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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2016.gada 18.maijā  Nr. 10 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09:00 
Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Pjotrs Špakovs, Rolands Laveiķis (līdz 5.jautājumam), Eva Odziņa, Edgars Sliede, 
Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Kārlis Eidis, Daiga Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Kristaps 
Bergmanis, Sanita Sudraba, Imants Krastiņš (no plkst. 09:06) 
 
Nepiedalās: 
Deputāti – Daiga Jurēvica (atvaļinājums), Arta Deniņa (slimības dēļ) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, 

Sandra Baltruka, Diāna Čūriška, Ināra Stalidzāne 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, SIA 

“Reģionālie projekti” pārstāvji Laine Veinberga un Ivo Narbuts. 
 
Sēdi atklāj plkst. 09:00 

 
Domes sēdes darba kārtībā ir 22 darba kārtības jautājumi, 2 ziņojumi un papildus darba 

kārtībā 2 jautājumi.  
 

G.Kozlovska aicina balsot par domes sēdes, papildus domes sēdes darba kārtībām un 
iepriekš izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, 
S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par nekustamu īpašumu Zeltiņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., un Mazā Ziedleju iela, 

Carnikava, Carnikavas nov., pārņemšanu novada pašvaldības īpašumā. 
2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Garciema teritorijas labiekārtošanas būvprojekta 

izstrādei.   
3. Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov. 

nomu.  
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4. Par budžeta izpildi 2016.gada I. ceturksnī. 
5. Par finansējuma piešķiršanu 2016.gada nometņu organizēšanai. 
6. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 
7. Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, īres līguma 

atjaunošanu (pagarināšanu). 
8. Par finansiālā atbalsta sniegšanu Carnikavas atklātajām sacensībām  vieglatlētikā 

“Carnikavas kauss 2016”.  
9. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai RACEBORD MASTERS WORLD 

CHAMPIONSHIPS Rīgā, Ķīšezerā.  
10. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai RACEBORD MASTERS WORLD 

CHAMPIONSHIPS Rīgā, Ķīšezerā. 
11. Par finansiālā atbalsta sniegšanu Latvijas atklātā bezsniega kamanu suņu čempionāta, 

Baltijas kausa posma un Pasaules kausa posma organizēšanai Carnikavas novadā. 
12. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā BMX Medelinā (Kolumbija).  
13. Par Carnikavas novada Teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu. 
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Aizupes iela un 

Aizupes iela 4, Carnikava, Carnikavas novads. 
15. Par ielu likvidācijas procesā esošās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Gaujmala” 

teritorijā pārņemšanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā. 
16. Par 27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/85-n termiņa 

pagarināšanu. 
17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  IU “Gundegas IP”.  
18. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “Zibs” komercdarbībai zvejniecībā. 
19. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IU “Gundegas IP” komercdarbībai zvejniecībā  
20. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “Krupis” komercdarbībai zvejniecībā.  
21. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
22. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
23. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
24. Par nomas objekta Dzirnupes ielā 3, Gaujā, Carnikavas novadā, 16.05.2016. izsoli  
 
Ziņojumi: 

1. Prezentācija par publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrādi. 
2. Izpilddirektora ziņojums. 

 
1. § 

Par nekustamu īpašumu Zeltiņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., un Mazā Ziedleju iela, 
Carnikava, Carnikavas nov., pārņemšanu novada pašvaldības īpašumā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MUNDAGA”,  reģistrācijas 

Nr.50103360411, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010 (turpmāk - 
sabiedrība), 13.04.2016. iesniegums, 22.04.2016. reģistrēts domē ar Nr. S/1204 (turpmāk 
– iesniegums). Iesniegumā izteikta vēlme nodot pašvaldībai bez atlīdzības (dāvinājumā) 
sabiedrībai piederošus divus nekustamus īpašumus: Zeltiņu iela, Carnikava, Carnikavas 
nov., kadastra Nr. 8052 005 1266 (sastāvā: zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 005 
1611, 0,3395 ha platībā un būve, kadastra apzīmējums 8052 005 1611 001) un Mazā 
Ziedleju iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052 005 1326 (sastāvā: 
zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 005 1320, 0,3244 ha platībā un būve, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1320 001), kā arī uz zemesgabaliem izbūvētos infrastruktūras 
objektus (ielas, ielas apgaismojums, ūdensvadi un kanalizācija), kuru būvdarbi veikti 
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saskaņā ar tehnisko projektu, būvatļauju un tie ir nodoti ekspluatācijā; 
2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

datiem nekustams īpašums Zeltiņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052 
005 1266, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3395 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 005 1611, un būve - iela, kadastra apzīmējums 8052 005 1611 001 (turpmāk - 
nekustams īpašums Nr.1), pieder sabiedrībai, kuras īpašuma tiesība uz nekustamu 
īpašumu Nr.1 15.08.2013. ir nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0052 3758, un attiecībā uz to norādītā zemesgrāmatas nodalījuma III. daļas 
1.iedaļā atzīmes veidā izdarīts ieraksts Nr.1.1. - aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā 
līnija - 0,3395 ha platībā; 

3. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā 
īpašuma Nr.1 sastāvā esošai zemes vienībai 0,3395 hektāru platībā, kadastra apzīmējums 
8052 005 1611, ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi, kuri nav reģistrēti zemesgrāmatā: 
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 

megapaskāliem – 0,0713 ha platībā, 
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem 

- 0,2996 ha platībā, 
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu - 0,1996 ha 

platībā, 
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju -0,0873 ha 

platībā; 
4. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

datiem nekustams īpašums Mazā Ziedleju iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 
8052 005 1326, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3244 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1320, un būve - iela, kadastra apzīmējums 8052 005 1320 001 
(turpmāk - nekustams īpašums Nr.2), pieder sabiedrībai, kuras īpašuma tiesība uz 
nekustamu īpašumu Nr.2 15.08.2013. ir nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.1000 0052 3857, un attiecībā uz to norādītā zemesgrāmatas nodalījuma 
III. daļas 1.iedaļā atzīmes veidā izdarīti ieraksti: Nr.1.1. - aizsargjoslas teritorija gar ielu – 
sarkanā līnija - 0,314 ha platībā; Nr.1.2. - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovolti -0,0744 ha 
platībā; Nr.1.3. - aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas 
spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā - 0,0081 ha platībā; Nr.1.4. - aizsargjoslas teritorija 
gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā - 0,0074 ha platībā; 

5. nekustamā īpašuma Nr.1 sastāvā esošai zemes vienībai 0,3395 hektāru platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1611, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101), bet tā sastāvā esošai būvei, 
kadastra apzīmējums 8052 005 1611 001, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēts būves galvenais lietošanas veids „Ielas un ceļi” (kods 2112); 

6. nekustamā īpašuma Nr.2 sastāvā esošai zemes vienībai 0,3244 hektāru platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1320, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101), bet tā sastāvā esošai būvei, 
kadastra apzīmējums 8052 005 1320 001, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēts būves galvenais lietošanas veids „Ielas un ceļi” (kods 2112); 

7. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā 
īpašuma Nr.1 sastāvā esošās zemes vienības 0,3395 hektāru platībā, kadastra apzīmējums 
8052 005 1611, kadastrālā vērtība 01.01.2016. ir noteikta EUR 261,00 apmērā, bet tā 
sastāvā esošās inženierbūves, kadastra apzīmējums 8052 005 1611 001, kadastrālā vērtība 
01.01.2016. ir noteikta EUR 27933,00 apmērā; kopējā nekustamā īpašuma Nr.1 
kadastrālā vērtība 2016.gadā ir EUR 28194,00; 
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8. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā 
īpašuma Nr.2 sastāvā esošās zemes vienības 0,3244 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 
005 1320, kadastrālā vērtība 01.01.2016. ir noteikta EUR 250,00 apmērā, bet tā sastāvā 
esošās inženierbūves, kadastra apzīmējums 8052 005 1320 001, kadastrālā vērtība 
01.01.2016. ir noteikta EUR 30132,00 apmērā; kopējā nekustamā īpašuma Nr.2 
kadastrālā vērtība 2016.gadā ir EUR 30382,00; 

9. 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”) (turpmāk - teritorijas plānojums), nekustams īpašums Nr.1 un nekustams 
īpašums Nr.2 atrodas jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Apbūves 
noteikumos jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorija (JC) nozīmē izbūves 
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve un 
apbūve, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, pašvaldības, 
reliģisku, izglītības, labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā 
arī darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus, kā arī 
inženiertehniskās apgādes tīklu un inženierkomunikāciju objektu, izbūve; 

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

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo mantu, 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 šādas autonomās 
funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana); 

d. 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, un noteikt kārtību, kādā notiek 
dāvinājumu pieņemšana un pārzināšana, un citu ekonomisko saistību uzņemšanās 
pašvaldības vārdā; 

11. no Civillikuma 1912.panta izriet, ka tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir 
otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību, ir dāvinājums; 

12. 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. 
Pašvaldības Centrālās administrācijas un pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

Komunālserviss” amatpersonas dabā ir apskatījušas iegūšanai pašvaldības īpašumā piedāvātos 
nekustamos īpašumus un secina, ka saskaņā ar teritorijas plānojumu un zemes vienībām 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi tās ir izmantojamas likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas (gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību) izpildes nodrošināšanai un novada 
teritorijas labiekārtošanai, proti, publiskai lietošanai paredzētu ielu, inženiertehniskās apgādes 
tīklu, inženierkomunikāciju objektu uzturēšanai. 

Izvērtējusi sabiedrības iesniegumā izteikto piedāvājumu pārņemt sabiedrībai piederošus 
nekustamos īpašumus, proti, zemi zem ielām, ielas un tajās izbūvētos infrastruktūras objektus 
(ūdensvadu, kanalizāciju un ielu apgaismojumu) dāvinājumā bez atlīdzības pašvaldības 
īpašumā, kopsakarā ar uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem, dome 
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secina, ka nekustamo īpašumu pārņemšana pašvaldības īpašumā (dāvinājumā) ir lietderīga, jo 
tie ir izmantojami pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. un 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, Civillikuma 1912.pantu, 
saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta 
padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstība, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.05.2016. un Finanšu un budžeta 
komitejas 11.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, 
S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) no 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MUNDAGA”,  reģistrācijas Nr.50103360411, 
juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, nekustamos īpašumus līdz ar visām 
tiesībām, pienākumiem un piederumiem (ielas apgaismojums, ūdensvads un 
kanalizācija), kas attiecas uz šiem nekustamiem īpašumiem: 
1.1. Zeltiņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052 005 1266, kas sastāv no 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 1611, 0,3395 ha platībā un 
inženierbūves - ielas, kadastra apzīmējums 8052 005 1611 001; 

1.2. Mazā Ziedleju iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052 005 1326, kas 
sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 1320, 0,3244 ha platībā un 
inženierbūves - ielas, kadastra apzīmējums 8052 005 1320 001.  

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai sadarbībā ar 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” speciālistiem viena mēneša laikā no 
lēmuma pieņemšanas dienas sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu par lēmuma 1.punktā 
norādīto dāvinājumā pieņemto mantu, aktā norādot dāvinātās mantas daudzumu, 
kvalitatīvos rādītājus un dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot un saskaņot ar 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MUNDAGA” pilnvarotu personu dāvinājuma līguma 
tekstu lēmuma 1.punktā norādītās mantas pieņemšanai pašvaldības īpašumā bez 
atlīdzības (dāvinājumā). Termiņš līguma sagatavošanai – 10 (desmit) darba dienas, 
skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. 

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

5. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādītos nekustamos īpašumus līdz ar to 
piederumiem un dokumentiem, kuri uz tiem attiecas, pēc Carnikavas novada pašvaldības 
īpašuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā uz lēmuma 1.punktā norādītajiem 
nekustamajiem īpašumiem, noslēdzot papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā 
apsaimniekošanas līguma starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a 
„Carnikavas Komunālserviss”. 

6. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 
5.punktā minēto papildvienošanos, termiņš – 10 (desmit) darba dienas pēc Carnikavas 
novada pašvaldības īpašuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā uz lēmuma 1.punktā 
norādītajiem nekustamajiem īpašumiem. 

7. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādīto nekustamo īpašumu uzturēšanai no pašvaldības 2016.gada budžeta 
dotācijas līdzekļiem. 

8. Noteikt atbildīgos par: 
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8.1. lēmuma 2.punkta izpildi – pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas 
priekšsēdētāju, 

8.2. lēmuma 3. un 6.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 
nodaļas vadītāju, 

8.3. lēmuma 4.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju, 

8.4. lēmuma 2. un 7.punkta izpildi – p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktoru. 
9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
2. § 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Garciema teritorijas labiekārtošanas būvprojekta 
izstrādei 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Plkst. 09:06 uz domes sēdi ierodas deputāts I.Krastiņš. 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. ar domes 22.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 25, 2§) ir piešķirti l īdzekļi Carnikavas 

novada pašvaldības 2015.gada budžetā EUR 52877,00 būvprojektu „„Karlsona parka” 
sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” un „„Karlsona parka” 
saimnieciskā zona” (turpmāk – būvprojekts vai būvprojekti) izstrādei. Būvprojektu 
izstrādes faktiskās izmaksas, atbilstoši 09.07.2015. līgumam Nr.02-14.6/15/106, ir 
EUR30129,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis;  

2. būvprojektu īstenošanas ietvaros tiek plānota nekustamu īpašumu teritorijas 
labiekārtošana un Aizvēju ielas rekonstrukcija. Aizvēju iela sastāv no divām, atsevišķi 
novietotām zemes vienībām: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1447 un 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1385. Uz zemes vienībām atrodas 
Carnikavas novada pašvaldības valdījumā esoša publiskās lietošanas transporta 
infrastruktūras objekta – Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas novads – divas daļas 
(posmi). Starp abām minētajām Aizvēju ielas zemes vienībām atrodas pieci 
privātpersonām piederoši zemes gabali (tai skaitā, Aizvēju iela 18, kadastra Nr. 8052 008 
1528; Aizvēju iela 16, kadastra Nr.8052 008 1529; Vilgu iela 1, kadastra Nr. 8052 008 
1518; Vilgu iela 2, kadastra Nr. 8052 008 1519; Aizvēju iela 14, kadastra Nr. 8052 008 
0279), kuros, atbilstoši zemes robežu plāniem, zemesgrāmatā ir reģistrēti ceļa servitūti. 
Potenciāli projektējamais Aizvēju ielas posms, kas atrodas uz privātpersonām 
piederošiem pieciem zemes gabaliem, ir  aptuveni 170 m garš;  

3. ar lēmuma konstatējošās daļas iepriekšējā punktā norādīto zemes gabalu īpašniekiem 
dome ir noslēgusi šādus līgumus: 
a. 23.03.2016. dāvinājuma līgumu Nr. 02-14.1/16/2 par no nekustamiem īpašumiem 

atdalāmu zemes gabalu 1417 m2 kopplatībā iegādi: Vilgu ielā 1, Garciemā, Carnikavas 
novadā (atdalāmā zemes gabala platība 776 m2), Aizvēju ielā 16, Garciemā, 
Carnikavas novadā (atdalāmā zemes gabala platība 321 m2) un Aizvēju ielā 18, 
Garciemā, Carnikavas novadā (atdalāmā zemes gabala platība 320 m2); 

b. 24.03.2016. pirkuma līgumu Nr. 02-14.1/16/3 par no nekustamiem īpašumiem 
atdalāmu zemes gabalu 840 m2 kopplatībā iegādi: Vilgu ielā 2, Garciemā, Carnikavas 
novadā (atdalāmā zemes gabala platība 159 m2) un Aizvēju ielā 14, Garciemā, 
Carnikavas novadā (atdalāmā zemes gabala platība 681 m2); 

4. tiek izstrādāti zemes ierīcības projekti, kas nepieciešami zemes gabalu daļu atdalīšanai no 
lēmuma konstatējošās daļas iepriekšējā punktā norādītajiem zemes gabaliem;  
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5. būvprojektu izstrādātāja SIA “BM-projekts” ir iesniegusi būvprojekta „„Karlsona parka” 
sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” tāmes, kurās norāda 
Aizvēju ielas projektēšanas sākotnējās izmaksas (1.pielikums) un papildus darbu 
izmaksas (2.pielikums) Aizvēju ielas posmam, kura projektēšanai iegādāti lēmuma 
konstatējošās daļas 3.punktā norādītie atdalāmie zemes gabali. Atbilstoši tāmēm, kopējās 
papildus projektēšanas darbu izmaksas ir EUR 1095,00, papildus, pievienotās vērtības 
nodoklis 21%, kopā – EUR 1324,95; 

6. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic pašvaldības 
funkciju gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana); 

7. lai būvprojekts ietvertu Aizvēju ielu visā tās garumā, paredzot izbūvēt vienotu publiskās 
lietošanas transporta infrastruktūras objektu - no valsts 1.šķiras autoceļa Rīga (Jaunciems) 
– Carnikava - Ādaži (P1) Garciemā līdz pašvaldības nekustamam īpašumam “Dangu 
mežs”, Carnikavas novads, ar būvprojektu izstrādātāju SIA “BM-projekts” ir lietderīgi 
noslēgt vienošanos pie 09.07.2015. līguma Nr.02-14.6/15/106 par papildus projektēšanas 
darbu izpildi aptuveni 170 m garajā posmā uz zemes vienībām, kuras iegādātas 
pašvaldības īpašumā uz lēmuma konstatējošās daļas 3.punktā norādīto darījumu pamata.  

 
I.Krastiņš jautā, kāda būs tālākā darbība? Vai ir mainījušās iespējas par iespējamiem 
finansēšanas avotiem? Kādi ir LIFE konkursa rezultāti? 
G.Kozlovska atbild, ka uz doto brīdi nekas nav mainījies. Attīstības un plānošanas nodaļa 
strādā pie šī jautājuma. Projekts ir sadalīts kārtās, un pirmā kārta būs par stāvlaukumu, tās 
teritorijas labiekārtošanu un pamatnes sakārtošanu. 
I.Krastiņš norāda, ka prioritātes un pirmie darbi būtu – ielu remonts un izbūve. Tā arī ir viena 
no dārgākajām pozīcijām. 
G.Kozlovska norāda, ka šīs lietas ir jāskatās paralēli. 
I.Krastiņš norāda, ka uz nākamo komitejas sēdi deputātiem varētu sniegt informāciju par 
iespējamiem risinājumiem.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt 
maksimāli lietderīgiem, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
10.05.2016. atzinumu un Finanšu un budžeta komitejas 11.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, K.Eidis, S.Sudraba, K.Bergmanis, I.Krastiņš), „PRET” 1 balss (E.Burģelis), 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt papildus līdzekļus EUR 1095,00 (viens tūkstotis deviņdesmit pieci euro, nulle 
centi) apmērā, papildus pievienotās vērtības nodoklis 21%, Garciema teritorijas 
labiekārtošanas būvprojekta “”Karlsona parka” sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, 
Aizvēju ielas rekonstrukcija” izstrādei, izdevumus sedzot no Carnikavas novada 
pašvaldības 2016.gada budžeta programmas 01.890 “Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem”, saskaņā ar tāmēm (1. un 2.pielikums). 

2. Noslēgt ar SIA “BM-projekts” papildu vienošanos pie 09.07.2015. līguma Nr.02-
14.6/15/106 par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā būvprojekta papildus projektēšanas 
darbu izpildi, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu tehniskā projekta izstrādei un 
autoruzraudzībai (3.pielikums). 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai 
lēmuma lemjošās daļas 2.punktā norādīto papildus vienošanos, termiņš - piecu darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. 



8 
 

4. Apmaksāt lēmuma lemjošās daļas 1.punktā norādītā būvprojekta papildus projektēšanas 
darbu izdevumus saskaņā ar 09.07.2015. līguma Nr.02-14.6/15/106 un vienošanās pie 
līguma noteikumiem. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Juridiskās nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgos par lēmuma 4.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

3. § 
Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas 

nov. nomu  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada domē 21.04.2016. saņemts L. R. (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums, 

iereģistrēts ar Nr. S/1193, par apbūvēta zemesgabala Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov. 
nomu. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Atbilstoši ierakstam Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000554521, iesniedzējai saskaņā ar tiesneses Indras 
Kreicbergas 18.04.2016. lēmumu pieder ēku (būvju) nekustamais īpašums Baraviku ielā 
3, Garupē, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 506 0006, kura sastāvā ietilpst dārza 
māja (kadastra apzīmējums 8052 006 0395 001), saimniecības ēka  (kadastra 
apzīmējums 8052 006 0395 002) un siltumnīca (kadastra apzīmējums 8052 006 0395 
003). Ēkas saistītas ar zemes vienību 0,0562 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 006 
0395). Ēku (būvju) nekustamais īpašums iegūts darījuma rezultātā - uz 07.04.2016. 
noslēgtā pirkuma līguma pamata. Līdz pirkuma līguma noslēgšanai ēkas piederēja 
Valentīnai Plotniecei. 

2. Īpašuma tiesības uz zemes vienību 0,0562 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 
0395 Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov. (turpmāk – zemes vienība), kas saistīta 
ar ēkām, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes 
24.02.2016. lēmumu nostiprinātas Carnikavas novada pašvaldībai. 

3. 2016.gada 9.februārī ar V. P. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 02-
14.3/16/1 (turpmāk – līgums), ar kuru Carnikavas novada dome (turpmāk – Iznomātājs) 
zemes vienību kā zemi, kas nepieciešama bijušajam zemes pastāvīgajam lietotājam 
viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, ar termiņu uz 10 gadiem, iznomājusi V. P. 
(turpmāk – Nomnieks), kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 
izbeigušās 01.09.2008. (pamatojoties uz Carnikavas novada domes 18.02.2009. lēmumu 
(prot. Nr. 4, 37.§) “Par zemes lietotāju tiesībām lietot viņiem piešķirto zemi 
izbeigšanos”).  

4. Līguma 7.4. punkts paredz, ka līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju 
tiesību pārņēmējam. Tiesību pārņēmējam 30 dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas 
līgums jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda. 

5. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” nosaka: 
5.1. 4. punkts - Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu 

var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju; 
5.2. 7.2.punkts - Apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā no 2010.gada 1.janvāra 

nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
5.3. 7.1 punkts - Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos 

noteiktos nodokļus. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un  budžeta komitejas 11.05.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt pirms termiņa ar V. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, 09.02.2016. noslēgto 
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 02-14.3/16/1 par zemes vienības 0,0562 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0395 Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas 
nov., kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8052 006 0395 sastāvā, nomu. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. R., personas kods xxxxxx-xxxxx, par lēmuma 1.punktā 
minētās apbūvētās zemes vienības nomu  ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem, rēķinot no 
līguma parakstīšanas dienas, kas vienlaicīgi uzskatāma arī par lēmuma 1.punktā minētā 
lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanas termiņu.  

3. Gada nomas maksu noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2. punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās 

administrācijas juridiskās nodaļas vadītāja I. Gotharde, termiņš 01.06.2016. 
5. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 01.09.2016. lēmuma 2.punktā minētais līgums 

netiek parakstīts. 
 

4. § 
Par budžeta izpildi 2016.gada I ceturksnī 

Ziņo: G.Kozlovska, I.Lulle 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, G.Dzenis, K.Eidis, R.Raimo, K.Bergmanis, E.Burģelis 
 
I.Krastiņš jautā, vai ir neplānotas izmaiņas uz nākamajiem periodiem saistībā ar pašvaldības 
policijas priekšnieka degvielas limita palielinājumu? Šādas būtiskas budžeta izmaiņas būtu 
jāapspriež ar deputātiem. 
G.Kozlovska atbild, ka tā bija kļūda neizvērtēt degvielas limita palielināšanas nepieciešamību, 
bet pašvaldības policijas priekšniekam ir lūgts atsaukt iesniegumu. 
I.Lulle  norāda, ka policijas priekšnieks ir iesniedzis priekšlikumus budžeta pārdalei. 
I.Krastiņš jautā kāds ir tālākās rīcības plāns, saistībā ar gājēju tilta seguma sakopšanu un 
nomaiņu? 
G.Dzenis atbild, ka tilta klāja atjaunošanas darbi sāksies tuvākajā laikā. 11.maijā bija tikšanās 
ar SIA “Tilts” pārstāvjiem, kuras laikā tika apsekots objekts un konstatēti defekti. Ātrāk tos 
nevarēja veikt, jo to neatļāva laikapstākļi (gaisa temperatūra). 
R.Raimo komentē, ka nav radusies pārliecība, ka 2016.gada budžets tiks apgūts laikā, jo nav 
redzams grafiks pa galvenajiem darbiem, par ko ir lēmusi dome.  
K.Bergmanis jautā par infografiku, kas ir publicēta pašvaldības avīzē “CARNIKAVAS 
NOVADA VĒSTIS”. Kurā no kategorijām ir iekļauta pozīcija – finansēšana un aizņēmumu 
atmaksa? 
I.Lulle  atbild, ka tas ir atspoguļots kapitālieguldījumos. Šī bija diagramma – kā iedzīvotājiem 
labāk uztvert budžetu. 
K.Bergmanis norāda, ka šī inforgrafika ir nekorekta, jo neparāda cik liela daļa ir aizņēmumu 
atmaksai un cik mājokļu apsaimniekošanai. 
 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2016.gada I.ceturksnī 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 11.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, K.Bergmanis), „PRET” nav 



10 
 

balsīm, „ATTURAS” 4 balsīm (E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba), Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2016.gada I ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 
saskaņā ar pielikumu. 

 
5. § 

Par finansējuma piešķiršanu 2016.gada nometņu organizēšanai 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Gotharde, I.Krastiņš, I.Lulle, D.Kalnbērziņa, P.Špakovs, E.Burģesli, 
I.Tjarve, K.Eidis, E.Odziņa, K.Bergmanis 
 

Atbilstoši Carnikavas bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumam 
(apstiprināts ar domes 19.05.2010. lēmumu (protokols Nr.10, 20.§)) aprīļa mēnesī 
www.carnikava.lv un „Carnikavas novada vēstis” tika izsludināts projektu konkurss. 
Konkursam tika pieteiktas 6 nometnes. Dome konstatē: 

1. ir saņemts 12.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1091)  Latvijas 
bērnu un jauniešu sporta asociācijas (reģistrācijas Nr.40008200180, adrese Augšielas 
1, Rīga, LV-1009) pieteikums diennakts „Vieglatlētikas sporta nometne”, kurā pieprasītā 
summa ir 2016 EUR, kurā darbosies 24 dalībnieki vecumā no 10 -16 gadiem un kas 
paredzēta no 17.07.- 24.07.2016. Valmierā. 

2. ir saņemts14.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1132) Carnikavas 
Sporta centrs (reģistrācijas Nr.90000028989, adrese Stacijas iela 5, Carnikava) 
pieteikums dienas „Vispārējās fiziskās sagatavotības nometne dažādiem sporta veidiem” 
kurā pieprasītā summa ir 1086 EUR, darbosies 24 dalībnieki vecumā no 7-11gadiem un 
kas paredzēta no 01.08.- 07.08.2016. 

3. ir saņemts 22.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1206) biedrības 
„DUEsport”  , reģistrācijas kods Nodokļu maksātāju reģistrā Nr.40008208818, adrese 
Ziedu iela 31, Carnikava, LV-2163) pieteikums sporta un tūrisma, diennakts nometne 
„Šļakatas pa gaisu” no 24.07.-29.07.2016., kurai pieprasītā summa ir 1440 EUR, 
darbosies 20 bērni no 7-16 gadiem. 

4. ir saņemts 25.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1211) SIA “Leboro”  
(reģistrācijas Nr.40103860062, adrese “Dadiņas”, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) 
atpūtas un piedzīvojumu, sporta, radošās un izglītojošās nometnes/ņu  pieteikumi, 20 
bērniem no 7-10 gadiem: 
4.1. 5 (piecām) dienas nometnēm “Bindenti” laika posmā: 1) 04.-08.07., 2) 18.-22.07., 

3) 25.-29.07., 4) 08.-12.08., 5) 15.19.08.2016., kur pieprasītā summa par katru laika 
posmu ir 2440 EUR; 

4.2. 2 (divām) diennakts nometnēm “Bindenti” laika posmā no 18.-22.07.2016. un no 
08.- 12.08.2016., pieprasītā summa par katru laika posmu ir 2930 EUR; 

5. ir saņemts 25.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1232) saimnieciskās 
darbības veicējas - nometņu organizatores Arnitas Kampānes, reģistrācijas 
Nr.03017511573, adrese Atpūtas iela 7-8, Carnikava) pieteikums atpūtas un 
piedzīvojumu dienas nometnei „Vasaras piedzīvojumu nometne Carnikavā 04.07. - 
08.07.2016.”, kurai pieprasītā summa ir 600 EUR, darbosies 20 bērni no 7-11 gadiem. 

6. ir saņemts 25.04.2016. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1236 IK „M āra 9”,  
reģistrācijas kods Nodokļu maksātāju reģistrā Nr.40002124273, adrese Ojāra Vācieša iela 
24-7, Carnikava, LV-2163) pieteikums piedzīvojumu, sporta un tūrisma, izglītojošajai 
dienas nometnei „Ej dabā atvērtām acīm!” no 06.06.- 11.06.2016., kurai pieprasītā 
summa ir 840 EUR, darbosies 20 bērni no 7-12 gadiem. 
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R.Raimo norāda, ka Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā šis bija viens no 
retajiem jautājumiem, kur domas krasi atšķīrās. “Carnikavas Sporta centrs” ir izpildījis visas 
nolikuma prasības un interešu konflikts tur nepastāv. Nolikumā nav norādīts, ka var rasties 
šāds interešu konflikts. Priekšlikums var būt, bet izslēgt kādu no pretendentiem, nav pareizi. 
Iespējamais risinājums, lai atbalstītu visas nometnes būtu tāds, ka trūkstošos līdzekļus piešķirt 
no rezerves fonda (“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”). Atbalstītas tiek nevis nometnes, bet 
bērni, kas tajās piedalās. 
G.Kozlovska norāda, ka “Carnikavas Sporta centrs” rīkotajai nometnei finansējums būtu 
jāparedz iestādes budžetā. Par šo tiek runāts katru gadu. 
I.Gotharde paskaidro, ka dome šī konkursa ietvaros nevar vērtēt pašvaldības iestādi un 
piešķirt priekšroku, aiz svītras atstājot privātpersonas iesniegtās nometnes. Iepriekšējos gados 
“Carnikavas Sporta centrs” tika norādīts, ka finansējums ir jāparedz iestādes budžetā. 
I.Krastiņš jautā, cik būtu nepieciešams papildus finansējums, lai atbalstītu visas nometnes? 
I.Lulle  atbild, ka šīs nometnes finansē tikai no “Sporta finansiālie atbalsti”. IKSS komitejas 
priekšsēdētājs gada sākumā paredz aptuveno nepieciešamo finansējumu nometņu 
organizēšanai. Bet pamatojoties uz šo lēmumu, budžeta grozījumos var rast iespēju 
finansējumu pārdalīt no citas budžeta pozīcijas.  
 
Plkst. 10:02 no domes sēdes aiziet deputāts R.Laveiķis. 
 
G.Kozlovska izsaka priekšlikumu atbalstīt sekojošas nometnes - „Šļakatas pa gaisu” (biedrība 
“DUEsport”), „Vasaras piedzīvojumu nometne Carnikavā (Arnita Kampāne) un “Ej dabā 
atvērtām acīm!” (IK “M āra”). Savukārt par nometni “Vispārējās fiziskās sagatavotības 
nometne dažādiem sporta veidiem” (“Carnikavas Sporta centrs”) lemt jūnija Finanšu un 
budžeta komitejā. 
 
Deputāti diskutē par vasaras nometņu finansējuma sadalījumu. 
 
E.Odziņa komentē, ka jāatbalsta tās nometnes, kurās var piedalīties jebkurš bērns. 
E.Burģelis izsaka priekšlikumu atbalstīt visas iesniegtās nometnes, kuras atbilst nolikumam. 
Veidojot nākošā gada budžetu skatīties uz iepriekšējo gadu tendencēm un paredzēt attiecīgu 
finansējumu. 
G.Kozlovska apkopo diskusijā runāto – Carnikavas novada dome atbalsta četras bērnu 
nometnes - „Šļakatas pa gaisu” (biedrība “DUEsport”), „Vasaras piedzīvojumu nometne 
Carnikavā (Arnita Kampāne) un “Ej dabā atvērtām acīm!” (IK “M āra”) un “Vieglatl ētikas 
sporta nometnē” (Latvijas bērnu un jauniešu sporta asociācija) un nepieciešamais finansējums 
tiek finansēts no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Savukārt par nometni 
“Vispārējās fiziskās sagatavotības nometne dažādiem sporta veidiem” (“Carnikavas Sporta 
centrs”) atkārtoti izskatīs jūnija komitejā un dome sēdē. 
 

Iepazīstoties ar konkursam iesniegto projektu pieteikumiem, kā arī ņemot vērā likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta 4., 5.un  6.punktus, 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 21.panta otro daļu, kas 
nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, saskaņā ar Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu vasaras nometņu organizēšanai par kopējo summu EUR 4896,00 
(četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši eiro, 00 centi), tai skaitā: 
1.1. EUR 2016,00 (divi tūkstoši sešpadsmit eiro, 00 centi) Latvijas bērnu un jauniešu 

sporta asociācijas diennakts „Vieglatl ētikas sporta nometne”, kurā darbosies 24 
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dalībnieki vecumā no 10 -16 gadiem un kas paredzēta no 17.07.- 24.07.2016. 
Valmierā. 

1.2. EUR 1440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit eiro, 00centi) „DUEsport” 
sporta un tūrisma diennakts nometnei „Šļakatas pa gaisu” no 24.07.-29.07.2016., 
kurā darbosies 20 bērni no 7-16 gadiem Priekuļu novadā. 

1.3. EUR 600,00 (seši simti eiro, 00 centi) saimnieciskās darbības veicējas - nometņu 
organizatores Arnitas Kampānes atpūtas un piedzīvojumu dienas nometnei 
„Vasaras piedzīvojumu nometne Carnikavā”  no 04.07. - 08.07.2016., kurā 
darbosies 20 bērni no 7-11 gadiem Carnikavas pamatskolā. 

1.4. EUR 840,00 (astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centi) IK „Māra 9”, piedzīvojumu, 
sporta un tūrisma, izglītojošajai dienas nometnei „Ej dab ā atvērt ām acīm!”  no 
06.06.- 11.06.2016. darbosies 20 bērni no 7-12 gadiem Carnikavas novadā un 
Pierīgā (Sigulda, Garkalne, Murjāņi). 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.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 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. 
 

6. § 
Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: K.Eidis, I.Tjarve, E.Burģelis 
 

Dome konstatē: 
Carnikavas novada pašvaldībai uz īpašuma tiesību pamata pieder dzīvoklis (adrese), 

Carnikavas nov. 
1999. gada 4. martā ir noslēgts līgums ar J.K., personas kods xxxxxx-xxxxx, par dzīvokļa 

Nr.x (adrese), Carnikavas novadā īri. Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Laika posmā no 
2005. gada ir saņemti vairāki dzīvojamās mājas (adrese) dzīvokļu īpašnieku iesniegumi par J.K. 
uzvedību, kas padara dzīvošanu vienā mājā neiespējamu.  

2016. gada 25. janvārī saņemts dzīvojamās mājas īpašnieku iesniegums, kur norādīts: 
1. dzīvokļa Nr.13 īrnieks J.K. nepiedienīgi izturas pret mājas iedzīvotājiem - spļauj un 

lamājas; 
2. izlej bioloģiskos šķidrumus zem sava dzīvokļa loga, kas rada neciešamu smaku; 
3. uz sava dzīvokļa logiem izliek nepiedienīgus uzrakstus; 
4. liek šķēršļus pārvietošanās iespējām pa koplietošanas telpām. 

Laika posmā no 2005. gada J.K. 13 reizes ir saukts pie administratīvās atbildības par sīko 
huligānismu, atkritumu izgāšanu neparedzētās vietās un ēkas sasmērēšanu ar uzrakstiem, taču 
situācija nav uzlabojusies. 

Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” (turpmāk-Likums) 28.1 panta pirmās daļas 3. 
punktam izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa 
ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks, viņa 
ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viņu pārkāpj dzīvojamās telpas 
lietošanas noteikumus, padarot pārējām personām dzīvošanu ar tām vienā kopējā dzīvoklī vai 
vienā mājā neiespējamu. Šajā gadījumā dzīvojamās telpas īres līgums izbeidzams bez īrnieka 
iepriekšējas brīdināšanas.  
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Likuma 28.1 panta pirmās daļas 3. punktā   norādītie pārkāpumi, kas ir pamats dzīvojamo 
telpu īre līguma izbeigšanai, pēc izdarīto darbību vērtējuma ir objektīvi prettiesiski, kas 
izpaužas dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu neievērošanā. Prettiesiskās darbības šajā 
gadījumā tulkojamas visai plašā nozīmē, jo tām var būt tīri huligānisks raksturs, arī fiziska 
ietekmēšana. Tā var izpausties necieņas izrādīšanā pret citiem mājas iedzīvotājiem, necenzētu 
vārdu lietošana (R.Krauze “Par dzīvojamo telpu īri”, Likums ar komentāriem, Tiesu nama 
aģentūra, 2005. - 101.lpp.). 

Carnikavas novada pašvaldības Sociālās palīdzības dienestā J. K. nav atzīts par trūcīgu 
vai maznodrošinātu personu, kura jānodrošina ar dzīvojamo telpu. 

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

kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.04.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Celt prasību tiesā par 1999. gada 4. marta īres līguma ar J. K., personas kods xxxxxx-
xxxxx, izbeigšanu, izliekot bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot 
prasības pieteikumu tiesai par īres līguma izbeigšanu ar J. K. un izlikšanu. 

3. Paredzēt finanšu līdzekļus valsts nodevas samaksai no 2016. gada pašvaldības budžeta 
sadaļas „Administrācija” 100,00 EUR. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi Juridiskās nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
7. § 

Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, īres līguma 
atjaunošanu (pagarināšanu) 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada domē 25.04.2016.reģistrēts J. S. iesniegums Nr. S/1235, kurā viņš 

lūdz turpināt īrēt sociālo dzīvokli.  
19.11.2014. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.27, 20.§) „Par sociālā 

dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, izīrēšanu J. S.”, 27.11.2014. tika 
noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums nr. 02-14.2/7 uz sešiem mēnešiem, 01.12.2015. noslēgta 
vienošanās Nr. 02-142/7-2 pagarināt īres līgumu uz sešiem mēnešiem, sākot no 28.11.2015.  

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izpratnē, sociālā dzīvokļa izīrēšana 
ir viens no palīdzības veidiem, un pirmkārt ar dzīvojamo platību tiek nodrošinātas personas, ja 
tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās platības ir maznodrošinātas personas, kas ir invalīdi. 

Saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Carnikavas novadā” 8.punkts nosaka, ka persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli iesniedz 
iesniegumu un tam pievieno dokumentus, kas pamato personai pienākušos palīdzību, ja 
dokumenti nav pašvaldības rīcībā. 

Minēto saistošo noteikumu 15.punkts nosaka, ka lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
personai (ģimenei) pieņem Carnikavas novada dome. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmā 
daļa nosaka, ka sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata personai 
(ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

Minētā likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz 
laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās 
īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  
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Izvērtējot J. S. 25.04.2016. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā 
dienesta vadītājas ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
09.05.2016. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar J.S., personas kods xxxxxx-xxxxx, 27.11.2014. noslēgto sociālā dzīvokļa īres 
līgumu par sociālo dzīvokli Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, noslēdzot 
vienošanos ar J.S. par minētā līguma pagarināšanu uz sešiem mēnešiem, sākot no 
28.05.2016. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 
vadītāja, termiņš – 27.05.2016. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

8. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu Carnikavas atklātajām sacensībām vieglatlētik ā 

“Carnikavas kauss 2016”  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada domē saņemts biedrības „Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta 

asociācija” (reģ.nr. LV40008200180, juridiskā adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009) vadītāja 
Edvīna Krūma iesniegums (reģistrēts KAC 07.04.2016. Nr.S/1050) par finansiālā atbalsta 
sniegšanu Carnikavas atklātajām sacensībām vieglatlētikā “Carnikavas kauss 2016” E grupā 
(2007.g.dz. un jaunāki), D grupā (2005.-2006.g.dz.) un C grupā (2003.2004.g.dz.), kas 
paredzētas kā viens no Latvijas kausa posmiem šajās vecuma grupās. Sacensības plānots 
organizēt 08.06.2016. Carnikavas novadā. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” 2.2., 8., 10., 23.punktiem, un  09.05.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, 
E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai „Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija” EUR 380,00 (trīs simti 
astoņdesmit eiro, 00 centi) Carnikavas atklāto sacensību vieglatlētikā “Carnikavas kauss 
2016” E grupā (2007.g.dz. un jaunāki), D grupā (2005.-2006.g.dz.) un C grupā 
(2003.2004.g.dz.) organizēšanai š.g. jūnija mēnesī Carnikavas novadā, Carnikavas sporta 
kompleksā. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc pasākuma rīkošanas atļaujas un rēķina saņemšanas no biedrības 
„ Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija”. 

3. Biedrībai „Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 
pasākuma, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības 
nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma 
dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
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9. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai RACEBORD MASTERS WORLD 

CHAMPIONSHIPS R īgā, Ķīšezerā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas novada iedzīvotāja D. P. (dzīvo (adrese), 

Carnikavas novads, LV-2163) pieteikums (reģistrēts KAC 22.04.2016. Nr.S/1207) finansiālā 
atbalsta saņemšanai, lai nodrošinātu dalību RACEBORD MASTERS WORLD 
CHAMPIONSHIPS Rīgā, Ķīšezerā 31.05.2016.- 04.06.2016. 

Pieteikums atbilst 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 
CND/SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām”. D.P. līdz šim finansiālo atbalstu nav saņēmis. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 
SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
2.1., 4.1.,7.punktiem, un  09.05.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt D.P. EUR 160,00 (viens simts sešdesmit eiro, 00 centi) dalības maksas segšanai 
dalībai RACEBORD MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS Rīgā, Ķīšezerā 
31.05.2016.- 04.06.2016. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no D.P. norādītās sabiedriskās organizācijas. 

3. D.P ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
10. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai RACEBORD MASTERS WORLD 
CHAMPIONSHIPS R īgā, Ķīšezerā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas novada iedzīvotāja A. V. (dzīvo (adrese), 

Carnikavas novads, LV-2163) pieteikums (reģistrēts KAC 05.05.2016. Nr. S/1314) finansiālā 
atbalsta saņemšanai, lai nodrošinātu dalību RACEBORD MASTERS WORLD 
CHAMPIONSHIPS Rīgā, Ķīšezerā 31.05.2016.- 04.06.2016. 

Pieteikums atbilst 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām”. A.V. l īdz šim finansiālo atbalstu nav saņēmis. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” 2.1., 4.1.,7.punktiem, un  09.05.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
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K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt A.V. EUR 160,00 (viens simts sešdesmit eiro, 00 centi) dalības maksas segšanai 
dalībai RACEBORD MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS Rīgā, Ķīšezerā 
31.05.2016.- 04.06.2016. 

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

3. Biedrībai “SERF SENIORS” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, iesniegt 
Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti 
par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
11. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu Latvijas atklātā bezsniega kamanu suņu čempionāta, 
Baltijas kausa posma un Pasaules kausa posma organizēšanai Carnikavas novadā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Plkst. 10:45 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 

Carnikavas novada domē saņemts biedrības „Dog sport Carnikava” (reģ.nr. 
LV40008233073, juridiskā adrese: Liepu iela 4-2, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163) 
vadītāja Artūra Jakobsona iesniegums (reģistrēts KAC 20.04.2016. Nr. S/1154) par finansiālā 
atbalsta sniegšanu Latvijas atklātā bezsniega kamanu suņu čempionāta, Baltijas kausa posma 
un Pasaules kausa posma organizēšanai 22.-23.10.2016. Carnikavas novadā. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” 2.2., 8.,10.punktiem, un  09.05.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai „Dog sport Carnikava” EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit eiro, 00 
centi) Latvijas atklātā bezsniega kamanu suņu čempionāta, Baltijas kausa posma un 
Pasaules kausa posma organizēšanai 22.-23.10.2016. Carnikavas novadā. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc pasākuma rīkošanas atļaujas un rēķina saņemšanas no biedrības 
„Dog sport Carnikava”. 

3. Biedrībai „Dog sport Carnikava” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, iesniegt 
Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti 
par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

12. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā BMX Medelinā 

(Kolumbija) 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Plkst. 10:47 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
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Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas novada iedzīvotājas I. D. (dzīvo (adrese), 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163) pieteikums (reģistrēts KAC 08.04.2016. Nr.S/1065) 
finansiālā atbalsta saņemšanai, lai nodrošinātu dalību Pasaules čempionātā BMX Medelinā 
(Kolumbija) 21.-29.05.2016. 

Pieteikums atbilst 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām”.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” 2.1., 4.1., 7.punktiem, un 09.05.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt K.A. EUR 747,75 (septiņi simti četrdesmit septiņi eiro, 00 centi) pieprasīto 
izdevumu segšanai dalībai Pasaules čempionātā BMX Medelinā (Kolumbija) 21.-
29.05.2016. 

2. Piešķirt M.A. EUR 65,00 (sešdesmit pieci eiro, 00 centi) dalības maksas segšanai dalībai 
Pasaules čempionātā BMX Medelinā (Kolumbija) 21.-29.05.2016. 

3. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības “BMX Carnikava”.  

4. Biedrībai “BMX Carnikava” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, iesniegt Carnikavas 
novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par 
piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

5. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
13. § 

Par Carnikavas novada Teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, E.Sliede, R.Raimo, P.Špakovs, G.Kozlovksa,  
 
K.Bergmanis jautā, ar ko tiks saskaņotas tās lietas, kas saistītas ar dabas parku “Piejūra”? 
I.Tjarve atbild, ka šo teritoriju pārrauga Lielrīgas reģionālā vides pārvalde. Šī teritorijas 
plānojuma izstrādē noteikti tiks piesaistītas visas atbildīgās personas un institūcijas. 
E.Sliede norāda, ka teritorijas plānojuma izstrādē ir noteikta procedūra un institūcijas ar 
kurām tas ir jāsaskaņo. Paralēli būtu jāstrādā arī pie dabas parka “Piejūra” 
apsaimniekošanas plāna, bet diemžēl tas nenotiks. 
R.Raimo izsaka priekšlikumu – darba uzdevumu papildināt, ka teritorijas plāna izstrādē 
piedalās arī Carnikavas novada pašvaldības iestādes. 
 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām " 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma 
“Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
14.oktobra noteikumu Nr.628 , “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 75.punktu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
10.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (R.Raimo), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Uzsākt Carnikavas novada Teritorijas plānojuma 2017.- 2028. gadam izstrādi. 
2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma izstrādei saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 
3. Par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju Apstiprināt Carnikavas novada domes 

teritorijas plānotāju Zinti Vartu. 
4. Paziņojumu par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Carnikavas novada 

interneta vietnē www.carnikava.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā TAPIS. 

5. Paziņojumu par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt informatīvajā 
izdevumā ,,Carnikavas novada vēstis". 

 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Pirmkārt – laba pārraudzības prakse ir tā, ka iestādes 
tieši piedalās šāda dokumenta izstrādē, otrkārt un pēc būtības lēmumprojekts ir jāvirza un 
teritorijas plāns jāizstrādā”. 
 

14. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Aizupes iela un 

Aizupes iela 4, Carnikava, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 10:47 no domes sēdes iziet deputāte D.Kalnbērziņa. 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ.Nr.40103360710) izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „Aizupes iela” (kadastra Nr.8052 004 0059) 
un “Aizupes iela 4” (kadastra Nr.8052 004 0990), Carnikava, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 

 
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta 

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 10.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm 
(G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, 
S.Sudraba, I.Krastiņš), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (K.Bergmanis), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „Aizupes iela” (kadastra 
Nr.8052 004 0059) un “Aizupes iela 4” (kadastra Nr.8052 004 0990), Carnikava, 
Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Aizupes iela 4, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,2125 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt nosaukumu „Aizupes iela”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
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„Nr.1” 0,1493 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 
 

15. § 
Par ielu likvid ācijas procesā esošās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Gaujmala” 

teritorij ā pārņemšanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā  
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 10:58 domes sēdē atgriežas deputāte D.Kalnbērziņa. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo 
 

Carnikavas novada domē 17.03.2016. saņemts (iereģistrēts ar Nr. S/856) kooperatīvās 
sabiedrības „Gaujmala”, reģ. Nr. 40103062189 (turpmāk - DKS „Gaujmala”) likvidatora 
Jāzepa Dzeņa 14.04.2016. iesniegums (turpmāk – iesniegums) par ielu DKS „Gaujmala” 
teritorijā nodošanu pašvaldībai. 

Izskatot iesniegumu un papildus informāciju, dome konstatē: 
1. Saskaņā ar teritorijas plānojumu Carnikavas novadā, Siguļos, DKS „Gaujmala” teritorijā 

atrodas 19 ielas: Akāciju, Augļu, Kadiķu, Krastiņu, Lapiņu, Lazdu, Mazā vēju, Mazā 
zemeņu, Ozoliņu, Papardes, Peldu, Pīlādžu, Rasas, Riekstu, Rozīšu, Saulgriežu, Smiltāju, 
Tauriņu, Zaļā. 

2. Minētās ielas - publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti - atrodas uz 
Carnikavas novada pašvaldībai piekritīgām 15 zemes vienībām 2,32 ha kopplatībā, 
ietilpstošām īpašuma „D/s Gaujmala koplietošanas zeme” (kadastra numurs 8052 003 
0452) sastāvā. 

3. Ielu raksturojošos parametrus un kvalitatīvos rādītājus, apsekojot infrastruktūras objektus 
dabā, noteicis pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” ceļu būvinženieris. 
Iegūtā informācija apkopota un iekļauta pielikumā: “DKS “Gaujmala” pārņemto ielu 
saraksts”. 

4. Gādāšana par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu būvniecība, 
rekonstruēšana, uzturēšana un apgaismošana), atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktam, ir pašvaldības autonomā funkcija.    

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 11.panta otro daļu, 24.panta pirmās daļas 2.punktu un 33.panta 2.punktu, 
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
4.1 panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 
noteikumi” 2.6. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2.1.punktu, Ceļu satiksmes likuma 1.panta 3.punktu un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pārņemt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā publiskās lietošanas transporta 
infrastruktūras objektus – Akāciju, Augļu, Kadiķu, Krastiņu, Lapiņu, Lazdu, Mazo vēju, 
Mazo zemeņu, Ozoliņu, Papardes, Peldu, Pīlādžu, Rasas, Riekstu, Rozīšu, Saulgriežu, 
Smiltāju, Tauriņu, Zaļo ielas saskaņā ar 1.pielikumu (“DKS “Gaujmala” pārņemto ielu 
saraksts”) un 2. pielikumu (ielu izvietojuma shēma).  

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
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laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noteikt lēmuma 1.pielikumā uzskaitīto publiskās 
lietošanas transporta infrastruktūras objektu - ielu - vērtību naudas izteiksmē. 

3. Nodot apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
aģentūra), uzņemot tās bilancē, lēmuma 1.pielikumā uzskaitītās ielas, slēdzot 
papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma. Apsaimniekošanas 
finansējumu veikt no 2016.gada aģentūras budžeta. 

4. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0509 (zem 
Kadiķu un Pīlādžu ielām) un  ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0453 (zem Pīlādžu, 
Smiltāju, Ozoliņu, Riekstu un Krastiņu ielām) sadalīt atsevišķos zemes gabalos saskaņā 
ar lēmuma 1.pielikumā norādīto (Pīlādžu iela – 2 z.v.).  

5. Lēmuma 4.punktā norādītajiem, zemes vienību sadalīšanas rezultātā jaunizveidotajiem 
pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
„zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 
1101) un piešķirt atbilstošo ielu nosaukumus saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.  

6. Lūgt Valsts zemes dienestu aktualizēt kadastra datus un zemes vienības zem ielām veidot 
kā atsevišķus īpašumus ar atbilstošo ielu nosaukumiem, tai skaitā  lēmuma 5.punktā 
minētos zemes vienību sadalīšanas rezultātā jaunizveidotos zemes gabalus.  

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 6.punkta izpildi - centrālās administrācijas Būvvaldes 
nekustamā īpašuma speciālisti D.Daugavieti. 

8. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 
4.punktā minēto papildvienošanos, termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā 
minētā Nekustamā īpašuma lietu komisijas ielu novērtēšanas akta parakstīšanas. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības 
izpilddirektoru. 

 
16. § 

Par 27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/85-n termiņa 
pagarināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada domē 15.04.2016. saņemts V. Š. (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums 

(iereģistrēts ar Nr. S/1140), kurā lūgts pagarināt starp iesniedzēju un Carnikavas novada domi 
27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/85-n darbības termiņu  uz pieciem 
gadiem - līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar 27.06.2011. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/85-n (turpmāk – 

Līgums) V. Š. sakņu dārza ierīkošanai iznomāts zemesgabals 0,041 ha platībā, kas ir 
Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sautiņu pļavas”, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1159, sastāvā esošās zemes vienības 3,89 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1159 daļa, atbilstoši zemesgabala sadalījuma 
shēmai - sakņu dārzs Nr. 11.  

2. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem: 
2.1. Līgums stājas spēkā ar 01.07.2011. un ir spēkā līdz 30.06.2016. (2.1.punkts); 
2.2. Līguma termiņš var tikt mainīt, pusēm par to rakstiski vienojoties (2.2.punkts). 

3. Zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda iesniedzējam nav.  
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.05.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
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K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Pagarināt starp Carnikavas novada domi un V. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, 
27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līgumu Nr.CND/L/2011/85-n termiņu līdz 
30.06.2021., noslēdzot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu.   

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 
01.06.2016. sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. Atbildīgā - Carnikavas 
novada domes Juridiskās nodaļas vadītāja. 

3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 30.062016. lēmuma 1.punktā minētā vienošanās 
netiek parakstīta.  

 
17. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  IU “Gundegas IP”  
Ziņo: I.Tjarve 

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

1. 28.04.2016. domē saņemts IU “Gundegas IP”, reģistrācijas Nr.40002066295, juridiskā 
adrese: Vecgaujas iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, (turpmāk – 
komersants), iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/1257, ar lūgumu noslēgt ar komersantu jaunu 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta ar darbības 
laiku uz piecpadsmit gadiem; 

2. starp domi un komersantu 20.07.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums, 
ar kuru komersants pieņēmis nomā uz 10 gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības Gaujas upē 
lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas pašvaldības administratīvajās robežās; līguma darbības 
termiņš - līdz 20.07.2016.; līguma 9.2.punkts noteic, ka, ja Nomnieks līguma darbības 
laikā godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomātājs piešķir viņam priekšrocības jauna 
līguma noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz jaunu periodu; 

3. komersantam 25.05.2011. izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. ZI/CND/ZV/2011/6, 
kura dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos – Gaujā,  
licences derīguma termiņš – 22.06.2016.;  

4. saskaņā ar 20.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par zvejas tiesībām 
Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta komersantam ar domes 17.11.2015. lēmumu (prot. 
Nr.23, 16.§) iedalīts nēģu zvejas rīku limits 2016.gadā un noteikta tā nomas maksa, 
atbilstoši rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolam Nr.2016/7G; 

5. Zvejniecības likums noteic: 
a. 7.panta piektā daļa cita starpā - zvejas tiesību nomas un izmantošanas kārtību nosaka 

Ministru kabinets; 
b. 7.panta sestā daļa cita starpā - iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai 

komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās 
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu 
atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis 
zveju regulējošos noteikumus; 

c. 7.panta astotā daļa - zvejas tiesību nomas parauglīgumu apstiprina Ministru kabinets; 
6. Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” noteic: 
a. 8.punkts cita starpā - ja slēdz jaunu nomas līgumu, priekšroka dodama iepriekšējam 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis 
visus līguma nosacījumus; 

b. 13.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un 
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts 
(izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība; 
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c. 14.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos 
iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai 
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības 
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu; 

d. 17.punkts - iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, 
ievēro Zvejniecības likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām 
zvejas tiesību nomā; 

e. 27.1.apakšpunkts - ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās 
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem; 

f. 30.punkts cita starpā - iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iesniedz 
attiecīgajā pašvaldībā atbilstoši šo noteikumu 13.punktam;  

g. 32.punkts cita starpā - nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju; 

h. 53.punkts cita starpā - pašvaldības rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, 
ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (1.pielikums); 

i. 62.punkts - iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumam pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas 
gadam (turpmāk – protokols). Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos 
nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas 
apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas gadā; 

j. 66.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam ir tiesības un pienākums zvejot, 
izmantojot tam noteiktos zvejas rīku veidus un skaitu un ievērojot attiecīgajā 
ūdenstilpē vai zvejas vietā (zvejas rajonā) paredzēto nozvejas apjomu (ja tāds ir 
noteikts), kā arī noteikto termiņu un kārtību, kādā maksājama nomas maksa; 

7. uz domes pieprasījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 14.04.2016. saņemtajā vēstulē Nr.4.-
4.11/2743, reģistrēta ar Nr. S/1129, norādīts, ka laika posmā no 2011.gadā līdz 
informācijas sniegšanas brīdim komersantam nav konstatēti regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumi; 

8. saskaņā ar domes Finanšu vadības nodaļas sniegtajām ziņām komersants abu 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu darbības laikā ir ievērojis rūpnieciskās zvejas 
nomas tiesību nomas maksas maksājumiem noteiktos termiņus un kārtību;  

9. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 21.panta pirmās daļas 27.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos; 

b. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 
No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka, 

iznomājot zvejas tiesības komersantam, ir piemērojamas Zvejniecības likuma 7.panta sestajā 
daļā noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā, jo komersants darbojas 
Carnikavas novada pašvaldības teritorijā, nodarbojas ar komerciālo zveju, ir pildījis iepriekš 
noslēgto līgumu nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 

 
Izdarot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Zvejniecības likuma  7.panta piekto, sesto un septīto daļu, 
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  8., 13., 14., 17. punktu, 
27.1.apakšpunktu, 30., 32., 53., 62. un 66.punktu, 20.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līguma par zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā 9.2.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 10.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, 
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P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, K.Eidis, S.Sudraba, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar IU “Gundegas IP”, reģistrācijas Nr.40002066295, juridiskā adrese: Vecgaujas 
iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu par zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā, nosakot līguma darbības laiku no 21.07.2016. līdz 20.07.2031. 

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

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

Administratīvais akts. 
 

18. § 
Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “Zibs” komercdarbībai zvejniecībā  

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

1. domē 30.03.2016. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zibs”, reģistrācijas 
Nr.40103152073, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 9-4, Carnikava, Carnikavas novads, 
LV-2163 (turpmāk - komersants) iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/957, par speciālās 
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu uz pieciem gadiem zvejai 
Gaujas upē, kuram pievienoti šādi dokumenti: 
a. iepriekšējā gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības 

aprēķins, 
b. Valsts ieņēmumu dienesta 27.04.2016. izziņa par nodokļu samaksu, 
c. Ceļu satiksmes drošības direkcijas 13.04.2004. Rīgā izdotas mazizmēra kuģošanas 

līdzekļa reģistrācijas apliecības Nr. LV002944 kopija; 
2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 

novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/CND/ZV/2011/5 ar 
derīguma termiņu līdz 22.06.2016., kuru 25.05.2011. izsniegusi dome; 

3. starp domi un komersantu 14.07.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.9, kura darbības termiņš ir 14.07.2016.; 

4. uz domes pieprasījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 14.04.2016. saņemtajā vēstulē Nr.4.-
4.11/2743, reģistrēta ar Nr. S/1129, norādīts, ka laika posmā no 2011.gadā līdz 
informācijas sniegšanas brīdim komersantam nav konstatēti regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumi; 

5. Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas 
(licences) izsniegšanu" (turpmāk - MKN Nr.1015) noteic, ka: 
a. 1.1.4.apakšpunkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja 

(licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un 1.2. apakšpunkts - valsts 
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu 
komercdarbībai zvejniecībā; 

b. 2.2.punkts cita starpā - atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja 
(licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 
attiecīgā ūdenstilpe, – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā 
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minētajos ūdeņos; 
c. 4.punkts cita starpā - lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents iesniedz 

attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un 
tajā minētos dokumentus; 

d. 9.punkts cita starpā - atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem; 
e. 19.4.apakšpunkts cita starpā - par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ir noteikts šāds valsts 
nodevas apmērs - iekšējos ūdeņos – EUR 14,23; 

f. 21.punkts - atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms atļaujas 
(licences) saņemšanas; 

g. 23.punkts - valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo 
noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības 
budžetā. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka 
komersants ir iesniedzis domē rakstisku iesniegumu saskaņā ar MKN Nr.1015 1.pielikumu un 
tajā minētos dokumentus, tādēļ ir tiesisks pamats speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai 
zvejniecībā izsniegšanai iekšējos ūdeņos (Gaujā) uz pieciem gadiem. 

 
Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 

08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu" 2.2., 4., 9. un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 
saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.05.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zibs”, reģistrācijas Nr.40103152073, 
juridiskā adrese: Zvejnieku iela 9-4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, speciālo 
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma 
termiņu no 23.06.2016. līdz 22.06.2021. 

2. Izsniegt lēmuma 1.punktā minēto atļauju (licenci) pēc valsts nodevas EUR  14,23 apmērā 
samaksas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. un 2. punktu izpildi  – Administratīvās nodaļas vadītāju. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
19. § 

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IU “Gundegas IP” komercdarbībai 
zvejniecībā  

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 
1. domē 11.04.2016. saņemts IU “Gundegas IP”, reģistrācijas Nr.40002066295, juridiskā 

adrese: Vecgaujas iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163,  (turpmāk - 
komersants) iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/1073, par speciālās atļaujas (licences) 
komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu uz pieciem gadiem zvejai Gaujas upē, kuram 
pievienoti šādi dokumenti: 
a. iepriekšējā gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības 

aprēķins; 
b. Valsts ieņēmumu dienesta 27.04.2016. izziņa par VID administrēto nodokļu(nodevu) 
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parāda neesamību; 
c. 01.04.2016. noslēgtais nomas līgums par airu zvejas laivas Nr.SE-078 nomu līdz 

01.02.2021; 
d. Latvijas jūras administrācijas izdotā kuģošanas spējas apliecības kopija ar apliecības 

ikgadējo apstiprinājumu, ka ir veikta tehniskā apskate 13.04.2016, kas derīga līdz 
01.10.2017.  

2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 
novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/CND/ZV/2011/6 ar 
derīguma termiņu līdz 22.06.2016., kuru 25.05.2011. izsniegusi dome; 

3. starp domi un komersantu 20.07.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.14, kura darbības termiņš ir 20.07.2016.; 

4. uz domes pieprasījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 14.04.2016. saņemtajā vēstulē Nr.4.-
4.11/2743, reģistrēta ar Nr. S/1129, norādīts, ka laika posmā no 2011.gadā līdz 
informācijas sniegšanas brīdim komersantam nav konstatēti regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumi; 

5. uz domes pieprasījumu no Zemkopības ministrijas 06.05.2016.saņemtajā vēstulē Nr.4.1-
2e/1101/2016, reģistrēta ar Nr.S/1323, norādīts , ka tā uzskata, ka pretendents, kurš vēlas 
saņemt speciālo atļauju(licenci) komercdarbībai iekšējos ūdeņos, bet savam iesniegumam 
būs pievienojis Latvijas Jūras administrācijas izsniegto kuģa kuģošanas spējas apliecību, 
nenonāks pretrunā MK noteikumu Nr.1015 4.punktā noteiktām prasībām attiecībā par 
speciālās atļaujas(licences)saņemšanai iesniedzamajiem dokumentiem, kas apliecina 
zvejas veikšanai nepieciešamā kuģošanas līdzekļa pieejamību, jo iekšējo ūdeņu zvejā ir 
atļauts izmantot abu veidu reģistros reģistrētos kuģošanas līdzekļus; 

6. Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas 
(licences) izsniegšanu" (turpmāk - MKN Nr.1015) noteic, ka: 
a. 1.1.4.apakšpunkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja 

(licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un 1.2. apakšpunkts - valsts 
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu 
komercdarbībai zvejniecībā; 

b. 2.2.punkts cita starpā - atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja 
(licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 
attiecīgā ūdenstilpe, – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā 
minētajos ūdeņos; 

c. 4.punkts cita starpā - lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents iesniedz 
attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un 
tajā minētos dokumentus; 

d. 9.punkts cita starpā - atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem; 
e. 19.4.apakšpunkts cita starpā - par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ir noteikts šāds valsts 
nodevas apmērs - iekšējos ūdeņos – EUR 14,23 ; 

f. 21.punkts - atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms atļaujas 
(licences) saņemšanas; 

g. 23.punkts - valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo 
noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības 
budžetā. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka 
komersants ir iesniedzis domē rakstisku iesniegumu saskaņā ar MKN Nr.1015 1.pielikumu un 
tajā minētos dokumentus, tādēļ ir tiesisks pamats speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai 
zvejniecībā izsniegšanai iekšējos ūdeņos (Gaujā) uz pieciem gadiem. 
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Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 
08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu" 2.2., 4., 9. un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 
saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.05.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izsniegt IU “Gundegas IP”, reģistrācijas Nr.40002066295, juridiskā adrese: Vecgaujas 
iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma termiņu no 23.06.2016. 
līdz 22.06.2021. 

2. Izsniegt lēmuma 1.punktā minēto atļauju (licenci) pēc valsts nodevas EUR  14,23 apmērā 
samaksas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. un 2. punktu izpildi  – Administratīvās nodaļas vadītāju. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
20. § 

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “Krupis” komercdarbībai zvejniecībā  
Ziņo: I.Tjarve 

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

1. domē 23.03.2016. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krupis”, reģistrācijas Nr. 
40002035011, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 22, Carnikava, Carnikavas novads, LV-
2163 (turpmāk - komersants) iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/915, par speciālās 
atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu uz pieciem gadiem zvejai 
Gaujas upē, kuram pievienoti šādi dokumenti: 
a. iepriekšējā gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības 

aprēķins, 
b. Valsts ieņēmumu dienesta 21.03.2016. izziņa par nodokļu samaksu, 
c. Ceļu satiksmes drošības direkcijas 09.06.2015. Rīgā izdotas mazizmēra kuģošanas 

līdzekļa reģistrācijas apliecības Nr. LV037944 kopija; 
2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 

novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/CND/ZV/2011/4 ar 
derīguma termiņu līdz 22.06.2016., kuru 20.04.2011. izsniegusi dome; 

3. starp domi un komersantu 14.07.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.9, kura darbības termiņš ir 14.07.2016.; 

4. uz domes pieprasījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 14.04.2016. saņemtajā vēstulē Nr.4.-
4.11/2743, reģistrēta ar Nr. S/1129, norādīts, ka laika posmā no 2011.gadā līdz 
informācijas sniegšanas brīdim komersantam nav konstatēti regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumi; 

5. Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas 
(licences) izsniegšanu" (turpmāk - MKN Nr.1015) noteic, ka: 
a. 1.1.4.apakšpunkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja 

(licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un 1.2. apakšpunkts - valsts 
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu 
komercdarbībai zvejniecībā; 
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b. 2.2.punkts cita starpā - atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja 
(licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 
attiecīgā ūdenstilpe, – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā 
minētajos ūdeņos; 

c. 4.punkts cita starpā - lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents iesniedz 
attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un 
tajā minētos dokumentus; 

d. 9.punkts cita starpā - atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem; 
e. 19.4.apakšpunkts cita starpā - par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ir noteikts šāds valsts 
nodevas apmērs - iekšējos ūdeņos – EUR 14,23 ; 

f. 21.punkts - atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms atļaujas 
(licences) saņemšanas; 

g. 23.punkts - valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo 
noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības 
budžetā. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka 
komersants ir iesniedzis domē rakstisku iesniegumu saskaņā ar MKN Nr.1015 1.pielikumu un 
tajā minētos dokumentus, tādēļ ir tiesisks pamats speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai 
zvejniecībā izsniegšanai iekšējos ūdeņos (Gaujā) uz pieciem gadiem. 

 
Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 

08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu" 2.2., 4., 9. un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Krupis”, reģistrācijas Nr. 40002035011, 
juridiskā adrese: Zvejnieku iela 22, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, speciālo 
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma 
termiņu no 23.06.2016. līdz 22.06.2021. 

2. Izsniegt lēmuma 1.punktā minēto atļauju (licenci) pēc valsts nodevas EUR  14,23 apmērā 
samaksas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. un 2. punktu izpildi  – Administratīvās nodaļas vadītāju. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 

21. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 

[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 
28.panta ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.05.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
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R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0622 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
005 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonei J.Š., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
22. § 

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

 
[..] 
 

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

Dot piekrišanu zemes 0,049 ha platībā (adrese), Carnikavas nov. (iepriekšējais 
nosaukums (nosaukums)) kadastra numurs 8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā SIA “TOMINGAAS BŪVE”, vienotais reģ. 
Nr.40103989919. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
23. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
[..] 

 
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” 
12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1047 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
007 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonei K. E. personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
24. § 

Par nomas objekta Dzirnupes ielā 3, Gaujā, Carnikavas novadā, 16.05.2016. izsoli  
Ziņo: G.Kozlovska, D.Čūriška 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Tjarve, E.Sliede, I.Krastiņš, I.Stalidzāne, I.Tjarve, R.Raimo 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
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1. ar domes 20.04.2016. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
Dzirnupes ielā 3, Gaujā, Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai” (protokols 
Nr.7, 2.§) nodots iznomāšanai Carnikavas novada pašvaldības nomas objekts - nekustamā 
īpašuma Dzirnupes iela 3, Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 1613, 
sastāvā esošā ēka - veikala ēka, kadastra apzīmējums 8052 002 1613 002, 62,6 m2 platībā 
un zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1613, - daļa 222,25 m2 platībā 
(turpmāk – nomas objekts); 

2. informācija par nomas objektu, tostarp nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība un 
nomas līguma projekts, 25.04.2016. publicēta pašvaldības mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv un izvietota redzamā vietā pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā 
Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

3. nomas objekta mutisku izsoli 16.05.2016. organizēja ar domes 20.07.2011. lēmumu 
(protokols Nr. 13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
izveidota pastāvīgi funkcionējoša Carnikavas novada domes Izsoles komisija (turpmāk – 
Izsoles komisija), ievērojot Izsoles komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas 
apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

4. Izsoles komisija iesniegusi domei nomas tiesību pretendentu iesniegto pieteikumu 
reģistru Nr.14-1/5, no kura izriet, ka nomas objekta 16.05.2016. mutiskai izsolei 
noteiktajā laikā un vietā nav iesniegts neviens pieteikums; 

5. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 47.punkts cita starpā noteic, ka iznomātājs apstiprina mutiskās 
izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē 
informāciju pašvaldības mājas lapā internetā.  

 
K.Bergmanis jautā, vai nav neoficiāla informācija, kāpēc neviens uz izsoli neieradās? 
G.Kozlovska atbild, ka iepriekš ir zvanījuši interesanti un prasījuši informāciju, bet diemžēl uz 
izsoli nav ieradušies. 
I.Krastiņš jautā kāda būs tālākā rīcība, attiecībā uz šo objektu, un, kur ir paredzēts iegūt 
finansējumu, lai šo īpašumu attīstītu? 
G.Kozlovska norāda, ka šajā īpašumā varētu izveidot kaut ko līdzīgu “Kadiķim”, lai Gaujas 
iedzīvotājiem būtu vieta, kur pavadīt brīvo laiku. Kā arī tur varētu veidot jauniešu centru. 
I.Stalidzāne informē, ka šāda objekta attīstībai šobrīd finansējums nav pieejams, bet nākotnē 
finansējumu piesaistīt varētu ar deinstitucionalizācijas programmu. ERAF finansējums varētu 
būt pieejams pēc gada. Tādā gadījumā tur varētu veidot sociālo centru ar pakalpojumiem un 
dienas centru (ar atsevišķām gultas vietām). 
 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka 
Izsoles komisijas 16.05.2016. organizētā nomas objekta izsole nav notikusi, par ko publicējama 
informācija pašvaldības mājas lapā internetā. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli 
lietderīgiem, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, K.Eidis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (R.Raimo), Carnikavas novada dome NOLEMJ:: 

1. Pieņemt zināšanai, ka nav notikusi Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 
16.05.2016. organizētā pašvaldības nomas objekta - nekustamā īpašuma Dzirnupes iela 3, 
Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 1613, sastāvā esošā ēka - veikala 
ēka, kadastra apzīmējums 8052 002 1613 002, 62,6 m2 platībā un zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8052 002 1613, - daļa 222,25 m2 platībā – nomas tiesību izsole. 
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2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā minēto 
informāciju divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš – 20.05.2016. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

Ziņojumi 
 

1. Prezentācijas par publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrādi 
Ziņo: SIA “Reģionālie projekti” pārstāve Laine Veinberga 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

2. Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
Domes priekšsēdētājas vietniece paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 13.06.2016. plkst. 15:00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 14.06.2016. 
plkst. 14:00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 15.06.2016. plkst. 14:00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 22.06.2016. plkst. 09:00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 18.maijā plkst. 12:20 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 70 lp., tai skaitā 4 administratīvie akti uz 10 lp. 
2. Ziņojums par Carnikavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi 2016.gada 

I ceturksnī uz 6 lp. 
 
Sēdes vadītājs ____________________ G.Kozlovska 
Carnikava, 2016.gada 23.maijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 23.maijā 
 


