt, līdz to pārņem būvnieks. Jāņem vērā, ka šai teritorijai nav signalizācija, līdz ar to ir 
nepieciešama uzraudzība. 
 
Diskusija par darbinieku darba pienākumiem, konkrēti par kurinātājiem. 
 
R.Raimo komentē, ka nav pārliecības par šo lēmumu, jo trūkst ekonomiskā aprēķina, tāpēc šajā 
balsojumā “ATTURAS”. 
 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Publisko aģentūru likuma 22.pantu, saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 
02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 
30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru 
kabineta 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktu, 
Izglītība, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.05.2017. atzinumu, Finanšu un 
budžeta komitejas 10.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 4 balsīm (R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) ar 01.07.2017. Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” līdz ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, Carnikavas 
novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma „Piejūras internātpamatskola”, 
adrese „Skolotāju māja, Siguļi, Carnikavas nov.; „Skola”, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 003 0414, sastāvā ietilpstošos: 
1.1. zemes vienības 1.0978 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0414; 
1.2. zemes vienības 0,1289 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0419; 
1.3. nedzīvojamās ēkas – „Speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 

001; 
1.4. nedzīvojamās ēkas – „Skola”, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 002; 
1.5. palīgēkas, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 003; 
1.6. dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8052 003 0419 007; 
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1.7. Piejūras internātpamatskola-Kanalizācijas sūkņu stacija kadastra apzīmējums 8052 
003 0419 008; 

1.8. Piejūras internātpamatskola-spiedkanalizācija kadastra apzīmējums 8052 003 0419 
009; 

1.9. Piejūras internātpamatskola-kanalizācija kadastra apzīmējums 8052 003 0419 010; 
1.10. palīgēkas, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 011; 
1.11. palīgēkas, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 012; 
1.12. inženierbūves – panduss Nr.2, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 013; 
1.13. inženierbūves – panduss Nr.1, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 014; 
1.14. inženierbūves – celiņš, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 015; 
1.15. inženierbūves – celiņš, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 016; 
1.16. ūdensapgādes urbuma, kadastra apzīmējums 8052 003 0414 017. 

2. Likvidēt ar 01.07.2017. šādus amatus pašvaldības iestādē “Carnikavas novada pirmsskolas 
izglītības iestāde “Piejūra”: 
2.1. Apkopēja - 0.2 slodzes, nepilns darba laiks, amata saime 13., līmenis IIB, 

3.menešalgu grupa, mēnešalga 82.60 EUR; 
2.2. Sētnieks – 1 slodze, 13.saime, IIB līmenis, 3.grupa, mēnešalga 511.00 EUR; 
2.3. Automobiļa vadītājs, 1 slodze, amata saime 41., I līmenis, 5.mēnešalgu grupa, 

mēnešalga 650.00,00 EUR. 
3. Par lēmuma 2.punktā minēto veikt grozījumus 2017.gada 22.februāra Carnikavas novada 

domes lēmuma (protokols Nr.4, 1.§) 5.pielikumā. 
4. Izveidot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” ar 01.07.2017. šādas amata 

vietas: 
4.1. Apkopējs (profesijas kods: 9112 01) – 0.2 slodzes, nepilns darba laiks, amata saime 

13., līmenis IIB, 3.menešalgu grupa, mēnešalga 90.00 EUR; 
4.2. Strādnieks (profesijas kods: 9214 03) – 0.8 slodze, 13.saime, III līmenis, 4.grupa, 

mēnešalga 440.00 EUR; 
4.3. Autobusa vadītājs (profesijas kods: 8331 01), 1 slodze, amata saime 41., I līmenis, 

7.mēnešalgu grupa, mēnešalga 900.00,00 EUR; 
4.4. Apkures/krāšņu kurinātājs (profesijas kods 8182 04) – četras amata vietas (no 

01.07.2017.), summētais darba laiks, amata saime 13., līmenis II, 2.mēnešalgu grupa, 
stundas likme 2,549 EUR/st., mēnešalga 425,00 EUR.  

5. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt no Carnikavas novada p/a 
„Carnikavas Komunālserviss” 2017.gada budžeta līdzekļiem. 

6. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai 
līdz 25.05.2017. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 
02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”.  

7. Uzdot p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktoram veikt atbilstošus grozījumus darbinieku 
amatu un mēnešalgu sarakstā. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. un 4.punkta izpildi – Piejūras internātpamatskolas direktoru 
un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktoru, atbilstoši kompetencei. 

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

5. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2017/7 “Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 „Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas 
saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 09.44 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis un iziet deputāts R.Raimo. 
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Nolūkā pilnveidot kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība saskaņo un izsniedz atļaujas 
ielu tirdzniecībai novada administratīvajā teritorijā, izvērtējot un ņemot vērā izmaiņas 
normatīvajos aktos, ir sagatavoti attiecīgo saistošo noteikumu grozījumi. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo 

daļu, 43.1pantu, 45.panta otro, piekto, sesto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 10.05.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2017/7 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 “Ielu tirdzniecības 
saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi”” (pielikums).  

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

3. Publicēt saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
„Carnikavas novada vēstis” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā 
Carnikavas novada domes ēkā. 

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

6. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 

vadības nodaļas 2017. gada 21. marta sniegto informāciju (reģ. Nr. 44), konstatē: 
1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas dienai 

izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 006 [..], par 2008. gadu, 2009. gadu, 2010. gadu un 
2011. gadu EUR 501.54 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 250.77 apmērā un 
nokavējuma naudas EUR 250.77 apmērā.  

2. Carnikavas novada dome 2009. gada 16. decembrī, 2010. gada 21. aprīlī un 2010. gada 
29. novembrī pieņēma lēmumus par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un 
nokavējuma naudas piedziņu no [..] bezstrīda kārtībā, kuri piespiedu izpildei iesniegti 
zvērinātam tiesu izpildītājam Andrim Sporem un Jānim Stepanovam.  

3. Ar Ogres rajona tiesas 2010. gada 2. decembra lēmumu civillietā Nr. C24162610 
pasludināts [..] maksātnespējas process. Nolēmums stājies likumīgā spēkā 2010. gada 
2. decembrī.  

4. Ar Ogres rajona tiesas 2015. gada 3. jūnija lēmumu civillietā Nr. C24162610 (lietas arhīva 
Nr. C-0074-15) nolemts izbeigt [..] saistību dzēšanas procedūru un atbrīvot [..] no visām 
atlikušajām viņas 2011. gada 22. oktobra (ar 2012. gada 27. februāra grozījumiem) saistību 
dzēšanas plānā norādītajām saistībām, kā arī izbeigt [..] maksātnespējas procesu. Lēmums 
nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

5. Ar 2017. gada 23. februāra zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, kā arī ar 2017. gada 
23. februāra zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova lēmumu par izpildu lietvedības 
izbeigšanu nolemts izbeigt izpildu lietvedību lietās par nekustamā īpašuma nodokļu parāda 
piedziņu no [..]. 

6. Maksātnespējas likuma 73. panta pirmā daļa noteic, ka kreditoru prasījumi pret parādnieku 
iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts 
ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, savukārt, otrajā daļā 
noteikts, ja kreditors nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas 
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termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par 
sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka 
maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā 
noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa 
iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības 
pret parādnieku. 

7. Maksātnespējas likuma 141. panta 1.1 daļa noteic, ka pēc šā likuma 73. panta otrajā daļā 
minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors 
zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās personas 
maksātnespējas procesa ietvaros, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā 
likuma 164. panta pirmajā daļā minētajā gadījumā. Šā likuma 164. panta ceturtās daļas 1., 
2. un 4. punktā minētās saistības nenoilgst.  

8. Maksātnespējas likuma 164. panta pirmā daļa noteic, ja parādnieks veicis fiziskās personas 
saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā 
plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto 
saistību piedziņu tiek izbeigtas. 

9. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 panta otrās daļas izpratnē pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas 
un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

10. Izvērtējot lēmumā konstatētos apstākļus, kā arī to, ka Carnikavas novada dome 
Maksātnespējas likuma 73. panta noteiktajā kārtībā neiesniedza kreditora prasījumu, 
Carnikavas novada dome zaudēja kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret [..] 
konkrētajā lietā, kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto, [..] nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds EUR 501.54 (pieci simti viens euro, 54 centi) apmērā ir dzēšams. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 5. punktu un 

25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 73. panta pirmo un otro daļu, 141. panta 1.1 daļu un 
164. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 10.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 250.77 apmērā 
un nokavējuma naudu EUR 250.77 apmērā, kopā – EUR 501.54 (pieci simti viens euro, 54 
centi) apmērā. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai veikt 
darbības, kas nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu publicēšanai. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 
 
Plkst. 09.46 domes sēdē atgriežas deputāts R.Raimo. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1. ar domes 2017.gada 20.janvāra lēmumu (protokols Nr.2, 1.§) kā Saistošie noteikumi 
Nr.SN/2017/2 ir apstiprināts Carnikavas novada budžets 2017.gadam, kurā paredzēts 
realizēt investīciju projektu „Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma 
infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana”.  

2. Projekta rezultātā tiks sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji gājēju un autovadītāju satiksmes 
drošības nodrošināšana un uzlabošanai:  
2.1. Garupes ielas pārbūve un apgaismojuma izbūve visā garumā 1350 m; 
2.2. Dzirnupes ielas seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve -  3900 m; 
2.3. tehniskā projekta izstrāde Dzirnupes ielas pārbūve posmā no A1 līdz pagriezienam uz 

Siguļu kapiem 150m; 
2.4. Tilta pār Vecupi, Liepu alejā, Carnikavā rekonstrukcija. 

3. Pamatojoties uz augstāk minēto, p/a “Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumus; tika 
izvēlēti pretendenti: 
3.1. 30.03.2017. līgums Nr.2017/30 par Garupes ielas un Jaunciems – Carnikava – Ādaži 

P1 krustojuma pārbūvi Carnikavā, Carnikavas novadā; izpildītājs SIA “VIANOVA” , 
reģistrācijas Nr.40103387753; līguma cena EUR 338 767.23, t.sk. PVN. 

3.2. 31.03.2017. autoruzraudzības līgums Nr.2017/31 par autoruzraudzību Garupes ielas un 
Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma pārbūvei, Carnikavā, Carnikavas 
novadā; izpildītājs SIA “RDM Birojs” , reģistrācijas Nr.4010346892717; līguma cena 
EUR 701.80, ieskaitot PVN; 

3.3. 09.03.2017. līgums Nr.2017/17 par būvuzraudzības pakalpojumu Garupes ielas un 
Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1krustojuma pārbūvei, Carnikavā, Carnikavas 
novadā; izpildītājs SIA “Baltline Globe”, reģistrācijas Nr.40003780856; līguma cena 
EUR 6472.29, tai skaitā PVN; 

3.4. 08.12.2016. būvdarbu līgums Nr.2016/119 par Dzirnupes ielas seguma atjaunošanu un 
apgaismojuma izbūvi Gaujā, Carnikavas novadā, izpildītājs SIA “8 CBR” , 
reģistrācijas Nr.43903002559, līguma cena EUR 800 581.64, tai skaitā PVN 21%; 
avansa maksājums 2016.gadā EUR 160 116.33; 

3.5. 25.08.2016. līgums Nr.2016/86 par būvuzraudzības pakalpojumu Dzirnupes ielas 
seguma atjaunošanai un apgaismojuma izbūvei, Gaujā, Carnikavas novadā; izpildītājs 
SIA “Firma L4” ; reģistrācijas Nr.40003236001, līguma cena EUR 17 666.00, tai 
skaitā PVN; 

3.6. 25.08.2016. autoruzraudzības līgums Nr.2016/85 par autoruzraudzību Dzirnupes ielā, 
Gaujā, izpildītājs SIA “RDM Birojs” , reģistrācijas Nr.4010346892717, līguma cena 
EUR 1210.00, tai skaitā PVN 21%. 

3.7. 26.04.2017. pakalpojuma līgums Nr.2017/37; izpildītājs SIA “RDM Birojs” , 
reģistrācijas Nr.4010346892717; par Carnikavas novada “Dzirnupes ielas no autoceļa 
A1 - pagriezienam Siguļi – Gipteri izbūve caurtekas izbūve Liepu alejā, Carnikavā, 
Carnikavas novadā” būvprojekta izstrāde; līguma cena 25 168 EUR, tai skaitā PVN 
21%. 

4. Kopējais finansējums projekta īstenošanai 2017.gadā nepieciešams EUR 1030 450.63,  
5. Saskaņā ar likuma Par valsts budžetu 2017.gadam 14.panta otrās daļas trešo punktu, 

pašvaldības var ņemt aizņēmumu ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem, kuros pašvaldības 
budžeta faktiskais ieguldījums (līdzfinansējums) 2017.gadā nav mazāks par 25 procentiem 
no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 procentiem 
no kopējām izmaksām; 

6. kopējās Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras būvniecības 
izmaksas 2017.gadā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir EUR 1 030 450.63 (viens miljons 
trīsdesmit tūkstoši četri simti piecdesmit eiro, 63 centi), no kuriem samaksāts līdz šī gada 
15.05.2017. ir EUR 261 099.32, bet EUR 769 351.31 nepieciešams finansēt no aizņēmuma 
Valsts kasē. Aizņēmuma summa nepieciešama būvniecības īstenošanai 2017.gadā. 
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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 2016.gadam” 15.panta trešās daļas trešo punktu, 
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, 
E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma 
infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana” īstenošanai no Valsts kases par kopējo 
summu līdz EUR 769 351 (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens 
eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, 
aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2018.gada janvāri. 

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

Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma EUR 769 351 (septiņi simti sešdesmit deviņi 
tūkstoši trīs simti piecdesmit viens eiro, 00 centi) saņemšanu investīciju projekta 
“Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija 
un atjaunošana” īstenošanai.  

4. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības 
nodaļu līdz 31.05.2017. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteiktā izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Mēs noslēdzām autoruzraudzības līgumu ar firmu, kurai 
parādās, ka gadā sociālās apdrošināšanas nodoklī maksā 500,00 EUR. Summa nav liela, tādēļ 
jābūt uzmanīgiem”. 
 

8. § 
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Iepazīstoties ar Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” (turpmāk tekstā – PR; reģ. 
Nr. 40008002052, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050) 20.04.2017. vēstuli ar 
lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalības maksājumu 
Latvijas politiski represēto salidojumam Ikšķilē 26.08.2017., dome konstatēja: 

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

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un otro daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
08.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, 
S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalību Latvijas politiski represēto 
salidojumam Ikšķilē 26.08.2017., finansējot Carnikavas novada politiski represēto nodaļas 
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dalībnieku dalības maksu EUR 70.00 (septiņdesmit eiro, 00 centi) apmērā, pamatojoties uz 
iesniegto rēķinu. 

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

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

9. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku klubam „Erceni” j ātnieku sacensību „Horse 

Trail 2017” organizēšanai Carnikavas novadā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Plkst. 09.53 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Iepazīstoties ar biedrības Jātnieku klubs „Erceni”, reģistrācijas Nr.40008125677, 
iesniegumu (reģistrēts KAC 19.04.2017. Nr. S/844) par finansiālā atbalsta sniegšanu jātnieku 
sacensību „Horse Trail 2017” organizēšanu 2017. gada 20.maijā Carnikavas novadā, Kalngalē, 
„Astri”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 
20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada 
iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.2., 8.2., 8.3., 8.8.apakšpunktiem un 
7.pielikumu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.05.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai Jātnieku klubs “Erceni” EUR 465,00 (četri simti sešdesmit pieci eiro, 00 
centi) jātnieku sacensību „Horse Trail 2017” tiesnešu atalgojumam, balvām un sacensību 
apdrošināšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības Jātnieku klubs “Erceni”. 

3. Biedrības Jātnieku klubs „Erceni” ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc pasākuma, iesniegt 
Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti 
par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
10. § 

Par finansējuma piešķiršanu 2017.gada vasaras nometņu organizēšanai 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Atbilstoši Carnikavas bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumam 

(apstiprināts ar domes 19.05.2010. lēmumu (protokols Nr.10, 20.§)) 16.03.2017. tika izsludināts 
Carnikavas novada domes projektu konkurss. Konkursam tika pieteiktas 5 nometnes. Dome 
konstatē: 

1. ir saņemts 24.04.2017. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/870) saimnieciskās 
darbības veicējas - nometņu organizatores Arnitas Kampānes (reģistrācijas 
Nr.03017511573, adrese Atpūtas iela 7-8, Carnikava, LV-2163) pieteikums atpūtas un 
piedzīvojumu dienas/diennakts nometnei „Vasaras piedzīvojumu nometne Carnikavā”, 
kuras organizēšanai pieprasītā summa ir EUR 864,00 (astoņi simti sešdesmit četri eiro, 00 
centi), kurā darbosies 24 dalībnieki, vecumā no 7-12 gadiem un paredzēta laika posmā no 
24.07.2017.-28.07.2017.; 

2. ir saņemts 25.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/900) biedrības 
Attīstības parks, (reģistrācijas Nr.40008251721, adrese Kanāla iela 17, Alderi, Ādažu 
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novads, LV-2164) pieteikums diennakts atpūtas un piedzīvojumu, sporta un tūrisma, 
radošā, izglītojošā un cita veida nometnei (veselīga dzīves veida nometne), kuras 
organizēšanai pieprasītā summa ir EUR 1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit eiro, 00 
centi), kurā darbosies 15 dalībnieki, vecumā no 7-12 gadiem un paredzēta laika posmā no 
06.08.2017.-11.08.2017.; 

3. ir saņemts 25.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/902) biedrības 
“DUEsport”, (reģistrācijas Nr.40008208818, adrese Ziedu iela 31, Carnikava, Carnikavas 
novads, LV-2163) pieteikums diennakts atpūtas un piedzīvojumu, sporta un tūrisma 
nometnei, kuras organizēšanai pieprasītā summa ir EUR 1728,00 (viens tūkstotis septiņi 
simti divdesmit astoņi eiro, 00 centi), kurā darbosies 24 dalībnieki, vecumā no 7-15 gadiem 
un paredzēta laika posmā no 23.07.2017.-28.07.2017.; 

4. ir saņemts 25.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/908) IK “Māra 9”, 
(reģistrācijas Nr.40002124273, adrese O. Vācieša iela 24-7, Carnikava, LV-2163) 
pieteikums diennakts piedzīvojumu, sporta un tūrisma, izglītojošajai nometnei, kuras 
organizēšanai pieprasītā summa ir EUR 840,00 (astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centi), kurā 
darbosies 10 dalībnieki, vecumā no 10-12 gadiem un paredzēta laika posmā no 
12.06.2017.-18.06.2017.; 

5. ir saņemts 25.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/910) IK “Māra 9”, 
(reģistrācijas Nr.40002124273, adrese O. Vācieša iela 24-7, Carnikava, LV-2163) 
pieteikums dienas piedzīvojumu, sporta un tūrisma, izglītojošajai nometnei, kuras 
organizēšanai pieprasītā summa ir EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 centi), kurā darbosies 10 
dalībnieki, vecumā no 7-9 gadiem un paredzēta laika posmā no 05.06.2017.-09.06.2017. 

 
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 08.05.2017. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, 
R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu vasaras nometņu organizēšanai par kopējo summu EUR 4812,00 
(četri tūkstoši divpadsmit eiro, 00 centi), tai skaitā: 
1.1. EUR 864,00 (astoņi simti sešdesmit četri eiro, 00 centi) saimnieciskās darbības 

veicējas - nometņu organizatores Arnitas Kampānes atpūtas un piedzīvojumu dienas 
nometnei „Vasaras piedzīvojumu nometne Carnikavā” no 24.07.2017.-28.07.2017., 
kurā darbosies 24 bērni no 7-12 gadiem Carnikavas pamatskolā.; 

1.2. EUR 1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit eiro, 00 centi) biedrības Attīstības parks 
organizētajai atpūtas un piedzīvojumu, sporta un tūrisma, radošajai, izglītojošajai un 
cita veida nometnei (veselīga dzīves veida nometne) no 06.08.2017.-11.08.2017., kurā 
darbosies 15 bērni no 7-12 gadiem Ādažu novadā.; 

1.3. EUR 1728,00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit astoņi eiro, 00 centi) biedrības 
“DUEsport” organizētajai diennakts atpūtas un piedzīvojumu, sporta un tūrisma 
nometnei no 23.07.2017.-28.07.2017., kurā darbosies 24 bērni no 7-15 gadiem Cēsīs, 
Priekuļu novadā.; 

1.4. EUR 840,00 (astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centi) IK “Māra 9” organizētajai 
diennakts piedzīvojumu, sporta un tūrisma, izglītojošajai nometnei no 12.06.2017.-
18.06.2017., kurā darbosies 10 bērni no 10-12 gadiem Ventspils novada, Ances 
pagasta, Ancē.; 

1.5. EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 centi) IK “Māra 9” organizētajai atpūtas un 
piedzīvojumu dienas piedzīvojumu, sporta un tūrisma, izglītojošajai nometnei no 
05.06.2017.-09.06.2017., kurā darbosies 10 bērni no 7-9 gadiem Carnikavas novadā, 
Pierīgā, Līgatnē. 
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2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”. 

3. 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. 

4. Atbildīgā par piešķirtā finansējuma kontroli Finanšu vadības nodaļas vadītāja 
(pamatojoties uz konkursa nolikuma 8.1. punktu). 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

11. § 
Par zemes nomas līguma slēgšanu gājēju un velosipēdistu celiņa uzturēšanai un pievedceļa 

būvniecībai 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 09.58 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica, I.Gotharde, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. starp SIA „Zemes Fonds”, reģistrācijas Nr.40103222811, kā iznomātāju, un Carnikavas 

novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība), kā nomnieku, 03.02.2014. noslēgts zemes nomas 
līgums Nr.02-14.3/5 (turpmāk – līgums) par nekustama īpašuma “Ventas”, Gauja, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 0613, kas ierakstīts Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2466, sastāvā ietilpstošas zemes vienības 2,4 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 0615 daļas 0,1834 ha platībā (zemes vienības daļas kadastra 
apzīmējums 8052 002 0615 8001) (turpmāk – zemesgabals) nomu; 

2. saskaņā ar līguma 1.2.punktu zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis ir gājēju un 
velosipēdistu celiņa, pievedceļa un tilta pār Gauju būvniecība. Līguma 1.8.punkts paredz, ka 
līgums ir saistošs līgumslēdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem, bet līguma 3.1.punkts 
nosaka pašvaldības pienākumu maksāt iznomātājam nomas maksu; 

3. uz līguma pamata Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0056 0815 III. 
daļas 1.iedaļā (Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu) ar ieraksta Nr.2.1. par labu 
pašvaldībai ir nostiprināta nomas tiesība uz zemesgabalu, nomas termiņš: no 03.02.2014. 
līdz 02.02.2024.; 

4. uz 01.09.2016. pirkuma līguma pamata zemes vienība 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 002 0615 līdz ar pašvaldībai iznomāto zemesgabalu ir atdalīta no nekustamā īpašuma 
“Ventas”, Gauja, Carnikavas novads, un ir izveidots jauns nekustams īpašums “Ventas 
pļavas”, Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 2399, uz kuru 24.10.2016. 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 0815 ir nostiprināta [..] 
īpašuma tiesība; 

5. Civillikuma 2126.pants paredz, ka, ierakstot nomas vai īres līgumu zemes grāmatās, 
nomnieks vai īrnieks iegūst lietu tiesību, kas ir spēkā arī pret trešām personām, bet 
2174.pants - kad iznomātājs vai izīrētājs nomas vai īres priekšmetu atsavina, ieguvējam 
jāievēro nomas vai īres līgums tikai tad, ja tas ierakstīts zemes grāmatās. 

6. Zemesgrāmatu likuma 36.panta pirmā daļa nosaka, ka, sadalot nekustamu īpašumu vairākos 
patstāvīgos īpašumos, visas tiesības, kas apgrūtina sadalāmo nekustamo īpašumu, joprojām 
skaitās pilnā apmērā uz katru jaunradušos nekustamu īpašumu vai no nekustama īpašuma 
atdalīto reālo daļu; 

7. pašvaldība ir uzbūvējusi gājēju un velosipēdistu celiņu, būves kadastra apzīmējums 
80520021883001, būve 19.03.2015. reģistrēta zemesgrāmatā pašvaldībai piederoša 
nekustamā īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novads, sastāvā, bet pievedceļš nav 
uzbūvēts; 
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8. zemes īpašnieks ir piekritis slēgt zemesgabala nomas līgumu ar pašvaldību; 
9. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 

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 2.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par 
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk. ceļu būvniecība un 
uzturēšana, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

d. 21.panta pirmās daļa 17. un 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā 
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un par nekustamās mantas iegūšanu 
pašvaldības īpašumā; 

10. lai izpildītu pašvaldības autonomo funkciju (teritorijas labiekārtošana) un racionāli 
apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, būves (gājēju un velosipēdistu celiņš) 
uzturēšanas vajadzībām, un pievedceļa būvniecības un  uzturēšanas vajadzībām ir 
nepieciešams nomāt zemesgabalu, noslēdzot  jaunu līgumu par zemesgabala nomu. 

 
R.Raimo jautā, vai ir runāts ar īpašnieku par to, ka pašvaldība šo īpašumu nākotnē varētu 
iegādāties? 
I.Tjarve atbild, ka ar īpašnieku ir bijusi saruna, ka nākotnē varētu notikt maiņa pret citu 
līdzvērtīgu īpašumu. 
G.Kozlovska papildina, ka zemes īpašnieks ir ieinteresēts šo zemesgabalu samainīt ar blakus esošo 
pašvaldības īpašumu. Un ja tiks noslēgts nomas līgums, tad tiks virzīts process uz zemesgabalu 
maiņu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās 
daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17. un 23.punktu, 
Civillikuma 2126. un 2174.pantiem, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 16.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [], deklarētās dzīvesvietas adrese: [..], 
par nekustamā īpašuma “Ventas pļavas”, Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 
002 2399, sastāvā ietilpstošas zemes vienības 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
002 0615 daļas 0,1834 ha platībā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 8052 002 0615 
8001) nomu, nosakot zemes iznomāšanas (lietošanas) mērķi: gājēju un velosipēdistu celiņa 
(būves kadastra apzīmējums 80520021883001) uzturēšana, piebraucamā ceļa būvniecība un 
uzturēšana. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai viena mēneša laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas sagatavot un saskaņot ar lēmuma 1.punktā norādīto personu zemes 
nomas līgumu. 

3. Apmaksāt nomas maksas izdevumus par lēmuma 1.punktā minēto zemi no Carnikavas 
novada pašvaldības 2017.gada budžeta programmas „Nomas maksa dambja rekonstrukcijas 
un būvniecības pasākumiem”. 

4. Apmaksāt valsts un kancelejas nodevas uz lēmuma 1.punktā norādītā zemes nomas līguma 
pamata par labu pašvaldībai nostiprināmās nomas tiesības ierakstīšanai zemesgrāmatā no 
pašvaldības 2017.gada budžeta programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana 
zemesgrāmatā”. 
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5. Noteikt atbildīgos par: 
5.1. lēmuma 2.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāju, 
5.2. lēmuma 3. un 4.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
12. § 

Par nekustama īpašuma „d/s Kāpas zemes gabals Nr.6”, Carnikavas nov., sastāvā 
ietilpstošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1903 platības precizēšanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), konstatē: 
1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums „d/s 

Kāpas zemes gabals Nr.6”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1708, kas sastāv no 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8052 002 1708 (reģistrētā platība - 0,0397 ha) 
un 8052 002 1903 (reģistrētā platība - 0,1439 ha); pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo 
īpašumu norādītajā sastāvā 27.03.2017. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4487; nekustams īpašums 
saņemts dāvinājumā no kooperatīvās sabiedrības “Carnikavas Dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība “Kāpas”” (turpmāk – DKS “Kāpas”); 

2. domē no DKS “Kāpas” saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas (turpmāk – 
reģionālā nodaļa) 15.12.2016. lēmums Nr.9-05-R/319. No reģionālās nodaļas lēmuma izriet, 
ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1903 teritorijas daļa Kadastra 
informācijas sistēmas telpiskajos datos – kadastra kartē – pārklājas ar zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 1886, kas reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā ar grafiski 
noteiktu platību 0,0216 ha, neveicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. Iepriekš minētā zemes 
vienība reģistrēta nekustamā īpašuma Kalcija iela, Gauja, Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 002 2128, sastāvā un, atbilstoši Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 
datiem, tas 05.07.2012. ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000507211 uz Carnikavas novada pašvaldības 
vārda bez zemes kadastrālās uzmērīšanas; 

3. ņemot vērā reģionālās nodaļas lēmumā konstatēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8052 002 1903 (pašvaldības nekustams īpašums „d/s Kāpas zemes gabals Nr.6”, Carnikavas 
nov.) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1886 (pašvaldības nekustams 
īpašums Kalcija iela, Gauja, Carnikavas nov.) daļējo pārklājumu, nepieciešams precizēt 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1903 platību no 0,1439 ha uz 0,1223 ha, 
pieņemot attiecīgu domes lēmumu un veicot Kadastra informācijas sistēmas datu 
aktualizāciju;  

4. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā nosaka, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu. 
 
Ņemot vērā nepieciešamību novērst Kadastra informācijas sistēmā konstatēto zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1903 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 
002 1886 daļējo pārklājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.05.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 
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1. Precizēt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „d/s Kāpas zemes 
gabals Nr.6”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1708, sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1903, platību no 0,1439 ha uz 0,1223 ha. 

2. Lūgt Valsts zemes dienestu aktualizēt Kadastra informācijas sistēmas datus pēc zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem 8052 002 1708, 8052 002 1903 un 8052 002 1886 
uzmērīšanas un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanas. 

3. Apmaksāt izdevumus par Kadastra informācijas sistēmas un zemesgrāmatas datu 
aktualizāciju no pašvaldības 2017.gada budžeta programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un 
ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieku. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas 
Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.   
 

13. § 
Par vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži" par valstij piederoša 

nekustama īpašuma “Piejūras ielas”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošu zemes vienību 
bezatlīdzības lietošanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica, I.Gotharde 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), konstatē: 
1. atbilstoši Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta “a” apakšpunktam un Ministru 

kabineta 19.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 2.-
4.punktam, Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 02.09.2015. iesniedza 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai (turpmāk – Zemkopības ministrija) valsts meža 
zemes atsavināšanas ierosinājumu Nr.01-11.1/2396 par trīs valsts meža zemes vienībām: 
zemes vienība 0,88 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 1148, zemes vienība 0,67 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 2121, un zemes vienība 0,15 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 002 2120 (turpmāk trīs valsts meža zemes vienības kopā – Zemes gabals); 

2. Zemes gabals kā patstāvīgs nekustams īpašums „Piejūras ielas”, Carnikavas novads, 
kadastra numurs 8052 002 2389, 1,7 ha kopplatībā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda 
Zemkopības ministrijas personā. Valsts īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā 
sastāvā 21.03.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 4154; 

3. Zemes gabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā; saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkta noteikumiem krasta kāpu aizsargjoslā un 
pludmalē ir aizliegts atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi; 

4. Zemkopības ministrija akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži" adresētajā 06.01.2017. 
vēstulē Nr.3.4-11/27/2017 “Par pilnvarojuma izsniegšanu vienošanās par valsts zemes 
gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā slēgšanai” norāda, ka lai ievērotu lietderības 
principu un pašvaldība varētu veikt savas autonomās funkcijas, Zemes gabals nododams 
pašvaldībai līdz brīdim, kad tiks veikti attiecīgi grozījumi Aizsargjoslu likuma 36.panta 
trešās daļas pirmajā punktā, kas atļautu atsavināt valsts īpašumā esošu zemi, kura atrodas 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā, pašvaldībai. Gadījumā, ja minētie 
grozījumi Aizsargjoslu likumā netiek veikti, vienošanās ir ietverta apņemšanās pagarināt 
vienošanās darbību vēl uz desmit gadiem un piemērot spēkā esošos vienošanās noteikumus; 

5. domē no akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži" saņemts vienošanās par valstij piederoša 
zemes gabala bezatlīdzības lietošanu projekts, tas ir saskaņots ar pašvaldības Juridiskās 
nodaļas vadītāju; 
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6. Zemes gabala tūlītēja atsavināšana par labu pašvaldībai nav iespējama, bet tas nepieciešams 
pašvaldības autonomās funkcijas - ceļu būvniecība un uzturēšana – izpildei, līdz ar to 
noslēdzama vienošanās par valstij piederoša Zemes gabala bezatlīdzības lietošanu, kas būtu 
spēkā līdz brīdim, kad tiks veikti attiecīgi grozījumi Aizsargjoslu likumā;  

7. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
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. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par 
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk. ceļu būvniecība 
un uzturēšana; 

c. 21.panta pirmās daļas 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; 

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

 
R.Raimo jautā, vai saskaņā ar šo līgumu, būs iespējams veikt būvniecības darbus? 
D.Jurēvica atbild, ka līgums atļaus veikt rekonstrukcijas darbus. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, 
kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.05.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt vienošanos ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži", reģistrācijas 
Nr.40003466281, par valstij piederoša nekustama īpašuma “Piejūras ielas”, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 002 2389, sastāvā ietilpstošu zemes vienību bezatlīdzības lietošanu 
uz 10 (desmit) gadiem, nosakot pašvaldībai tiesības ierosināt pagarināt vienošanās darbību 
vēl uz 10 (desmit) gadiem gadījumā, ja norādītajā termiņā normatīvie akti nepieļauj zemes 
iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

2. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto valstij piederošo nekustamo īpašumu līdz ar 
visiem dokumentiem, kuri uz to attiecas. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot papildvienošanos 
pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, termiņš - piecas (5) darba dienas pēc lēmuma 1.punktā norādītās 
vienošanās parakstīšanas. 

4. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādītā valstij piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanai no pašvaldības 
2017.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

5. Noteikt atbildīgos par: 
5.1. lēmuma 3.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāju, 
5.2. lēmuma 4.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.   
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14. § 
Par iesnieguma izskatīšanu par zemes nomas līguma noslēgšanu, par zemes vienības daļas 

noteikšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Domei uz īpašuma tiesību pamata pieder nekustamais īpašums Dzirnupes ielā 3B, Gaujā, 

Carnikavas novadā, kadastra Nr.8052 002 2057, kurā sastāvā ietilpst zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 2057, ar kopējo platību 1,52 ha (turpmāk – zemes vienība); 
Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  (turpmāk – 
Kadastra informācijas sistēmā) reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”, kods 1201. 

2. Uz zemes vienības atrodas pašvaldībai nepiederoša būve: komunālo notekūdeņu bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas ar būves kadastra apzīmējumu 80520022057001, ar  apbūves laukuma 
platību 800 m2. Minētā būve nav ierakstīta zemesgrāmatā. 

3. 2016.gada 22.decembrī Domē ir saņemts SIA “KOMUNALEKS” iesniegums (reģistrēts ar 
Nr. S/3176) ar klāt pievienoto 2015.gada 11.novembra pirkuma līgumu Nr.10/2015 
apliecinātu kopiju, kurā SIA “KOMUNALEKS” inform ē, ka ir komunālo notekūdeņu 
bioloģisko attīrīšanas iekārtu īpašnieks, kas iekārtas iegādājās no iepriekšējā īpašnieka SIA 
“Kempings Gauja”, reģistrācijas Nr.40003585300, un lūdz izskatīt jautājumu par zemes 
nomas līguma noslēgšanu. 2017.gada 3.martā no iesniedzēja saņemta papildus pieprasītā 
informācija, kurā norādīta nepieciešamā nomājamā zemesgabala platība – 0,2 ha; nomas 
termiņš – 10 gadi; zemes iznomāšanas mērķis – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšana.    

4. Ministra kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu”:  
4.1. 4.punkts noteic, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu 

var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju; 
4.2. 6.2. un 6.3.apakšpunkts noteic, ka lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz 

publiskai personai vai tās iestādē, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, 
šādus dokumentus: pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), 
juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra 
apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; dokumentus, 
kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai līdz 
īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā - vienu no likuma  “Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 17. un 28.pantā minētajiem dokumentiem; 

4.3. 7.2.apakšpunkts noteic, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības; 

4.4. 7.1 punkts noteic, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos 
noteiktos nodokļus; 

4.5. 7.2 punkts noteic, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 
euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir 
mazāka nekā 28 euro gadā; 

4.6. 9.1.apakšpunkts noteic, ka nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku 
līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja uz zemesgabala atrodas tiesiskā 
valdītāja ēkas (būves), kuras saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā; 
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4.7. 10.punkts noteic, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma 
noslēgšanas dienu. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes nomas līguma 
noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties. 

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums noteic: 
5.1. 1.panta 12.punkts - zemes vienības daļa ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrēta (tai skaitā nomas vajadzībām) noteikta zemes vienības 
teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts; 

5.2. 15.panta 1.punkta a) apakšpunkts un 3.punkts cita starpā - zemes vienības daļas 
noteikšana nepieciešama, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes vienības 
daļu un lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu; 

5.3. 24.panta otrās daļas 2.punkts - zemes vienības daļas noteikšanu ierosina vietējā 
pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”; 

6. Ministra kabineta 10.04.2012. noteikumi Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi” noteic: 
6.1. 21.punkts - zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja nodala daļu 

no zemes vienības, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu; 
6.2. 22.punkts - zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ievērojot šādus 

nosacījumus: (22.2.) ja reģistrējamā zemes vienības daļa ir nekustamā īpašuma nodokļa 
objekts, atlikušo zemes vienības platību reģistrē Kadastra informācijas sistēmā kā zemes 
vienības daļu. 

6.3. 23.punkts - lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā: 23.1. 
iesniegumam pievieno: (23.1.1.) grafisko pielikumu – zemes robežu plāna kopiju vai 
citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības 
daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus; (23.1.2.) valsts institūcijas vai vietējās 
pašvaldības lēmumu par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un 
tam piekrītošās zemes platības noteikšanu, 23.2. iesniegumā norāda: (23.2.1.) 
nekustamā īpašuma kadastra numuru; (23.2.2.) zemes vienības kadastra apzīmējumu, 
kurā nosaka zemes vienības daļu; (23.2.3.) zemes vienības daļas platību; 

7. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
nosaka: 
7.1. 4.punkts - zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka vienu vai vairākus lietošanas 

mērķus. Lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes platību; 
7.2. 7.punkts – 7.punkts - zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar 

kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas 
mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina 
arī zemes vienībai. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.05.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Ierosināt noteikt nomas vajadzībām zemes vienības daļu nekustamā īpašuma Dzirnupes 
ielā 3B, Gaujā, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 2057, sastāvā ietilpstošajai 
zemes vienībai 1,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2057 (grafiskais materiāls 
– pielikumā). 

2. Plānotajai lēmuma 1.punktā minētajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
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ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”, kods 1201 un piekrītošo zemes 
platību 0,2 ha. 

3. Iesniegt iesniegumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā lēmuma 2. punktā 
norādītās plānotās zemes vienības daļas reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “KOMUNALEKS”, reģistrācijas Nr.40103216533, 
par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8052 002 2057 sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības  Dzirnupes ielā 3B, Gaujā, Carnikavas novadā, kadastra apzīmējums 8052 002 
2057, daļas 0,2 ha platībā nomu, ar darbības termiņu 10 (desmit) gadi, paredzot iespēju 
nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

5. Noteikt nomas maksu par lēmuma 2.punktā minēto zemes vienības daļu 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. 

6. Piemērot nomas maksai koeficientu 1,5, uz laiku līdz būve: komunālo notekūdeņu 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar būves kadastra apzīmējumu 8052 002 2057 001, tiks  
ierakstīta zemesgrāmatā. 

7. Aprēķināt SIA “KOMUNALEKS” maksu par lēmuma 2.punktā minēto zemes vienības 
daļas faktisko lietošanu no 2015.gada 11.novembra līdz nomas līguma noslēgšanas dienai 
lēmuma 5. un 6.punktos minētajā apmērā. 

8. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai  10  
(desmit) darba dienu laikā pēc apliecinājumu par zemes vienības daļas reģistrāciju 
Kadastra informācijas sistēmā saņemšanas sagatavot lēmuma 4.punktā minēto nomas 
līgumu par zemes vienības  daļas nomu.  

9. Atbildīgais par lēmuma 3.punkta izpildi – Būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste. 
10. Atbildīgais par lēmuma 8.punkta izpildi – Carnikavas novada domes Juridiskās nodaļas 

vadītāja. 
11. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors.  
 

Pielikumā: grafiskais materiāls, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa “Zemes vienības 
Dzirnupes iela 3B, Gauja, Carnikavas novads (kadastra apzīmējums 8052 002 2057) plānotā zemes 
vienības daļa 0,2 ha platībā”. 
 

15. § 
Par zemes vienību apvienošanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamie īpašumi Niedru iela 10, Siguļos, Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8052 003 [..] un Niedru iela 10, Siguļos, Carnikavas novadā, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8052 003 [..] 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 
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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 09.05.2017. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, 
E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0956 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 003 [..], [..], Carnikavas nov., pievienot zemes vienību 0,0150 ha platībā 
ar kadastra apzīmējum 8052 003 [..], [..], Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,1106 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi [..], Carnikavas nov., un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 

 
16. § 

Par piekrišanas došanu zemes [..] Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: I.Tjarve 

 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 09.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0565 ha platībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais nosaukums [..]), 
īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..],  zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 
iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas pilsonim [..] ([..]), personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

17. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..] Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0529 ha platībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais nosaukums [..]), 
īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 
iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

18. § 
Par Carnikavas  novada teritorijas plānojuma1.redakcijas  pilnveidošanu 

Ziņo: I.Tjarve, S.Lesiņa 
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IZSAKĀS: R.Raimo, Z.Varts, I.Krastiņš, K.Bergmanis, R.Laveiķis, P.Špakovs, A.Grikmanis, 
E.Sliede 
 

Carnikavas novada dome izskatīja Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-
2028.gadam izstrādes vadītāja - Būvvaldes teritorijas plānotāja Zinta Varta iesniegto pārskata 
ziņojumu (pielikums) par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.gadam 
1.redakcijas un Vides pārskata projekta  publiskās apspriešanas, kas notika no 2017.gada 9.marta 
līdz 13.aprīlim,  rezultātiem un 27.aprīlī notikušās sanāksmes par  apspriešanas ietvaros saņemto 
iesniegumu un institūciju atzinumu izskatīšanu protokolu.  

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti institūciju atzinumi un 11 iesniegumi no 
fiziskām personām, tajā skaitā 1 kolektīvais iesniegums, ar priekšlikumiem un iebildumiem par 
apspriešanā nodoto novada teritorijas plānojuma 1. redakciju. 2017.gada 27.aprīlī notikušās 
sanāksmes protokolā fiksēti komentāri par  institūciju atzinumiem un sabiedrības priekšlikumu 
ņemšanu vērā vai noraidīšanu un to pamatojumu. 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 88.punkts, nosaka, ka pēc iepriekšminētā 
izskatīšanas,  pašvaldības dome pieņem vienu no šādiem lēmumiem:  

“88.1. apstiprināt izstrādāto teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu atbilstoši Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 25. pantam; 

  88.2. pilnveidot teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakciju; 
  88.3. noraidīt izstrādāto teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakciju un izstrādāt to 

no jauna atbilstoši jaunajam darba uzdevumam.” 
 
R.Raimo izsaka pateicību Būvvaldei un SIA “Grupa93” par darbu, kas tiek veikts saskaņā ar 
visiem grafikiem. Kā arī paldies par iedzīvotāju vēlmju uzklausīšanu, tas ir ļoti pozitīvi. Vai ir vēl 
kādas lietas, kuras būtu nepieciešamas iestrādāt teritorijas plānojumā? 
Z.Varts atbild, ka pamatā jau viss ir iekļauts šajā plānojumā. Kā redzams tad arī šajā plānā būs 
iespējama attīstība un iespējas būs dotas. Ir ņemti vērā iedzīvotāju ierosinājumi par jaunajām 
apbūves teritorijām (māju augstumi), bet tas nebūs pretrunā ar esošo teritoriju apbūvi. 
 
Deputāti diskutē par teritorijas plānojumam iesniegto biedrības “Garciemieši” priekšlikumu. 
 
K.Bergmanis jautā, vai šis teritorijas plānojums paredz dalīto atkritumu laukumu izveidi novada 
teritorijā? 
S.Lesiņa atbild, ka plānojumā pēc teritoriju atļauto izmantošana spektra un zonējuma, šādas 
teritorijas var analizēt un vērtēt, bet tām ir jāatbilst tehniskās vai jauktas apbūves teritorijas 
zonējumam. Kā atsevišķi izdalīta sadaļa – dalīto atkritumu izveide nav plānojuma tiešais 
jautājums. Šāds laukums neaizņem tik lielu teritoriju, lai to noteiktu kā īpašu, ko iezīmētu 
teritorijas plānojumā.  
 
Deputāti diskutē par iespēju novadā izveidot dalīto atkritumu šķirošanas laukumu. 
 

Pamatojoties uz  iesniegtajiem materiāliem, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 
pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 87.punktu un 88.punkta otro daļu, Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.05.2017 atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, 
E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot SIA “Grupa93” pilnveidot Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-
2028.gadam 1.redakciju. 

2. Atbildīgais par šī lēmuma izpildi – Būvvaldes teritorijas plānotājs. 
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Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas, Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 24.05.2017. plkst. 9.00; 
Ārkārtas domes sēde notiks 24.05.2017. pēc apvienotās komitejas sēdes. 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 12.06.2017. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 13.06.2017. plkst. 14.00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 14.06.2017. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 21.06.2017. plkst. 09.00. 

 
Izpilddirektora zi ņojums 

Ziņo: R.Garenčiks 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Inform ācija par Att īstības plānošanas dokumentu 2016.gada uzraudzību 
Ziņo: I.Stalidzāne 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2017.gada 17.maijā plkst. 11.30. 
 
Pielikumā: 
1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 39 lp., tai skaitā 2 administratīvais akts uz 4 lp. 
2. Carnikavas novada bāriņtiesas Darba kārtības noteikumi Nr.INA/2017/9 uz 4 lp. 
3. Carnikavas novada bāriņtiesas darbinieku Ētikas kodekss uz 4 lp. 
4. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2017/7 „Grozījumi Carnikavas novada 

domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/11 “Ielu tirdzniecības saskaņošanas un 
organizēšanas saistošie noteikumi”” uz 6 lp. 

5. Grafiskais materiāls, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa “Zemes vienības Dzirnupes iela 
3B, Gauja, Carnikavas novads (kadastra apzīmējums 8052 002 2057) plānotā zemes vienības 
daļa 0,2 ha platībā” uz 1 lp. 

6. Pārskata ziņojumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.gadam 
1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātiem un par  apspriešanas 
ietvaros saņemto iesniegumu un institūciju atzinumu izskatīšanu protokolu uz 38 lp. 

 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2017.gada 26.maijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2017.gada 26.maijā 


