
1 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2019.gada 19.jūnijā Nr.10 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
  
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Imants Krastiņš, Eduards 
Burģelis, Arta Deniņa, Jānis Leja, Kristaps Bergmanis (no plkst. 09.02) 

 
Nepiedalās: 
Deputāti – Dainis Kozlovskis (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese Ģērmane, Ināra 

Stalidzāne 
Citi dalībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis  
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 32 darba kārtības jautājumi, 3 papildus darba kārtības jautājumi un 
2 informatīvi ziņojumi. 
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
2. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
3. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 

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

(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, P.Špakovs, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa, E.Burģelis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
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1. Par skolotāja logopēda štata vietas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” no 
01.09.2019. 

2. Par finansējuma piešķiršanu. 
3. Par pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas 

novads, Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, izsoles organizēšanu. 

4. Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu apstiprināšanu. 
5. Par Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
6. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 
7. Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā. 
8. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 

14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piemērošanu Carnikavas novadā” apstiprināšanu. 

9. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/15 „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 
23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”” 
apstiprināšanu. 

10. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/16 „Grozījums Carnikavas novada domes 19.03.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 
novadā”” apstiprināšanu. 

11. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/17 “Grozījums Carnikavas 
novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 „Par materiālo 
atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 
aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

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

13. Par pabalstu ārkārtas situācijā 
14. Par finansiālā atbalsta sniegšanu biedrībai “Carnikavas makšķerēšanas skola”. 
15. Par spēka skrējienu Patria, Carnikavas novadā  
16. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/18 „ Par sporta finansiālo 

atbalstu Carnikavas novadā” apstiprināšanu 
17. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/19 „Par Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošo 

noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada 
pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
apstiprināšanu. 

18. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/20 “Par Carnikavas novada 
domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 “Par topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
apstiprināšanu. 

19. Par iesnieguma izskatīšanu. 
20. Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 
21. Par G.Dzeņa apstiprināšanu uz jaunu termiņu pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

Komunālserviss” direktora amatā. 
22. Par ciema statusa atcelšanu Mežciemam. 
23. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Avotlejas” un darba uzdevuma 

apstiprināšanu. 
24. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Dzirnakmeņi” un „Lamsdegumi” un 

darba uzdevuma apstiprināšanu. 
25. Par zemes vienību apvienošanu. 
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26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Brūkleņu iela 5 un 
Dārznieku iela 16, Carnikava, Carnikavas novads. 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Cēlāju iela 4 un 6, 
Carnikava, Carnikavas novads. 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 24, Gauja, 
Carnikavas novads. 

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 30, Gauja, 
Carnikavas novads. 

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Salūts III sektors 
Nr.125”, „Salūts III sektors Nr.114A” un „Salūts II sektors Nr.166A” Gauja, Carnikavas 
novads  

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ūdeņu iela 3, Gauja, 
Carnikavas novads. 

32. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Brieži”, Carnikavas novadā. 
33. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
34. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
35. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 

 
Ziņojumi. 
1. Izpilddirektora p.i. ziņojums. 
2. Ētikas komisijas ziņojums. 
 
Plkst. 09.02 domes sēdē ierodas deputāts K.Bergmanis. 
 
D.Mieriņa informē par Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
aptaujas, kuras mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Carnikavas 
novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām, rezultātiem. Kopumā aptaujā 
piedalījās 13,5 % jeb 897 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. “Par” Carnikavas novada iespējamo 
apvienošanos ar citām administratīvajām teritorijām atzīmēja 138 jeb 15 % iedzīvotāju, “Pret” – 
759 jeb 85 % iedzīvotāju. 
 

1. § 
Par skolotāja logopēda štata vietas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”  no 

01.09.2019. 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk – 

pirmsskola) vadītājas I. Melkinas ziņojumu Carnikavas novada dome konstatē: 
1. pirmskolā no 01.09.2011. strādā skolotājs – logopēds uz vienu skolotāja logopēda slodzi (30 

stundas), alga 840.00 eiro (astoņi simti četrdesmit eiro un 00 centi), apstiprināta ar 
08.04.2019. Carnikavas novada domes lēmumu “Par izmaiņām pirmsskolas izglītības 
iestādes “Riekstiņš” darba organizācijā” 7.punktu, kas stājas spēkā no 01.09.2019.; 

2. 23.05.2019. pirmsskolas Pedagoģiskajā sēdē skolotāja logopēde sniedza informāciju par 
bērnu runas korekcijas rezultātiem 2018./2019. mācību gadā, uzsverot, ka pirmskolā 
pārbaudīta 211 bērnu runa vecumā no trīs līdz septiņu gadu vecumam un konstatēts, ka 
pirmskolā ir 64% bērnu bez runas traucējumiem, 22% bērnu ar runas traucējumiem un 14% 
bērnu runas attīstība tiek novērota; 

3. Skolotājas logopēdes aktīvais darbs noris bērnu grupās, kurās ir bērni piecu un sešu gadu 
vecumā, kopā nodarbības apmeklē 26 bērni un pārējie bērni vecumā līdz pieciem gadiem 
gaida rindā, lai uzsāktu runas, valodas korekciju. Šajā mācību gadā tie bija 18 bērni; 
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4. Vienlaikus pirmsskola ir licencējusi speciālās pirmsskolas izglītības programmas (kodi: 
01015611 un 01015811). Šajā mācību gadā pēc individuāli izstrādāta mācību plāna izglītoti 
divi bērni, kuriem arī nepieciešama skolotāja logopēda palīdzība; 

5. Pirmsskolā turpinās jauno bērnu uzņemšana, kā rezultātā izveidota vēl viena piecgadīgu 
bērnu grupa. Pirmsskolā kopā no 01.09.2019. būs 7 bērnu grupas bērniem, kuriem iestājies 
izglītības obligātums. Skolotājam logopēdam palielināsies darba apjoms; 

6. Pirmsskolas vadītāja lūdz atvērt vēl vienu pilnu skolotāja logopēda štata vietu no 01.09.2019. 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” vadītājas I.Melkinas 
lūgumu Domei atvērt vēl vienu skolotāja logopēda amata vietu ar nolūku  efektīvāk uzlabot bērnu 
runu, valodas attīstību pirmsskolas bērniem un konsultēt bērnu ģimenes, kā arī ņemot vērā 
pirmsskolas izglītības skolotāju un vecāku lūgumus par skolotāja logopēda nepieciešamību arī 
jaunākā vecuma bērnu grupās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem 
Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu  komitejas 10.06.2019.atzinumu, Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. No 01.09.2019. izveidot pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” amatu “skolotājs 
logopēds” (profesijas kods 2352 01), 1,0 slodze, amatalga 840.00 eiro (astoņi simti 
četrdesmit eiro un 00 centi) mēnesī. 

2. Saistībā ar lēmuma 1.punktu, apstiprināt aktualizēto PII “Riekstiņš” pedagogu sarakstu, 
slodzes un mēnešalgas aprēķinu (pielikums). 

3. 2019.gadā apmaksāt skolotāja logopēda amatalgu saskaņā ar 05.12.2018. Saistošajos 
noteikumos Nr.SN/2018/25 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 
budžetu 2019.gadam” plānotajiem izdevumiem par Carnikavas pirmsskolas izglītības 
iestādes "Riekstiņš" darbības nodrošināšanu, sākot no 2020.gada – apmaksu ieplānot katra 
gada Carnikavas novada pašvaldības budžeta sadaļā “pirmsskolas izglītības iestāde 
“Riekstiņš””. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi - pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja I.Melkina. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
2. § 

Par finansējuma piešķiršanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas direktores A. Patkovskas 2019. gada 10. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu apbalvot ar naudas balvām Carnikavas pamatskolas audzēkņus un 
pedagogus, kuri 2018./2019.m. g. izcīnījuši godalgotas vietas reģionālajās, Sadraudzības novadu 
un Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, sporta sacensībās un konkursos, dome konstatēja, 
ka godalgotas vietas un atzinības ir izcīnījuši 20 audzēkņi, 17 pedagogi un 3 skolas komandas 
(pielikumā). 

 
Ņemot vērā konstatēto, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.pantu 

pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu 72.panta 1.daļas 2.punktu, 23.03.2016 
apstiprināto Nr.INA/2016/11 nolikumu ,,Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un 
pedagogu apbalvošanu’’ 16.punktu un 17.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
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J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu EUR 3492.00 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 00 
centi), tajā skaitā, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, un apbalvot 20 (divdesmit) 
Carnikavas pamatskolas audzēkņus, 3 (trīs) skolēnu komandas un 17 (septiņpadsmit) 
Carnikavas pamatskolas pedagogus ar naudas balvām (pielikums). 

2. Finanšu līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019. gada budžeta sadaļas ,,Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts’’, un pārskaitīt uz saņēmēju norādīto bankas kontu vai izmaksāt pastā 
līdz 2019. gada 30. augustam. 

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

 
3. § 

Par pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas 
novads, Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, Sintēzes iela 7, Mežgarciems, 

Carnikavas novads, izsoles organizēšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Leja, E.Burģelis, K.Bergmanis, G.Dzenis, G.Miglāns, P.Špakovs 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  

1. domē 06.06.2019. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/1270, Carnikavas novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldība) centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
vietnieka iesniegums, kurā izteikts ierosinājums organizēt pašvaldības nekustamu īpašumu, 
kas atrodas Carnikavas novada Mežgarciemā Sintēzes ielā 3, Sintēzes ielā 5 un Sintēzes ielā 
7, izsoles. Ierosinājums pamatots ar uzņēmēju izrādīto interesi par iespējām minētajos 
īpašumos uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī nepieciešamību Mežgarciema teritorijā 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īstenot Carnikavas novada attīstības programmā 
2015.-2021. gadam noteikto projektu „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 
Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības teritorijā”; 

2. atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros 
īstenojamos projektus, un saskaņā ar Vienošanos, kas 19.09.2018. noslēgta starp CFLA un 
p/a „Carnikavas Komunālserviss” par Eiropas Savienības projekta Nr.3.3.1.0/17/I/025 
īstenošanu, projektā paredzētie rādītāji - nodrošināta kopējo privāto investīciju piesaistīšana 
10’500’000,00 EUR apmērā un 205 jaunu darba vietu radīšana - ir jāsasniedz līdz 
31.12.2023.; 

3. ar domes 20.02.2019. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu 
īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§) (turpmāk – Lēmums) ir nodota atsavināšanai šāda 
pašvaldības nekustamā manta, ir apstiprināta pašvaldības mantas nosacītā cena, kā arī ir 
noteikti tās turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi: 
a) nekustams īpašums Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 

8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1569 (turpmāk – nekustams īpašums Sintēzes iela 3), kura nosacītā cena - 
25000,00 EUR; 

b) nekustams īpašums Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 008 1473, kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1568, un trim ēkām: garāža, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, tualete, 
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kadastra apzīmējums 8052 008 1210 007, un šķūnis, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 
008 (turpmāk – nekustams īpašums Sintēzes iela 5), kura nosacītā cena - 33000,00 EUR; 

c) nekustams īpašums Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1567 (turpmāk – nekustams īpašums Sintēzes iela 7), kura nosacītā cena - 
21000,00 EUR; 

4. lai nodrošinātu, ka nekustamie īpašumi Sintēzes iela 3, Sintēzes iela 5 un Sintēzes iela 7 
tiek izmantoti uzņēmējdarbībā noteiktā nozarē atbilstoši Carnikavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam (pieejama: 
http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_strat_FIN.pd
f) un Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam mērķiem, ar Lēmumu 
ir noteikti atsavināmo nekustamo īpašumu turpmākās izmantošanas nosacījumi uz 5 
(pieciem) gadiem pēc iznākuma rādītāju sasniegšanas, tai skaitā nosacījums, ka pircējs 
nedrīkst mainīt (un izmanto) detālplānojumā noteikto teritorijas izmantošanas mērķi; 

5. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts cita starpā nosaka, ka dome var 
lemt  par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu; 

6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a) 1.panta 4.punkts - izsole ar augšupejošu soli ir priekšlikums personai, kura par atklāti 

pārdodamo mantu sola visaugstāko cenu, kas ir augstāka par izsoles sākumcenu, noslēgt 
minētās mantas pirkuma līgumu; 

b) 3.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - publiskas personas nekustamo mantu var 
atsavināt, pārdodot izsolē; 

c) 9.panta otrā daļa - institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 

d) 10.panta pirmā daļa cita starpā - izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā 
institūcija; 

e) 36.panta otrā daļa - ja publiskas personas nekustamo īpašumu pārdod ar nosacījumu to 
izmantot noteiktam mērķim vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem, šos 
nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā, kā arī nosaka sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no 
līguma u.tml.) par to nepildīšanu; 

7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
2.punkts cita starpā nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami 
augstāku cenu; 

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

9. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts cita starpā nosaka, ka komisija atsavināmās mantas 
izsoles noteikumos, šajā nolikumā, domes lēmumos un citos normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā īsteno Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās 
tiesības un pienākumus attiecībā par pašvaldības mantas atsavināšanu.  

 
I.Krastiņš komentē, ka pašvaldības kontekstā svarīgākais datums ir 2023.gadā pēdējā projekta 
diena. Tad arī izšķirsies vai mums būs jāatmaksā 3 milj. līdzfinansējums vai nebūs, vai būs 
izveidotas 205 jaunas darba vietas un piesaistīts 10,5 milj. finansējums. Pārrunājot šo jautājumu 
ar apkārtējo novadu vadītājiem, tad viņu viedoklis ir ļoti skeptisks – viņiem jau šobrīd ir šāda 

http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_strat_FIN.pdf
http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_strat_FIN.pdf
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infrastruktūra, bet nekāda lielā uzņēmējdarbība nenotiek. P/a “Carnikavas Komunālserivss” 
uzsāktā popularizēšanas akcija ir laba, bet to vajadzēja īstenot pirms 2-3 gadiem.  
J.Leja jautā, vai no Valsts kases tiks atteikts aizņēmums neattiecināmajām izmaksām par 
elektrības pievilkšanu? 
D.Mieriņa atbild, ka pagaidām nekas nav atteikts.  
J.Leja jautā, ko darīs tad, kad nebūs pieejamas nepieciešamās jaudas? 
D.Mieriņa jautā, kas ir teicis, ka jauda nebūs? Vai aizņēmums ir vienīgā iespēja kā finansēt!? 
E.Burģelis komentē, ka ir aizdomas par šī projekta īstenošanu un to, ka tiks izveidotas 205 darba 
vietas. Runājot ar potenciāliem uzņēmējiem ir saprotams, ka šeit nav pietiekoši laba loģistika – 
nav laba atrašanās vieta ražošanas procesiem. Kādu labumu novads gūs no šī visa, izņemot to, ka 
ieguldīsim naudu un nelielai daļai iedzīvotāju uzlabosies infrastruktūra (gāze, apgaismojums, 
ceļš, attīrīšanas sistēma u.c.). Cik daudz mēs ieguldīsim un cik daudz saņemsim pretī!? Citās vietās 
ir daudz “smagākas” situācijas ar infrastruktūru un daudz lielāka atdeve. Ieguldījumi no mūsu 
puses ir mazi. Šāda situācija nepatīk arī novada iedzīvotājiem. Ne velti tika veikta ciemu 
rindošana, lai definētu ciemu vajadzības un secīgumu. Mēs esam zem liela riska ar šo projektu. 
Idejiski projekts ir ļoti labs – piesaistīt uzņēmējus, bet jāskatās objektīvi. Šodienas situācijā – lielo 
uzņēmumu vadītāji savu darbību novirza ārpus Latvijas. Tas nozīmē, ka Latvija kā potenciālais 
darba tirgus nevienam neinteresē. Tirdzniecības kamerā neviens nezin, ka Carnikavas novadā 
kaut kas tiek attīstīts ar mērķi veidot spēcīgu uzņēmējdarbību. Vai mēs spēsim noturēt šo mērķi!? 
Vai 2023.gadā Carnikavas pašvaldībai nebūs jāatmaksā ES līdzfinansējums, jo nav izpildīti 
kritēriji?! Šajā gadījumā no tik daudziem nezināmajiem, nevar atbalstīt šo projektu jau izsoļu 
organizēšanā.  
G.Miglāns komentē, ka šis jautājums ir vairākas reizes skatīts, nav ko griezt uz riņķi un zīlēt 
biezumos. Mēs esam šo ceļu izvēlējušies jau sen atpakaļ un tāds arī tas tiek īstenots. Uz izsolēm 
jau ir pieteikušies dalībnieki.  
I.Krastiņš norāda, ka mums kā vadītājiem bija jābūt elastīgiem un jāpieņem kaut kādi lēmumi, arī 
par to  - ka būs zaudējumi. Pavisam nesen vēl bija iespēja šo līgumu lauzt. 
K.Bergmanis jautā, vai juridiski ir sakārtots jautājums par atbildībām? Uz doto mirkli p/a 
“Carnikavas Komunālserviss” ir parakstījis līgumu, līdz ar to ir uzņēmies visu atbildību. Kurš ir 
atbildīgs par to, ja netiks izpildīti visi kritēriji? 
D.Mieriņa atbild, ka atbildīga būs Carnikavas novada dome. 
P.Špakovs papildina, ka p/a “Carnikavas Komunālserivss” ir atbildīga par būvniecību un 
projekta īstenošanu, nevis par uzņēmumu piesaisti.  
K.Bergmanis norāda, ka CFLA līgumā ir jābūt par to, ka nauda tiek piešķirta būvniecībai un par 
to ka tiek īstenoti projekta kritēriji. 
D.Mieriņa norāda, ka par to ir atbildīga Carnikavas novada dome ar saviem politiskajiem 
lēmumiem. Izpildvara nodrošina projekta īstenošanu.  
I.Krastiņš norāda, ka līgumā visam ir jābūt atrunātam – kādi ir izpildāmie kritēriji. Kādas ir mūsu 
saistības? 
G.Dzenis atbild, ka pašvaldībai ir jānodrošina kritēriju izpilde. 
D.Mieriņa papildina, ka ir attīstības un plānošanas nodaļa, kam dome ir deleģējusi konkrētas 
funkcijas (kritērijus), kas ir jāizpilda – tostarp uzņēmēju piesaiste. Kopumā atbildīga ir dome, bet 
zem domes ir struktūrvienības, kuras palīdz projektu īstenot, katrs pēc savas atbildības pakāpes. 
K.Bergmanis komentē, ka ir jābūt juridiski tālāk pārņemtai šai funkcijai – attiecībā uz kritēriju 
izpildi lielā atbildība ir Carnikavas novada domei, attiecīgi Attīstības un plānošanas nodaļa utt. 
Šim fundamentāli ir jābūt sakārtotam.  
E.Burģelis norāda, ka visi ir par to, lai tur veidotos veiksmīga uzņēmējdarbības vide, bet nav 
apzināti potenciālie riski, kas tiešā veidā var apdraudēt projektu un ietekmēt pašvaldības budžetu. 
Galvenā mācība uzņēmējdarbībā – aprēķināt riskus. Tādēļ ir jābūt tik fleksibliem, ka ir jāspēj 
reaģēt un izmainīt jebkuru situāciju. Šobrīd mums šādu plānu nav. 



8 

D.Mieriņa norāda, ka riski ir izvērtēti. Mums nedraud sliktākais risinājums – nulle rādītāji. Šo 
gadu garumā ir iekopta un attīstīta vieta, kur uzņēmējam šobrīd atliek tikai nākt un darīt. Risks ir 
tāds, ka no 3 milj. ir jāatmaksā tā daļa, kur rādītāji netika sasniegti. Tādēļ tiek strādāts pie tā, lai 
šāda situācija nebūtu. 
I.Krastiņš komentē, ka svarīgi ir izvērtēt prioritātes. Ja mums būtu ļoti daudz naudas – tad viss 
kārtībā – īstenojam šo uzņēmējdarbības projektu. Mēs šeit ieguldām naudu, līdz ar to ir jāatsakās 
no citām svarīgām novada prioritātēm, kā izglītība, ceļu infrastruktūra utt. 
K.Bergmanis komentē, ka šobrīd nav vērts īstenot šo lēmumu, jo nevaram, atbildēt – kad būs 
pievilkta elektroenerģija šim objektam?!  
D.Mieriņa atbild, ka elektrība tiks pievilkta šī būvniecības līguma ietvaros – divu gadu laikā. 
 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu un 21.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu un 36.panta otro daļu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, un 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns), PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai, ievērojot Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteikto kārtību un termiņus, un saskaņā ar Carnikavas novada domes 
20.02.2019. lēmumā „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu 
Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas 
nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas apstiprināšanu” (prot. 
Nr. 2, 6.§) noteikto, organizēt un rīkot šādas Carnikavas novada pašvaldības nekustamās 
mantas pārdošanu izsolē: 
1.1. Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, 

kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 
par nosacīto cenu nekustama īpašuma sastāvā ietilpstošam zemes gabalam - 25000,00 
EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi); 

1.2. Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, 
kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, 
un trim ēkām: garāža, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, tualete, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1210 007, un šķūnis, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008, 
par nosacīto cenu nekustama īpašuma sastāvā ietilpstošam zemes gabalam - 26200,00 
EUR un ēkām – 6800,00 EUR, kopā - 33000,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro, 00 
centi); 

1.3. Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, 
kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567, 
par nosacīto cenu nekustama īpašuma sastāvā ietilpstošam zemes gabalam - 21000,00 
EUR (divdesmit viens tūkstotis eiro, 00 centi). 

2. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai iekļaut katra lēmuma 1.punktā norādītā 
nekustamā īpašuma izsoles noteikumos ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. lēmumu 
„Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, 
Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 
5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., 
atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§) 
noteiktos nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību 
aprobežojumus. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai lēmuma 2.punktā norādītās izsoles 
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noteikumos iekļaut šādus nosacījumus: 
3.1. izsoles reģistrācijas maksa 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā, 

kas netiek ierēķināta izsolāmās mantas pirkuma maksā; 
3.2. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”; 
3.3. summa, par kādu cena katrā nākamajā solī tiks paaugstināta (solis), ir 500,00 EUR 

(pieci simti eiro, 00 centi). 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles 

komisijas priekšsēdētāju. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
4. § 

Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu apstiprināšanu  
Ziņo: D.Mieriņa 

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

1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

2. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam prioritātes IP1_7: “Vietējo 
iniciatīvu atbalsts” īstenošanai nosaka aktivitātes Nr. A1.7.1.1. “Projektu konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” organizēšana” un A1.7.2.2. “Vietējo iniciatīvu atbalsta plāna 
īstenošana – NVO atbalsta programma”, paredzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
atbalstīt gan vietējo iniciatīvu projektus, gan veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaisti NVO 
darbā novadā; 

3. dome ar 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr. 29, 7.§) ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 
SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanai”, kuri 28.01.2015. stājās spēkā. Kā arī dome ar 18.01.2017. lēmumu (prot. Nr. 1, 
3.§) ir apstiprinājusi saistošos NR.SN/2017/1 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. 
gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir 
finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
Saistošie noteikumi cita starpā nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība slēdz 
līdzdarbības līgumus ar privātpersonām par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu. 
Saistošie noteikumi paredz: 
a) 8.punkts cita starpā - lai noteiktu, kura privātpersona valsts pārvaldes uzdevumu var veikt 

efektīvāk, Pašvaldība organizē konkursu par Līguma slēgšanu (turpmāk – Konkurss); 
b) 10.punkts - Konkursam par Līguma slēgšanu Pašvaldība izveido Konkursa komisiju ne 

mazāk kā trīs locekļu sastāvā, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata; 
4. dome ar 18.03.2015. lēmumu (prot. Nr. 4, 2.§) ir apstiprinājusi nolikumu Nr.INA/2015/7 

„Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikums” un izveidojusi konkursa komisiju 
(turpmāk – Komisija). Savukārt ar 20.02.2019. lēmumu (prot. Nr. 2, 9.§) veiktas izmaiņas 
Komisijas sastāvā; 

5. dome ar 18.03.2015. lēmumu (prot. Nr. 4, 3.§) ir apstiprinājusi nolikumu Nr.INA/2015/8 
„Konkursa par līdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” nolikums” (turpmāk – Nolikums); 

6. ar domes 19.12.2019. lēmumu (prot. Nr. 22, 7.§) ir piešķirts finansējums Konkursa ietvaros 
privātpersonām deleģējamo uzdevumu veikšanai un noteiktas prioritātes 2019.gadā, kā arī 
ar  domes 24.04.2019. lēmumu (prot. Nr. 6, 24.§) izsludināts atkārtots projektu konkurss ar 
iesniegšanas termiņu 27.05.2019. 
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7. ar 10.06.2019. Komisijas protokolu Nr.4 Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu par atbalstu 
projektam “Liepu ielas 1, Carnikava – rotaļu laukuma labiekārtošana” ar kopējo finansējumu 
1200,00 EUR. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Carnikavas novada domes saistošo 

noteikumu Nr. SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanai” 11.punktu, 18.03.2015. nolikuma Nr. INA/2015/8 „Konkursa par 
līdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 
“Sabiedrība ar dvēseli” nolikums” 24. un 27.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt atkārtota 2019. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pieteikumu “Liepu 
ielas 1, Carnikava – rotaļu laukuma labiekārtošana” rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra”, 
piešķirot finansējumu EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) apmērā. 

2. Slēgt ar lēmuma 1.punktā apstiprināto projekta pieteikuma iesniedzēju (privātpersonu) 
līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu konkursa “Sabiedrība ar 
dvēseli” ietvaros, īstenojot 2019.gadā apstiprināto projektu. 

3. Apmaksāt 2019. gada projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” izdevumus no pašvaldības 
2019.gada budžeta programmas „Projekts “Sabiedrība ar dvēseli””. 

4. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Carnikavas novada vēstis” informāciju par 2019.gada projektu konkursā „Sabiedrība ar 
dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

5. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis, J.Leja, E.Burģelis, A.Deniņa 
 
I.Krastiņš izsaka pateicību par ziņojumu. Projektā SAM 5.5.1., galvenais īstenošanas risks - ja 
netiek īstenots viens objekts, tad nauda jāatgriež atpakaļ par visiem objektiem, nevis kaut kāda 
proporcija. Ir zināmi projekta nosacījumi un pašlaik divi objekti ir vēl iepirkuma procedūrā. Vai 
ir zināms veids kā šie objekti tiks realizēti? Valsts kase šiem projektiem aizņēmumu piešķirs? 
I.Lulle atbild, ka tā ir valsts mēroga problēma. Valsts kase nevar nedot aizņēmumu, jo šādu 
kultūras objektu būvniecība ir visā valstī. Ministrijai jebkurā gadījumā būtu jāatskaitās Eiropas 
Komisijai, kāpēc Latvija neīsteno projektus. Mums ir līgums ar CFLA, kur ir noteikta kopējā 
summa un iepirkumi nepārsniedz kopējo summu.  
I.Krastiņš jautā, kāds statuss ir šiem diviem vēl neīstenotajiem projektiem? 
I.Lulle atbild, ka iepirkumus komisija vēl vērtē. Summas ir zināmas, bet nav oficiāli rezultāti. 
K.Bergmanis jautā, vai nevar būt risks, ka valdība nosaka kaut kādu attiecību, ko būs jāsedz 
pašvaldībai? 

http://www.carnikava.lv/


11 

I.Lulle atbild, ka tādā gadījumā šāds nosacījums pie CFLA līguma bija jāatrunā. Mums nekā tāda 
šajā līgumā nav. 
D.Mieriņa norāda, ka šāda problēma ir visiem, jo ES projektiem varēja aizņemties pilnā apjomā.  
I.Krastiņš jautā, kāds ir projekta SAM 5.5.1. ES līdzfinansējums? 
I.Lulle atbild, ka ES līdzfinansējums ir 800 000,00 EUR attiecināmām izmaksām. Kopējā summa 
būs nedaudz virs 2 milj.  
I.Krastiņš jautā, kāds progress ir ar PII “Piejūra”? 
I.Lulle atbild, ka ir lauzts līgums ar būvnieku (10.jūnijā) un par garantiju tuvākajās dienās 
vajadzētu ieskaitīt finansējumu (tas, kas būvniekam tika izmaksāts kā avanss). Veiktais darba 
apjoms ir mazāks nekā iemaksātais avanss. 
 
Deputāti diskutē par PII “Piejūra” projektu un būvniecību. 
 
I.Krastiņš jautā, ja tālāk tiks risināta šī situācija, vai par ieplānoto summu varēs pabeigt 
būvniecības darbus? 
I.Lulle atbild, ka būvniecību varēs pabeigt. 
D.Meiriņa papildina, ka šobrīd notiek projekta pārtāmēšana un darbu fiksēšana. Tūlīt tiks 
sludināts atkārtots iepirkums. Summa nepieaugs, jo ir padarītie darbi. 
J.Leja netic, ka tiks ieskaitīta pilna apdrošināšanas summas. 
I.Krastiņš jautā, kad varētu zināt iepirkuma rezultātus? 
D.Mierina atbild, ka jūlijā tiks sludināts iepirkums un uz augustu/septembri varētu zināt 
rezultātus. 
E.Burģelis komentē, ka vajag ņemt vērā, ka iepirkumā tika piedāvāts projekts, kurš neatbilda 
patiesībai, jo gala projekts tika pieņemts šī gada aprīlī. Darbu izbūves tāme pieauga par 400 m2, 
tas ir viens no iemesliem, kādēļ iestrēga darbi. Tā iemesla dēļ būvnieks apstādināja darbus. 
Būvvalde mēģināja šo procesu kustināt, bet attīstības un plānošanas nodaļai šie procesi bija 
jākontrolē, dēļ kā mēs tagad esam zaudētāji.  
D.Mieriņa komentē, ka šim uzņēmumam problēmas ir bijušas jau iepriekš. Daļēja taisnība ir 
E.Burģelim, bet ne jau tas bija galvenais iemesls. Atsedzot dažas sienas tika konstatētas atšķirības 
no projekta, protams, bija jāveic pārprojektēšana un ekspertīzes. 
K.Bergmanis jautā, kāda ir eksperta atbildība, ka PII “Piejūra” projekts nav kvalitatīvi izvērtēts? 
D.Meiriņa atbild, ka eksperts atbild ar savu sertifikātu. Katram ir sava atbildība, katrai pusei 
iestājas savas sekas un vienmēr būs savi argumenti. 
K.Bergmanis komentē, ka Krimināllikuma 319.pants, kas nosaka, ja valsts amatpersona tīši vai 
aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu 
kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, un 
ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm radīts 
būtisks kaitējums,- sauc pie atbildības. Mums kaut kādā veidā šādus procesus vajag kontrolēt. 
I.Lulle komentē, ka šādas problēmas ir visām pašvaldībām. Tā ir valsts problēma. 
D.Mieriņa norāda, ka varam uzlikt vēl stingrākus iepirkuma noteikumus un iegūt vēl dārgākus 
iepirkumus. Tāpēc ir jāspēj atrast vidusceļš.  
E.Burģelis komentē, ka nevajag iet “galējībās”. Veidot stingrus noteikumus – to var darīt, bet 
nevajag, jo nebūs rezultātu. Runa ir par stingru iekšējo kontroli un noteiktiem atbildības līmeņiem.  
A.Deniņa jautā, kāda virzība ir Garās ielas moduļu skolas projektam? 
D.Mieriņa atbild, ka projekts ir gatavs un būvniecība ir sākusies. Līdz 2020.gada martam ir visam 
jābūt gatavam. Visticamāk mācību process tur sāksies 2020.gada septembrī, jo jāņem vērā arī 
būvniecības biroja iesaiste. 
A.Deniņa jautā, kas notiks, ja novadi tiks apvienoti? Kas notiks ar vidusskolas projektu? 
D.Mieriņa atbild, ka vispirms ir jautājums – vai tiks piešķirts aizņēmums skolas būvniecībai (~11 
-15 milj. bez PVN). Tad, protams, visiem kopā būs jādomā. 
E.Burģelis jautā, vai ir plāns atteikties no vidusskolas projekta? 
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D.Mieriņa atbild, ka nē. Tādēļ tiks meklēti B un C plāni – kā īstenot ieceri par vidusskolu.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 
Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 
16.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, ņemot vērā Finanšu un 
budžeta komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” 1 balss (I.Krastiņš), “ATTURAS” 1 balss 
(J.Leja), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu (pielikumā). 
2. Publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai 

tās mājaslapā internetā.  
3. Līdz 01.07.2019. publisko pārskatu publicēt pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv.  
4. Atbildīgā par 2. punkta izpildi - Administratīvās nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgā par 3. punkta izpildi - Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.  
6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  

 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Nevaru atbalstīt šādu publisko pārskatu, jo neataino 
patieso situāciju par projektu īstenošanu atbilstoši ilgtermiņa stratēģijai. Reālā situācija ir 
savādāka”. 
 

6. § 
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā   

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Plkst. 10.30 no domes sēdes iziet deputāti A.Deniņa un E.Burģelis. 
 

Carnikavas novada dome ( turpmāk - Dome)konstatē: 
1. ar Carnikavas novada domes 03.08.2017. lēmumu (protokols Nr. 16, 5.§) Elīna Klindžāne 

ievēlēta par Carnikavas novada Administratīvās komisijas locekli; 
2. 31.05.2019. Carnikavas novada dome saņēmusi Elīnas Klindžānes iesniegumu ar lūgumu 

atbrīvot viņu no Administratīvās komisijas locekles pienākumu pildīšanas ar 31.07.2019. 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.panta un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 24.punkta izpratnē pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina un 
pašvaldības locekļus komisijās ievēl dome, līdz ar to atzīstams, ka dome ir tā institūcija, kura ir 
tiesīga arī atbrīvot komisijas locekļus no amata. 
 
D.Mieriņa aicina deputātus uz jūlija komitejām iesniegt priekšlikumus par Administratīvās 
komisijas locekļa pretendentiem.  
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. atzinumu,  
atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Elīnu Klindžāni, personas kods [..], no Carnikavas novada domes Administratīvās 
komisijas locekļa amata ar 31.07.2019. (pēdējā darba diena). 

 
7. § 

Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 

http://www.carnikava.lv/
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Plkst. 10.34 domes sēdē atgriežas deputāti E.Burģelis un A.Deniņa. 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Gotharde, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, G.Kozlovska, G.Miglāns, 
A.Deniņa, E.Burģelis, J.Leja 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē, ka: 

1. ar domes 21.03.2018. lēmumu (protokols Nr. 5, 24.§) ir izveidota Ētikas komisija (turpmāk 
- komisija) 5 cilvēku sastāvā; 

2. saskaņā ar domes 22.05.2019. lēmumu (protokols Nr. 8, 22.§) komisijas priekšsēdētāja 
amata vieta ir vakanta un komisija darbojas 4 cilvēku sastāvā:  
komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ruta Kaupe - novada iedzīvotāja,  
komisijas locekļi: 
Daiga Kalnbērziņa - novada iedzīvotāja, 
Laimonis Daugavietis - domes deputāts, 
Ļubova Petrovska - novada iedzīvotāja; 

3. 31.05.2019. domē saņemts komisijas priekšsēdētāja vietnieces - Rutas Kaupes iesniegums 
ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumu pildīšanas; 

4. domē saņemti 2 Carnikavas novada iedzīvotāju pieteikumi darbībai Ētikas komisijā. 
 
I.Krastiņš norāda, ka par A.Grīnvaldu ir zināma viņa pieredze. Nepieciešama papildus 
informācijas par A.Alksni, kurš turklāt uzreiz būs vietnieks. Kurš šo kandidātu ieteica?! 
K.Bergmanis jautā D.Mieriņai, vai šis pretendents atbilst uzstādījumam, ka cilvēks ir jāpazīst. 
D.Mieriņa atbild, ka tas bija par kandidātiem, kurus personīgi iesaku. A.Alksnis ir jurists un darba 
tiesību eksperts. 
 
Deputāti diskutē par pretendenta atbilstību. 
 
D.Mieriņa aicina balsot par katru pretendentu: 

1. Par A.Grīnvalda kandidatūru Ētikas komisijas priekšsēdētāja amatam - atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, J.Leja, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm. 

2. Par A.Alkšņa kandidatūru Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatam - atklāti 
balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, K.Bergmanis), PRET” 2 
balsīm (I.Krastiņš, G.Dzene), “ATTURAS” 2 balsīm (A.Deniņa, K.Bergmanis). 

 
A.Deniņa ierosina, ka ikviens jauns darbinieks, kurš uzsāk strādāt domē, sevi prezentē arī 
deputātiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, J.Leja), PRET” 1 balss (I.Krastiņš), “ATTURAS” 1 balss 
(A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Rutu Kaupi no Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumu 
pildīšanas ar 19.06.2019. 

2. Apstiprināt Agri Grīnvaldu par Ētikas komisijas priekšsēdētāju no 20.06.2019. 
3. Apstiprināt Andri Alksni par Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietnieku no 20.06.2019. 
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I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET” vienu no šīs komisijas locekļiem, jo 
deputātiem nebija pieejami kandidātu CV un nebija iespēja iepazīties. Uzskatu, ka šī komisija ir 
ļoti svarīga, tāpēc nevarēju atbalstīt”. 
A.Deniņas komentārs pie balsojuma: “Balsojumā “ATTUROS”, jo vēlējos ar šo personu 
iepazīties klātienē”.  
 

8. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 
14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, K.Bergmanis, P.Špakovs 
 
E.Burģelis jautā, kāpēc no iedzīvotājiem šāds iesniegums par atvieglojumiem tiek pieprasīts katru 
gadu? 
D.Mieriņa atbild, ka situācija mainās un notiek nekustamā īpašuma kustība. Šis process varbūt ir 
sarežģītāks, bet atlaides mērķis ir sasniegt tos, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Iesniegumu 
var iesniegt jebkurā laikā un atvieglojums tiks piešķirts ar nākošo mēnesi.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu, likuma „Par 
pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 45. panta otro daļu, Finanšu un budžeta komitejas 
Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN/2019/14 „Grozījumi Carnikavas novada domes 
2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā”” 
(pielikumā). 

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

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

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

9. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/15 „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 

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

apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa, G.Dzenis 

 
Plkst. 10.54 no domes sēdes iziet domes priekšsēdētāja D.Mieriņa. 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis 

 

http://www.carnikava.lv/
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Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/15 „Grozījums Carnikavas novada 
domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos  Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”” 
apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” 
apakšpunktu un 45.panta otro, piekto un septīto daļu, Publisko aģentūru likuma 17.panta pirmo, 
otro un ceturto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/15 „Grozījums 
Carnikavas novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 
„Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas 
pakalpojumiem un to cenrādi”” (pielikums). 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

10. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/16 „Grozījums Carnikavas novada domes 19.03.2014. 

saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 
novadā”” apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Plkst. 10.56 domes sēdē atgriežas domes priekšsēdētāja D.Mieriņa. 
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/16 “Grozījums Carnikavas novada 
domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Carnikavas novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 
daļas 1. punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu, kā arī saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo jautājumu komitejas 10.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/16 „Grozījums 
Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”” (pielikums). 

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

3. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 

http://www.carnikava.lv/
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www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada domes Centrālās 
administrācijas ēkā. 

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

11. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/17 “Grozījums Carnikavas 

novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 „Par 
materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā”” 

apstiprināšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/17 “Grozījums Carnikavas novada 

domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 “Par materiālo atbalstu 
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un 
audžuģimenēm Carnikavas novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu, kā arī saskaņā ar Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/17 “Grozījums 
Carnikavas novada domes 2015. gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/1 
“Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā”” (pielikums).  

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

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

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

12. § 
Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, īres līguma 

atjaunošanu (pagarināšanu) 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Plkst. 10.58 no domes sēdes iziet deputāts J.Leja. 
 

Carnikavas novada domē 06.06.2019. reģistrēts [..] iesniegums Nr.S/1266, kurā viņš lūdz 
turpināt īrēt sociālo dzīvokli.  

21.06.2017. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.12, 15.§) „Par sociālā dzīvokļa 
nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, izīrēšanu [..]”, 29.06.2017. tika noslēgts sociālā 
dzīvokļa īres līgums Nr.02-14.6/17/7, atkārtoti pagarināts īres līgums no 28.12.2018. uz sešiem 
mēnešiem. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta izpratnē, sociālā dzīvokļa 
izīrēšana ir viens no palīdzības veidiem. 
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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.  

 
Izvērtējot [..] 06.06.2019. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.06.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], 29.06.2017. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.02-
14.6/17/7 par sociālo dzīvokli Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, noslēdzot 
vienošanos ar [..] par minētā līguma pagarināšanu uz sešiem mēnešiem, sākot no 29.06.2019. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 
vadītāja, termiņš – 28.06.2019. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

13. § 
Par pabalstu ārkārtas situācijā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Plkst. 11.00 domes sēdē atgriežas deputāts J.Leja. 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 21. panta otro 
daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atteikt [..], personas kods [..], sniegt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
13.panta pirmajā daļā noteikto palīdzību - pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās 
telpas izīrēšana, vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas 
remontam, citas dzīvojamās telpas izīrēšana, kā arī Carnikavas novada domes 2014. gada 19. martā 
saistošo noteikumu Nr. SN/2014/6  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā” 
13.punktā minēto pabalstu krīzes situācijā. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

14. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu biedrībai “Carnikavas makšķerēšanas skola” 

Ziņo: G.Kozlovska 
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Iepazīstoties ar biedrības “Carnikavas makšķerēšanas skola”, reģistrācijas Nr.40008233942, 
iesniegumu (reģistrēts KAC 28.05.2019. Nr.S/1194) par finansiālā atbalsta sniegšanu Latvijas 
čempionāta fīdermakšķerēšanā 3.posma organizēšanai 2019. gada 20. – 21.jūlijā, Carnikavā, 
Gaujas upē, Jomas ielā 7 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6.punktu, 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/45 „Par 
Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.2., 8.3. un 8.4, 
apakšpunktiem un 7.pielikumu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 10.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, G.Dzene, K.Bergmanis, 
I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās 
E.Burģelis, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai “Carnikavas makšķerēšanas skola” EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi) 
Latvijas čempionāta fīdermakšķerēšanā 3.posma organizēšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības “Carnikavas makšķerēšanas 
skola”, reģistrācijas Nr.40008233942 

3. Biedrībai “Carnikavas makšķerēšanas skola” ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc 
pasākuma, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā 
rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma 
dokumentus. 

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

 
15. § 

Par spēka skrējienu Patria, Carnikavas novadā  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: A.Lūkins, G.Miglāns, A.Deniņa, J.Kozlovskis, K.Bergmanis, G.Dzenis 
 

2019. gada 30. maijā saņemta biedrības „Patria OCR” (turpmāk – Patria) vēstule (reģistrēta 
KAC 30.05.2019.Nr.S/1207) rīkot tradicionālo spēka skrējienu Patria Historical Race (turpmāk – 
Pasākums) 2019.gada 20.jūlijā Zibeņu trasē, Carnikavas novadā.  

Carnikavas novada pašvaldības 2015. – 2021. gada attīstības programma paredz Sporta 
sacensību un pasākumu sistēmas attīstības uzdevuma U1.3.3 izpildi. 

Patria aicina Carnikavas novada pašvaldību iesaistīties Pasākuma rīkošanā, nodrošinot 
izdevumus, kuri saistīti ar dalībnieku numuru un čipu nomu, medaļu un kausu iegādi, kā arī 
vēstures ekipējuma un specefektu aprīkojuma nomu. 

Pasākuma norises nodrošināšanai nepieciešams Pašvaldības policijas atbalsts, satiksmes 
organizēšanā un P/A “Carnikavas Komunālserviss” atbalsts atbilstošu ceļa zīmju izvietošanā, 
nepieciešamo nožogojumu un informācijas stendu izvietošanā un elektrības pieslēguma 
nodrošināšanā.  

Veicot izdevumu aprēķinu, paredzams, ka Carnikavas novada pašvaldībai nepieciešamais 
finansējums Pasākuma rīkošanai ir līdz 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 0 centi). Pārējos ar 
Pasākuma rīkošanu saistītos izdevumus segs Patria un piesaistītie atbalstītāji.  

Patria spēka skrējiena organizēšana Carnikavā veicinās Carnikavas novada atpazīstamību un 
pozitīva tēla veidošanu gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā, tūristu skaita pieaugumu novadā un 
finansiālus ieguvumus novada uzņēmējiem. 
 
A.Lūkins jautā, vai ir iestrādāts, ka Carnikavas novada iedzīvotājiem ir bezmaksas dalība? 



19 

J.Kozlovskis norāda, ka biedrības iesniegumā ir norādīts, ka novada iedzīvotājiem dalība ir bez 
maksas.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada pašvaldības 2015.-
2021. gada attīstības programmas uzdevumu izpildi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Carnikavas novada domes 2013.gada 20.novembra 
saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 “Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu 
un naudas balvām” 8.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
10.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Patria spēka skrējiena sacensību rīkošanā. 
2. Noteikt finansējumu Pasākuma rīkošanai līdz 1 000, 00 EUR apmērā. 
3. Par lēmuma 1.punktā minētā pasākuma organizēšanu un finansēšanas kārtību slēgt 

sadarbības līgumu ar biedrība „Patria OCR”. Sadarbības līgumā paredzēt, ka P/A 
“Carnikavas Komunālserviss” nodrošina atbilstošu ceļa zīmju izvietošanu, nepieciešamo 
nožogojumu un informācijas stendu izvietošanu un elektrības pieslēgumu Zibeņu trasē, un, 
ka Carnikavas novada Pašvaldības policija nodrošina satiksmes organizēšanu pasākuma 
laikā. 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada 
budžeta sadaļas “Sporta un kultūras finansiālie atbalsti”. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Sporta stratēģijas 
nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgos par lēmuma 3.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Juridiskās 
nodaļas vadītāju un Centrālās administrācijas Sporta stratēģijas nodaļas vadītāju, atbilstoši 
kompetencei. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju.  

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

16. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/18 „ Par sporta finansiālo 

atbalstu Carnikavas novadā” apstiprināšanu   
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: J.Kozlovskis, I.Gotharde, I.Krastiņš, D.Mieriņa, E.Burģelis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2018.gada 

21.novembra atzinumā Nr.1-18/9709 ir izvērtējusi Carnikavas novada domes 2018.gada 
24.oktobra saistošos noteikumus Nr.SN/2018/21 “Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas 
novadā” un sniegusi iebildumus, kopumā norādot, ka pašvaldība, veicot likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā un Sporta likuma 7.pantā minētās funkcijas, 
var finansēt vienīgi sporta sacensības, bet nevar sniegt finansiālu atbalstu iedzīvotāju dalībai 
sacensībās un piešķirt naudas balvas par sasniegumiem sportā. 

2. Carnikavas novada dome 2019.gada 20.februāra vēstulē Nr.01-8.1/184 “Par skaidrojuma 
sniegšanu” vērsa VARAM uzmanību uz to, ka saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības 
finansiālu atbalstu iedzīvotājiem par sasniegumiem sportā, Carnikavas novadā ir spēkā jau 
kopš 2013.gada (Carnikavas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošie noteikumi 
Nr.SN/2013/45 “Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
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balvām”). 2014.gada 18.jūnijā pieņemti Carnikavas novada domes 2014.gada 18.jūnija 
saistošie noteikumi Nr.SN/2014/12 “Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.CND/SN/2013/45 "Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo 
atbalstu un naudas balvām"”. Visi iepriekšminētie saistošie noteikumi atbilstoši likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta otrās daļas prasībām pēc apstiprināšanas ir nosūtīti VARAM to 
tiesiskuma izvērtēšanai un VARAM ir tos saskaņojusi. Kopš laika, kad pieņemti 
iepriekšminētie saistošie noteikumi, nav izdarīti grozījumi ne likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5., 6.punktos un 43.panta trešajā daļā, ne Sporta likuma 7.pantā. Šajā 
laika periodā pēc būtības nav mainījušies arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likumā minētie principi, tajā skaitā, attiecībā uz publiskas personas 
pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī aizliegumu dāvināt 
publiskas personas mantu. Minēto saistošo noteikumu mērķis ir veicināt un atbalstīt novadā 
deklarēto iedzīvotāju centienus uz izciliem sasniegumiem sporta un kultūras jomā. Gan 
vieni, gan otri saistošie noteikumi paredz nepieciešamību sniegt atskaites par piešķirtā 
finansējuma izlietošanu un atbilstošu izmantošanu, kā arī paredz finansējuma atmaksas 
kārtību, ja finansējums nav izlietots atbilstoši noteikumiem. Vasts līmenī tiek atbalstītas gan 
sporta, gan kultūras aktivitātes, atbalstīti sportisti – piemēram Ministru kabineta 2012.gada 
3.janvāra noteikumos Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” minētajā kārtībā. Savu iedzīvotāju 
dalību sporta sacensībās atbalsta arī citas pašvaldības, ne tikai Carnikavas novadā.  

3. VARAM 29.03.2019. vēstulē Nr. 1-132/2828 norāda, ka uztur savos atzinumos izteiktos 
iebildumus. Vienlaikus VARAM dara zināmu, ka tā ir lūgusi viedokli Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojam jautājumā par pašvaldības pilnvarojumu piešķirt finanšu līdzekļus 
privātpersonām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs norādījis, ka atbilstoši 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 
pirmajai daļai, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
18.pantam, lai noskaidrotu, vai finanšu līdzekļu piešķiršana privātpersonai ir tiesiska, 
vērtējams, vai tie nepārsniedz Sporta likumā noteikto pašvaldību kompetenci sporta jomā. 
VARAM norāda, ka pašvaldības uzdevumos neietilpst finansiālā atbalsta sniegšana dalībai 
dažādās sacensībās un turnīros, kā arī naudas balvu pasniegšana, jo ņemot vērā likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Sporta likuma 7.pantu, secināms, ka 
likumdevējs Sporta likuma 7.pantā ir noteicis pašvaldības kompetenci, realizējot likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju. 

 
J.Kozlovskis norāda, ka šis ļoti ietekmēs bērnu izvadāšanu pa sporta sacensībām.  
I.Krastiņš jautā I.Gothardei, vai ir kāds cits juridisks risinājums? 
I.Gotharde atbild, ka nepilngadīgo atbalstīšanu varētu apskatīt vēl caur Izglītības likumu un izdot 
kā iekšējo normatīvo aktu. Sporta likums šādu iespēju vairs neparedz. 
I.Krastiņš jautā, kad varētu šādu risinājumu virzīt? 
I.Gotharde atbild, ka ne ātrāk kā uz augusta domes sēdi. 
E.Burģelis komentē, ka šis lēmums parāda to, ka vienu no pašvaldības funkcijām – izglītība un 
veselīgs dzīvesveids tiek ierobežota. Netiek piedāvāts risinājums, kā šīs funkcijas varētu veicināt.  
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6.punktu un 43.panta trešo daļu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 10.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/18 „Par sporta 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (pielikums). 

https://likumi.lv/ta/id/263720-par-carnikavas-novada-iedzivotaju-sporta-finansialo-atbalstu-un-naudas-balvam
https://likumi.lv/ta/id/263720-par-carnikavas-novada-iedzivotaju-sporta-finansialo-atbalstu-un-naudas-balvam
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2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

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

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

17. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/19 „Par Carnikavas novada domes 23.02.2011. 

saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 
novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

apstiprināšanu  
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 11.20 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/19 „Par Carnikavas novada domes 
23.02.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 „Saistošie noteikumi par neapbūvēta 
Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru”  atzīšanu par spēku 
zaudējušiem” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. 
punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN/2019/19 „Par Carnikavas novada domes 
23.02.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 „Saistošie noteikumi par neapbūvēta 
Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem” (pielikums). 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 

18. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/20 “Par Carnikavas 

novada domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 “Par 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/20 “Par Carnikavas novada domes 

2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 “Par topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu, pamatojoties uz 

http://www.carnikava.lv/
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likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu, 
kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas atzinumu 
11.06.2019. atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/20 Par Carnikavas 
novada domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 “Par topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
(pielikums).  

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

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

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

19. § 
Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 11.24 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 

Carnikavas novada domē (turpmāk – dome) 02.05.2019. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzējs) 
18.04.2019. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. S/993. Iesniegumā lūgts izskatīt jautājumu par 55 m2 

pašvaldības zemes - starp iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma Saulgriežu ielā 2, Siguļos, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0254 un Saulgriežu ielu nomu ar mērķi paplašināt 
zemesgabalu Saulgriežu ielā 2, Siguļos, Carnikavas nov. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, dome konstatē: 
1. Nomā pieprasītā zeme ir daļa no nekustamā īpašuma (kadastra numurs 8052 003 0631) 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0451 
Saulgriežu iela, Siguļi, Carnikavas nov. (turpmāk – zemes vienība). Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā”, kods 1101. Uz zemes vienības atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras 
objekts – Saulgriežu iela, kas atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr. 361 
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” prasībām iekļauta Carnikavas 
novada pašvaldības ielu sarakstā un reģistrēta valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi", 
ievērojot Saulgriežu ielas raksturojošos parametrus. Pašvaldības iela šo noteikumu izpratnē 
ir pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve apdzīvotā vietā, 
kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība un kas ietverta teritorijas  attīstības plānošanas 
dokumentos. 

2. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 3.punktu ceļš ir jebkura satiksmei izbūvēta 
teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela  un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot 
brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas).  

3. 28.05.2019. veicot nomā pieprasītās zemes apsekošanu Carnikavas novada būvvaldes 
būvinspektors un teritorijas plānotājs konstatējuši, ka žogs izbūvēts ārpus zemesgabala 
Saulgriežu ielā 2 robežām uz pašvaldībai piederošās Saulgriežu ielas. Atbilstoši Carnikavas 
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novada teritorijas plānojuma 2018. - 2028. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 99.1.punktam, žogs starp zemesgabaliem izvietojams uz zemesgabalu robežas. 

4. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.4757 nekustamais īpašums Saulgriežu ielā 2, Siguļos, Carnikavas nov., kadastra numurs 
8052 003 0254, sastāv no zemes vienības 0,0665 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
003 0254 (turpmāk zemesgabals) un divām būvēm - dārza mājas un palīgceltnes. Atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, uz zemes vienības 
reģistrēta 1 būve – dārza māja (kadastra apzīmējums 8062 003 0254 003), būves piederības 
statuss – nepieder zemes īpašniekam. 

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 6.panta otrā daļa noteic, ka kadastra informācijas 
sistēmas dati par personu, īpašuma sastāvu vai nekustamā īpašuma objektu līdz izmaiņu 
ierakstīšanai zemesgrāmatā var atšķirties no zemesgrāmatu datiem, ja tie neietekmē 
zemesgrāmatā nostiprinātās tiesības uz nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā nekustamā 
īpašuma formēšanai, kadastrālai vērtēšanai un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai 
izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus. 

6. Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums izmantojams 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 
publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 
pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta 
un citas iestādes. Konkrētajā gadījumā zemesgabals, kuru vēlas nomāt iesniedzējs, ir daļa no 
pašvaldībai piederošās Saulgriežu ielas, kas nodota publiskā lietošanā. 

7. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmajai daļai publiska persona darbojas 
privāto tiesību jomā, veicot darījumus. Minētā likuma panta otrā daļa noteic, „Ja publiska 
persona darbojas privāto tiesību jomā, uz to attiecas likumi, kas reglamentē privāttiesiskus 
darījumus vispār, ciktāl šo darbību neierobežo citi normatīvie akti”.  

8. Atbilstoši Civillikuma 1036.pantam īpašnieks bauda plašu brīvību pār lietu, tādēļ viņa rīcība 
ir darbība privāto tiesību jomā. 
 
Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un 11.06.2019. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Atteikt noslēgt līgumu ar [..] par nekustamā īpašuma Saulgriežu iela, Siguļos, Carnikavas 
novadā (kadastra numurs 8052 003 0631) daļas, kas robežojas ar nekustamo īpašumu Saulgriežu 
ielā 2, Siguļos, Carnikavas novadā, nomu.  

 
20. § 

Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā 
(pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 

Ziņo: G.Miglāns 
 

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

Dzirnupes iela 3A, Gauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1785, kas sastāv 
no kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1785, 0,2071 ha 
platībā; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 23.04.2019. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 8570; 

2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Sūnu mežs”, Carnikavas nov., kadastra numurs 
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8052 009 0095, kas sastāv no kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra apzīmējums 
8052 009 0095, 9,92 ha platībā; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
23.05.2019. nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0058 9455; 

3. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā nosaka, ka, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 

4. 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. 

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

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, šādus Carnikavas 
novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus: 
1.1. Dzirnupes iela 3A, Gauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1785, kas sastāv 

no zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1785, 0,2071 ha platībā; 
1.2. “Sūnu mežs”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 009 0095, kas sastāv no zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 8052 009 0095, 9,92 ha platībā. 
2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam 

līdz 28.06.2019. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 
02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumus no Carnikavas 
novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2019.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” direktoru. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

21. § 
Par G.Dzeņa apstiprināšanu uz jaunu termiņu pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

Komunālserviss” direktora amatā 
Ziņo: G.Miglāns, G.Dzenis, D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, A.Deniņa, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, G.Kozlovska, J.Leja, P.Špakovs 
 

Noklausoties izpilddirektora p.i. Ingūnas Lulles ziņojumu, Carnikavas novada dome 
(turpmāk - Dome) konstatē: 

1. ar Carnikavas novada domes 22.08.2014. lēmumu (protokols Nr. 21, 2.§) Gunārs Dzenis  
iecelts  pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk - Aģentūra) direktora 
amatā uz noteiktu laiku – pieciem gadiem; 

2. darba līgums ar Gunāru Dzeni noslēgts 08.09.2014. uz termiņu līdz 07.09.2019.; 
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3. saskaņā Publisko aģentūru likuma 21.panta ceturto daļu, pašvaldības aģentūras direktoru 
apstiprina pašvaldības dome uz pieciem gadiem, kā arī, novērtējot aģentūras darbības 
rezultātus, pašvaldības aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti; 

 
I.Krastiņš izsaka pateicību G.Dzenim par prezentāciju ALK komitejā. Bija vairāki jautājumi, lai 
varētu pieņemt kvalitatīvu lēmumu.  
G.Dzenis atbild uz jautājumu par atalgojumiem – “Kā tiks risināts jautājums par kvalificētiem 
darbiniekiem?” P/a “Carnikavas Komunālserivss” atalgojumu nevar vērtēt atrauti no kopējā 
pašvaldības darbinieku atalgojuma un pašvaldības iespējām atalgojuma paaugstināšanā. Šajā 
situācijā galvenais risks ir darbaspēka trūkums. P/a “Carnikavas Komunālserivss” šajā gadījumā 
var pārvērtēt darbu prioritātes, piemēram, par pļaušanas darbiem. Tiek slēgti arī ārpakalpojuma 
līgumi ar bijušajiem darbiniekiem, lai veiktu šos darbus ārpus vispārējā darbalaika (piemēram, 
par dambju pļaušanu).  
I.Krastiņš jautā, kādā veidā šo varētu risināt ilgtermiņā? 
G.Dzenis atbild, ka veidojot nākošā gada budžetu, domē vērsīsies ar priekšlikumiem par 
konkrētām amata vietām un atalgojuma paaugstināšanu, skatoties kopējās iespējas. 
I.Krastiņš norāda, ka otrs jautājums bija par diviem redzējumiem nākamajam periodam, ņemot 
vērā, ka nesaņemsim valsts aizņēmumus ceļu infrastruktūrai. Ko darīt, ja saglabāsies līdzšinējais 
pašvaldības dotāciju apjoms un ko tad, ja pieaugs vai samazināsies? 
G.Dzenis atbild, ka ielas ir visaktuālākais jautājums novada iedzīvotājiem, jo tās tiek izmantotas 
visaktīvāk. P/a “Carnikavas Komunālserivss” darbojas pēc novada domes pieņemtajiem 
lēmumiem. Mēs savu darbu organizējam tā, lai šos domes lēmumus izpildītu. Ikdienas darbu gaitā 
sniedzam ļoti lielu atbalstu publisko pasākumu organizēšanai, kas no aģentūras prasa būtisku 
ieguldījumu. Šādā veidā tiekam atrauti no ikdienas darbu pildīšanas, lai sniegtu atbalstu šīm 
iestādēm. 
I.Krastiņš jautā, par nākošajiem 5 darbības gadiem. Ir identificēti 12 izaicinājumi un 
nepieciešamie risinājumi. Skaidri redzams, ka daļa no šīm lietām ir finansiāli ietilpīgas. Ko mēs 
reāli varēsim izdarīt – ņemot vērā pieejamo finansējumu? 
D.Mieriņa atbild, ka par to būs jālemj deputātiem - ko darīt, bet aģentūra tikai izpildīs.  
G.Dzenis papildina, ka izaicinājumi no aģentūras prasa izveicību un drosmi, lai tiktu galā ar 
visiem šiem pienākumiem. Jūs vislabāk no malas variet vērtēt vai līdz šim ar šiem pienākumiem 
esošā aģentūras vadība ir tikusi galā, un cik lielā mērā. Pieņemto domes lēmumus aģentūra iekšēji 
ar komandu strādā, lai visas autonomās funkcijas, kas ir pašvaldībai un kas ir deleģētas aģentūrai 
tiktu sekmīgi pildītas. Protams, ir neveiksmes un kļūdas, kā jebkurā iestādē. 
J.Kozlovskis komentē, ka jau ALK komitejā secinājām, ka aģentūras darbs ir apjomīgs un šādu 
risinājumu par organizatorisko darbību apsver arī citas pašvaldības. Vienīgais – vai nevajag 
veidot atsevišķu amata vietu, kas nodrošinātu publisko pasākumu organizēšanu (tehniskos 
darbus).  
G.Dzenis atbild, ka pasākumos tiek iesaistīts liels darbinieku loks – gan traktortehnikas 
darbinieki, gan labiekārtošanas darbinieki, gan namdari utt. Katrs veic savu funkciju. Ir 
darbinieks, kas veic atbalsta funkcijas sportam, pasākumu norises laikā.  
D.Mieriņa norāda, ka vienīgais, kas būtu vajadzīgs, bet vienmēr ir atlikts - būtu nepieciešams vēl 
viens vietnieks, kas nedaudz noņemtu slodzi un sadalītu darba apjomu vienmērīgāku.  
I.Krastiņš norāda, ka uz ALK komiteju tika virzīta aģentūras stratēģija, bet iztrūka sadaļa, kas 
atbildētu uz to, kā tiks sasniegti izvirzītie mērķi. Pagaidām apstiprinātajā stratēģijā redzam tikai 
mērķus bez sasniegšanas plāna. Varbūt vari šodien to prezentēt? 
G.Dzenis atbild, ka tas bija atspoguļots prezentācijā, jo stratēģija ir jāizstrādā 3 gadiem un 
situācija ar budžetu ir mainīga – prioritātes mainās. Viss atkarīgs no budžeta iespējām. 
P.Špakovs komentē, ka par šiem 10 gadiem ir pārliecinājies, ka vietējie cilvēki, kuri strādā 
pašvaldībā ir vairāk atbildīgi par notiekošo novadā, īpaši tie kuri strādā fizisku darbu. Svarīgi arī 
tas, ka aģentūra reaģē jebkurā diennakts laikā – arī vadība ir gatava. 
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G.Kozlovska norāda, ja G.Dzenis būtu jāraksturo ar vienu vārdu – saimnieks. Tas darbs, kas ir 
uzdots un komanda, kas savākta – ir labs tandēms. Arī komanda atbalsta vadītāju. Tikai tā var 
sasniegt mērķus. Carnikavas pašvaldība ir daudz ieguvusi. Nākotnē novēl – tādu vadību, kas 
vienmēr atrod naudu, lai sasniegtu visu to, kas ir ieplānots. 
A.Deniņa komentē, ka G.Dzenis vienmēr ir bijis atsaucīgs un komunikācijā nekad nav bijusi 
problēma. Kā varētu savest kārtībā teritoriju, kas ir ap skolu – kanāls, būvmateriāli utt.? Kā varētu 
to veicināt un sekmēt, lai teritoriju sakoptu? 
G.Dzenis atbild, ka īpašniekam par to regulāri būtu jāatgādina. Vienīgais ko aģentūra var izdarīt. 
Arī grāvis būtu jāiztīra. Tika veikta priekšizpēte, bet diemžēl dēļ finansējuma šos darbus nākas 
atlikt.  
G.Dzene komentē G.Dzeņa ieņemamo amatu. Kā cilvēkam viņam ir ļoti daudz plusu – augsta 
atbildības sajūta, precizitāte. Priekš darba devēja, kā darbinieks ir ļoti vajadzīgs un noderīgs. Ja 
runājam par aģentūras izmaiņām – resursu mazināšanu un lielāku mehanizāciju. Tas varbūt nav 
pareizi, jo tehnika ir jāvada cilvēkiem. Darbaspēka resursi pietrūkst un esošie darbinieki netiek 
ar visu galā. Ir jārada risinājums - kā palīdzēt organizēt pasākumus (vismaz vasaras periodā). 
Apjoms ir liels, bet darbinieku resurss nepalielinās. Bet kā vadītājs - viņam ir daudz pozitīvu 
īpašību.  
E.Burģelis komentē, ka šis iepriekš bija strīdīgs jautājums par ievēlēšanu šajā amatā. Godīgi par 
šiem 5 gadiem –var teikt tikai to labāko. Ir ļoti liela atsaucība un augsta izpratne par novada 
vajadzībām. Problēmas, protams, ir visur, bet kopumā – par darbu izpildi G.Dzenis ir viens no 
labākajiem piemēriem. Viņš pārzin un izprot situāciju būtību. Iespējams jāpadomā par aģentūras 
restrukturizāciju - vai visi darbinieki ir vajadzīgi!? G.Dzenim jāturpina strādāt un nevajag traucēt. 
 
D.Mieriņa plkst. 12.05 izsludina 30 minūšu pārtraukumu. 
Plkst. 12.40 tiek atsākta domes sēde. 
 
I.Krastiņš komentē, ka ir labas lietas, ko novērtē G.Dzeņa darbībā. Tiek īstenots līderības aspekts 
– tiek rādīts labais piemērs, jo ir pirmais jebkurā notikuma vietā un pats faktiski uzrauga izpildi. 
Otra lieta, kas ir svarīga – rakstura stingrība. Tas noteikti šobrīd noderēs – tādā izaicinājuma 
laikā. Paldies par sagatavoto juridisko – hronoloģisko secību, kas saistīts ar tiltu. Vienīgais – šo 
procesu vajadzēja uzsākt jau ātrāk, par klāja seguma nomaiņu. Šie dokumenti parādā, kaut arī 
darbības bija tikai pēdējos gados, rezultātu var panākt ar ātru un mērķtiecīgu darbību. Gribētu 
līdz galam saprast arī par visiem iedzīvotāju iesniegumiem, par dzīvojamām zonām, t.sk. – par 
zīmju uzlikšanu daudzīvokļu māju rajonos – nav vajadzīgas pēc CSN. Ņemot vērā, ka jaunais 
termiņš ir no 2019.gada septembra, kā arī ir lietas, kas šodien tika izrunātas un varētu tikt 
novērstas, izsaka priekšlikumu, ka apstiprināšana uz jaunu termiņu notiktu augusta sēdē. Svarīgi 
ir apmierināt klienta vēlmes. 
J.Kozlovskis nesaskata vajadzību šo jautājumu atlikt, jo visi izteicās pozitīvi, izņemot I.Krastiņu. 
Savu viedokli var izteikt arī balsojumā.  
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, kā arī, novērtējot Aģentūras  darbības rezultātus (Aģentūras 
publiskie pārskati, ikgadējā Aģentūras darba plāna izpildes atskaites u.c.), likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 2 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis), 
balsojumā nepiedalās G.Dzene, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts 
un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Gunāru Dzeni (personas kods [..]) pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
Komunālserviss” direktora amatā uz pieciem gadiem. 



27 

2. Pagarināt ar Gunāru Dzeni (personas kods [..]) darba līgumu no 08.09.2019. uz noteiktu 
laiku – pieciem gadiem. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi novada domes priekšsēdētāja D.Mieriņa. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsojumā “ATTUROS”, jo netika ņemts vērā mans 
izteiktais priekšlikums par lēmumprojekta atlikšanu līdz augusta sēdei”. 
 
Plkst. 12.50 no domes sēdes aiziet deputāti K.Bergmanis un J.Leja. 
 

22. § 
Par ciema statusa atcelšanu Mežciemam 

Ziņo: G.Miglāns 
 
IZSAKĀS: G.Dzene, A.Deniņa, D.Mieriņa 
 

Iepazīstoties ar Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 24.05.2019. vēstuli, noklausoties 
Būvvaldes teritorijas plānotāja Z.Varta ziņojumu, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) 
konstatē: 

1. Dome 20.02.2019. pieņēma lēmumu (prot.2, 40.§) “Par Carnikavas novada teritorijas 
plānojuma 2018.-2028.gadam un saistošo noteikumu "Carnikavas novada teritorijas 
plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” apstiprināšanu”. Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam 
(turpmāk – teritorijas plānojums) ir stājies spēkā 06.03.2019. un no 15.05.2019. ir 
īstenojams.  

2. Atbilstoši teritorijas plānojumam Carnikavas novada teritorijā kā attīstāmās vietas ir 
noteiktas ar piekrasti funkcionāli saistītās apdzīvotās vietas: Kalngale, Garciems, Garupe, 
Carnikava, Gauja un Lilaste. Saskaņā ar teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta  3.tabulā 
“Galvenās funkcionālās telpas, telpiskās struktūras elementi un to vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas (atbilstoši Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030)” norādīto 
Mežciema teritorija saglabājas vienotās ar Garciemu ciemu robežās – Mežciems iekļauts 
Garciema teritorijā.  

3. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”  nosaka: 
3.1. 2.punkts – Adresācijas objekts ir ciems (2.5.); iela (2.6.); dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (2.8.); apbūvei paredzēta zemes 
vienība (2.9.); 

3.2. 14.punkts cita starpā – Ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes 
vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam; 

3.3. 36.punkts cita starpā – Ciemā adreses pierakstā norāda: pirmajā pozīcijā - ielas 
nosaukumu (36.1.); otrajā pozīcijā – apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas 
numuru vai nosaukumu (36.2.); trešajā pozīcijā – telpu grupas numuru, ja tāds ir (36.3.); 
ceturtajā pozīcijā – ciema nosaukumu (36.4.); 

3.4. 49.punkta 2. apakšpunkts - Adrešu reģistrā reģistrē informāciju par ciemu 
nosaukumiem, pamatojoties uz pašvaldības domes pieņemtu lēmumu; 

3.5. 52.punkts cita starpā - Pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija piecu 
darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas sniedz Valsts zemes dienestam šo 
noteikumu 49.2. apakšpunktā minētos datus. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, 
ka  ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides 
nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība 
piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.  
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A.Deniņa jautā, kāds ir iemesls, kāpēc Mežciemam vairs nebūs ciema statuss? 
G.Miglāns atbild, ka šo teritoriju nekas neatdala un ielas ir saistītas ar Garciemu – nav robežu. 
Šādu risinājumu iesaka Valsts zemes dienests.  
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
11.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 21.panta otro 
daļu, un 11.06.2019. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt ciema statusu Mežciemam Carnikavas novada administratīvajā teritorijā. 
2. Noteikt, ka adreses pierakstā turpmāk norādāms Garciema nosaukums adresācijas objektiem 

(apbūvei paredzētām zemes vienībām un ēkām), kas piesaistīti sekojošiem ielu 
nosaukumiem: 
2.1. Kalnu iela 
2.2. Kanāla iela 
2.3. Kāpu iela  
2.4. Krasta iela 
2.5. Kraujas iela 
2.6. Leņķu iela 
2.7. Mazā Smilšu iela 
2.8. Meža iela, 
2.9. Nogāzes iela 
2.10. Pakalnes iela 
2.11. Palejas iela 
2.12. Parka iela 
2.13. Pļaviņu iela 
2.14. Poldera iela 
2.15. Priežu iela 
2.16. Robežu iela 
2.17. Saules iela 
2.18. Sauleskrasta iela 
2.19. Sporta iela 
2.20. Upes iela 
2.21. Vasaras iela. 

3. Piecu darbdienu laikā pēc pieņemšanas nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienestam.  
4. Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām – kompetences ietvaros apzināt pašvaldības 

ārējos un iekšējos normatīvos aktus, kuros būtu izdarāmi grozījumi atbilstoši lēmuma 
1.punktā nolemtajam, informāciju iesniegt apkopošanai izpilddirektoram līdz 2019.gada 
15.jūlijam. 

5. Atbildīgais par lēmuma 3.punkta izpildi - Būvvaldes teritorijas plānotājs. Atbildīgie par 
lēmuma 4.punkta izpildi – iestāžu un struktūrvienību vadītāji. 

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

 
23. § 

Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Avotlejas” un darba uzdevuma 
apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 
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Carnikavas novada dome 20.05.2019. ir saņēmusi iesniegumu no nekustamā īpašuma 
„Avotlejas” (kadastra Nr.8052 009 0005) īpašnieces [..] iesniegumu par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamam īpašumam „Avotlejas” un saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96., 
98. un 99.punktu, kā arī Carnikavas pašvaldības 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2019/8 "Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Avotlejas” (kadastra 
Nr.8052 009 0005). 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Avotlejas” (kadastra Nr.8052 009 0005) 
detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar [..] par detālplānojuma izstrādes finansēšanu pielikums Nr.2. 
4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa vadītāju teritorijas plānotāju 

Z.Vartu. 
 

24. § 
Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Dzirnakmeņi” un 

„Lamsdegumi” un darba uzdevuma apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no nekustamo īpašumu „Dzirnakmeņi” 

(kadastra Nr.8052 002 0698) un „Lamsdegumi” (kadastra Nr.8052 003 0169) SIA „CAR” valdes 
locekļa R.Āboliņa par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem 
„Dzirnakmeņi” un „Lamsdegumi”, saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96., 98. un 99.punktu, 
kā arī Carnikavas pašvaldības 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2019/8 "Carnikavas 
novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.06.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem „Dzirnakmeņi” 
(kadastra Nr.8052 003 0698) un „Lamsdegumi” (kadastra Nr.8052 003 0169). 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamo īpašumu „Dzirnakmeņi” (kadastra Nr.8052 003 
0698) un „Lamsdegumi” (kadastra Nr.8052 003 0169) detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar SIA „CAR” valdes locekli R.Āboliņu par detālplānojuma izstrādes 
finansēšanu pielikums Nr.2. 

4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa vadītāju teritorijas plānotāju 
Z.Vartu. 

 
25. § 

Par zemes vienību apvienošanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 
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1. Nekustamā īpašuma Mazā Rožu iela 1, Gaujā, Carnikavas novadā, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 0064 un ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1863 pēc 
Zemesgrāmatu datiem pieder zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājam [..].  

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

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

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

 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu un 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.06.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0523 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 002 0064, Mazā Rožu iela 1, Gauja, Carnikavas nov., pievienot zemes 
vienību 0,0123 ha platībā ar kadastra apzīmēju 8052 002 1863. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,0646 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi Mazā Rožu iela 1, Gauja, Carnikavas nov., 
kā arī ēkām uz tā, un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”, kods 0601. 

 
26. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Brūkleņu iela 5 un 
Dārznieku iela 16, Carnikava, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Delta kompānija” (reģ. Nr.40103411129) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 5 zemes vienībai ar kadastra  
apzīmējuma Nr.8052 004 0924 un Dārznieku iela 16 zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 004 0168, Carnikava, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „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.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
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E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 5 zemes vienībai ar 
kadastra  apzīmējuma Nr.8052 004 0924 un Dārznieku iela 16 zemes vienības ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 004 0168, Carnikava, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Dārznieku iela 16, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,2022 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi Brūkleņu iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,2096 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt adresi Brūkleņu iela 5A, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,2006 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

5. Piešķirt adresi Brūkleņu iela 3A, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.4” 0,1922 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

6. Piešķirt nosaukumu Brūkleņu iela, Carnikava, 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 
„Nr.5” 0,2447 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

 
27. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Cēlāju iela 4 un 6, 
Carnikava, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC” (reģ. Nr.40003717132) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cēlāju iela 4 zemes vienībai ar kadastra  
apzīmējuma Nr.8052 004 1141 un Cēlāju iela 6 zemes vienības ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 
004 1140, Carnikava, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „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.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cēlāju iela 4 zemes vienībai ar 
kadastra  apzīmējuma Nr.8052 004 1141 un Cēlāju iela 6 zemes vienības ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 004 1140, Carnikava, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Cēlāju 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” 0,1902 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi Cēlāju iela 6, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1971 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
28. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 24, 
Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas 
(sert.Nr.AA000000018) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 24, 
Gauja, Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 002 2037. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „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.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 24, Gauja, Carnikavas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2037. 

2. Saglabāt adresi Kauguru iela 24, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1888 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Ūdeņu iela 7, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1295 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
29. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 30, 
Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
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Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas 
(sert.Nr.AA000000018) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 30, 
Gauja, Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 002 2028. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „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.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 30, Gauja, Carnikavas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2028. 

2. Saglabāt adresi Kauguru iela 30, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1500 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Kauguru iela 32, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,2253 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
30. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Salūts III sektors 
Nr.125”, „Salūts III sektors Nr.114A” un „Salūts II sektors Nr.166A” Gauja, Carnikavas 

novads 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamo īpašumu „Salūts III sektors Nr.125” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 
002 1661, „Salūts III sektors Nr.114A” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0797 
un „Salūts II sektors Nr.166A” zemes vienībai kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1692, Gauja, 
Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „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.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Salūts III sektors Nr.125” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1661, „Salūts III sektors Nr.114A” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0797 un „Salūts II sektors Nr.166A” zemes 
vienībai kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1692, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Salūts 3.sektors Nr.114A, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1083 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi Salūts 3.sektors Nr.125, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,0836 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
31. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ūdeņu iela 3, Gauja, 
Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas 
(sert.Nr.AA000000018) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ūdeņu iela 3, 
Gauja, Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 002 2035. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „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.pantu, 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ūdeņu iela 3, Gauja, Carnikavas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2035. 

2. Saglabāt adresi Ūdeņu iela 3, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,2323 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Ūdeņu iela 3A, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1328 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
32. § 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Brieži”, Carnikavas novadā  
Ziņo: G.Miglāns 

 
Izskatot nekustamā īpašuma “Brieži”, Carnikavas novadā, īpašnieku SIA “Zviedrijas mežu 

fondi” un [..] Carnikavas domē iesniegto iesniegumu par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā 
īpašuma „Brieži” (kadastra Nr.8052 008 0471), ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no 5 
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atsevišķām valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām, saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu 
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 14. un 15.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 11.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Brieži” (kadastra Nr.8052 008 0471) zemes vienības 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 008 0475. 

2. Piešķirt nosaukumu „Briežu mežs”, Garciems, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma 
“Brieži”, Carnikavas novadā (kadastra Nr.8052 008 0471), atdalāmajai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu Nr.8052 008 0475, 0.7 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā), un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

 
33. § 

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

 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0595 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
006 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim [..] ([..]), personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
34. § 

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

 
[..] 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,075 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonei 
[..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
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35. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam prioritāte IP1_1: 

„Ciemu centru attīstība” paredz uzdevumu U1.1.4: „Carnikavas kā pilsētas attīstība”, kam 
pakārtotas aktivitāte A1.1.4.5: “Carnikavas labiekārtojums”. 

2. 21.06.2017. dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.12, 6.§) par Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015-2021. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu, kurā 
atbilstoši 20.12.2016. Ministru kabineta rīkojumam Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” 
noteica izbūvējamo objektu plānotās izmaksas. 

3. 04.04.2018. Carnikavas novada dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
(CFLA) lēmumu Nr.39-2-60/4593 par grozījumiem CFLA 21.03.2018. lēmumā Nr.39-2-
60/4017 “Par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/17/I/006 apstiprināšanu ar nosacījumu”. 

4. 29.06.2018. Carnikavas novada dome ar CFLA parakstīja vienošanos par projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/006 īstenošanu. 

5. Pamatojoties uz augstāk minēto, Carnikavas novada dome 2018.gadā saskaņā ar iepirkuma 
rezultātiem noslēgusi šādus līgumus objektam “Tilts pār Vecgauju”: 
5.1. Par būvuzraudzību 11 555.50 eiro; 
5.2. Par būvniecību 532 470.99; 
5.3. Par autoruzraudzību 4416.50 eiro: 
par kopējo summu EUR 548 442,92, no kuriem samaksāti EUR 308 107,42. 

6. Carnikavas novada dome 2019.gadā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem noslēgusi šādus 
līgumus objektam “Novadpētniecības centra labiekārtošana”: 
6.1. Par būvuzraudzību 3939.75; 
6.2. Par būvniecību 342 498.15; 
6.3. Par autoruzraudzību 2420.00: 
par kopējo summu EUR 348 857.90, no kuriem samaksāti EUR 34 249,80. 

7. Carnikavas novada dome 2019.gadā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem pieņēmusi lēmumus 
objektam “Estrādes būvniecība”: 
7.1. Par būvuzraudzību 10 736.33 ; 
7.2. Par būvniecību 940 655.45; 
7.3. Par autoruzraudzību 3872.00: 
par kopējo summu 955 263,78 EUR. 

8. Carnikavas novada dome 2019.gadā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem pieņēmusi lēmumus 
objektam “Gaujas promenāde”: 
8.1. Par būvuzraudzību 10 736.33; 
8.2. Par būvniecību 490 320.57; 
8.3. Par autoruzraudzību 605.00: 
8.4. Par kopējo summu 501 661,90 EUR. 

9. Kopējais finansējums, lai pabeigtu projektu SAM 5.5.1., nepieciešams 2 011 869,27 eiro, no 
kuriem attiecināmās izmaksas ir 835 344.12 eiro. 
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām ir tiesības ņemt aizņēmumus Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

10. Eiropas Savienības līdzfinansējuma aizņēmuma daļa pēc līdzekļu ieskaitīšanas tiks uzreiz 



37 

dzēsta. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai 2019. un 2020.gados. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, G.Dzene), PRET” 2 balsīm (I.Krastiņš, 
E.Burģelis), “ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros Carnikavas 
novada pašvaldības projekta Nr.5.5.1.0/17/I/006 “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” 
ietvaros četru objektu būvniecībai, 2 011 869 eiro (divi miljoni vienpadsmit tūkstoši astoņi 
simti sešdesmit deviņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 30 gadi, ar Valsts kases noteikto 
procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2021. gada septembri. 

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

Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma 2 011 869 eiro (divi miljoni vienpadsmit tūkstoši 
astoņi simti sešdesmit deviņi eiro, 00 centi) saņemšanu projekta SAM 5.5.1. ietvaros četru 
objektu būvniecībai īstenošanai. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar Attīstības un 
plānošanas nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojum: “Balsoju “PRET”, jo uzskatu, ka saspringtajos finanšu 
apstākļos mums absolūti nav nepieciešama tik dārga estrāde, kas tiek izmantota minimāli.” 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 15.07.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 16.07.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 17.07.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 24.07.2019. plkst. 09.00. 
 

Izpilddirektora p.i. ziņojums  
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Ētikas komisijas ziņojums  
 
D.Mieriņa paziņo, ka Ētikas komisijas ziņojums tiek pārcelts uz jūlija domes sēdi.  
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 19.jūnijā plkst. 13.10. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 72 lp, tai skaitā 3 administratīvie akti uz 6 lp. 
2. Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats uz 46 lp. 
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3. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/14 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Carnikavas novadā”” uz 4 lp. 

4. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/15 „Grozījums Carnikavas 
novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie 
noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem 
un to cenrādi”” uz 5 lp. 

5. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/16 „Grozījums Carnikavas 
novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Carnikavas novadā”” uz 2 lp. 

6. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/17 “Grozījums Carnikavas 
novada domes 2015. gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/1 “Par materiālo 
atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 
aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā”” uz 2 lp. 

7. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/18 „Par sporta finansiālo atbalstu 
Carnikavas novadā” uz 9 lp. 

8. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/19 „Par Carnikavas novada 
domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/6 „Saistošie noteikumi par 
neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”” uz 2 lp. 

9. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/20 Par Carnikavas novada domes 
2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr.2008/18 “Par topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” uz 2 lp. 

10. Izpilddirektora p.i. atskaite uz 1 lp. 
 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 9. jūlijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 9. jūlijā 
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	K.Bergmanis jautā, vai juridiski ir sakārtots jautājums par atbildībām? Uz doto mirkli p/a “Carnikavas Komunālserviss” ir parakstījis līgumu, līdz ar to ir uzņēmies visu atbildību. Kurš ir atbildīgs par to, ja netiks izpildīti visi kritēriji?
	D.Mieriņa atbild, ka atbildīga būs Carnikavas novada dome.
	P.Špakovs papildina, ka p/a “Carnikavas Komunālserivss” ir atbildīga par būvniecību un projekta īstenošanu, nevis par uzņēmumu piesaisti.
	K.Bergmanis norāda, ka CFLA līgumā ir jābūt par to, ka nauda tiek piešķirta būvniecībai un par to ka tiek īstenoti projekta kritēriji.
	D.Mieriņa norāda, ka par to ir atbildīga Carnikavas novada dome ar saviem politiskajiem lēmumiem. Izpildvara nodrošina projekta īstenošanu.
	I.Krastiņš norāda, ka līgumā visam ir jābūt atrunātam – kādi ir izpildāmie kritēriji. Kādas ir mūsu saistības?
	G.Dzenis atbild, ka pašvaldībai ir jānodrošina kritēriju izpilde.
	D.Mieriņa papildina, ka ir attīstības un plānošanas nodaļa, kam dome ir deleģējusi konkrētas funkcijas (kritērijus), kas ir jāizpilda – tostarp uzņēmēju piesaiste. Kopumā atbildīga ir dome, bet zem domes ir struktūrvienības, kuras palīdz projektu īste...
	K.Bergmanis komentē, ka ir jābūt juridiski tālāk pārņemtai šai funkcijai – attiecībā uz kritēriju izpildi lielā atbildība ir Carnikavas novada domei, attiecīgi Attīstības un plānošanas nodaļa utt. Šim fundamentāli ir jābūt sakārtotam.
	E.Burģelis norāda, ka visi ir par to, lai tur veidotos veiksmīga uzņēmējdarbības vide, bet nav apzināti potenciālie riski, kas tiešā veidā var apdraudēt projektu un ietekmēt pašvaldības budžetu. Galvenā mācība uzņēmējdarbībā – aprēķināt riskus. Tādēļ ...
	D.Mieriņa norāda, ka riski ir izvērtēti. Mums nedraud sliktākais risinājums – nulle rādītāji. Šo gadu garumā ir iekopta un attīstīta vieta, kur uzņēmējam šobrīd atliek tikai nākt un darīt. Risks ir tāds, ka no 3 milj. ir jāatmaksā tā daļa, kur rādītāj...
	I.Krastiņš komentē, ka svarīgi ir izvērtēt prioritātes. Ja mums būtu ļoti daudz naudas – tad viss kārtībā – īstenojam šo uzņēmējdarbības projektu. Mēs šeit ieguldām naudu, līdz ar to ir jāatsakās no citām svarīgām novada prioritātēm, kā izglītība, ceļ...
	K.Bergmanis komentē, ka šobrīd nav vērts īstenot šo lēmumu, jo nevaram, atbildēt – kad būs pievilkta elektroenerģija šim objektam?!
	D.Mieriņa atbild, ka elektrība tiks pievilkta šī būvniecības līguma ietvaros – divu gadu laikā.
	Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 21.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu un 36.pan...
	Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu apstiprināšanu
	Par Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

	Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, ņemot...
	Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
	Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā
	Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” apstiprināšanu

	Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 45. panta otro daļu, Finanšu un budžeta komitejas Finanšu un budžeta komitejas 12.06.2019. atzinumu, atklāti balsojo...
	Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/15 „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”” apstip...
	Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/16 „Grozījums Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”” apstiprināšanu
	Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/17 “Grozījums Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem...
	Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu (pagarināšanu)
	Par pabalstu ārkārtas situācijā
	Par finansiālā atbalsta sniegšanu biedrībai “Carnikavas makšķerēšanas skola”
	Par spēka skrējienu Patria, Carnikavas novadā
	Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/18 „ Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” apstiprināšanu
	Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/19 „Par Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apst...
	Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/20 “Par Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apsti...
	Par iesnieguma izskatīšanu
	Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”
	Par G.Dzeņa apstiprināšanu uz jaunu termiņu pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” direktora amatā
	Par ciema statusa atcelšanu Mežciemam

	A.Deniņa jautā, kāds ir iemesls, kāpēc Mežciemam vairs nebūs ciema statuss?
	G.Miglāns atbild, ka šo teritoriju nekas neatdala un ielas ir saistītas ar Garciemu – nav robežu. Šādu risinājumu iesaka Valsts zemes dienests.
	Pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 21.panta otro daļu, un 11.06.2019. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu ...
	Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Avotlejas” un darba uzdevuma apstiprināšanu
	Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Dzirnakmeņi” un „Lamsdegumi” un darba uzdevuma apstiprināšanu
	Par zemes vienību apvienošanu
	Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Brūkleņu iela 5 un Dārznieku iela 16, Carnikava, Carnikavas novads
	Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Cēlāju iela 4 un 6, Carnikava, Carnikavas novads
	Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 24, Gauja, Carnikavas novads
	Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 30, Gauja, Carnikavas novads
	Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Salūts III sektors Nr.125”, „Salūts III sektors Nr.114A” un „Salūts II sektors Nr.166A” Gauja, Carnikavas novads
	Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ūdeņu iela 3, Gauja, Carnikavas novads
	Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Brieži”, Carnikavas novadā
	Par piekrišanu zemes “[..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā

	[..]
	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 (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P....
	Dot piekrišanu zemes 0,0595 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 006 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas pilsonim [..] ([..]), personas kods [..].
	Pielikumā administratīvais akts.
	Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā

	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 (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P....
	Dot piekrišanu zemes 0,075 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonei [..], personas kods [..].
	Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases
	2. 21.06.2017. dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.12, 6.§) par Carnikavas novada attīstības programmas 2015-2021. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu, kurā atbilstoši 20.12.2016. Ministru kabineta rīkojumam Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā ...
	3. 04.04.2018. Carnikavas novada dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) lēmumu Nr.39-2-60/4593 par grozījumiem CFLA 21.03.2018. lēmumā Nr.39-2-60/4017 “Par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/17/I/006 apstiprināšanu ar nosacījumu”.
	4. 29.06.2018. Carnikavas novada dome ar CFLA parakstīja vienošanos par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/006 īstenošanu.
	5. Pamatojoties uz augstāk minēto, Carnikavas novada dome 2018.gadā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem noslēgusi šādus līgumus objektam “Tilts pār Vecgauju”:
	5.1. Par būvuzraudzību 11 555.50 eiro;
	5.2. Par būvniecību 532 470.99;
	5.3. Par autoruzraudzību 4416.50 eiro:
	Izpilddirektora p.i. ziņojums
	Ētikas komisijas ziņojums
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