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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Nr. 10 

   

Carnikavā, Carnikavas nov.                                                      2014. gada 28.aprīlī  

                                                                                                  Sēde sasaukta plkst. 17:00 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 
 

Piedalās: 

deputāti: Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Ilze Tjarve, Eva Odziņa, Rolands 

Laveiķis, Daiga Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Ilze Vilka, Edgars Sliede, 

Kristaps Bergmanis, Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs 
 

Nepiedalās  

deputāti:  Imants Krastiņš (attaisnoti), Arta Deniņa (atrodas ārpus valsts) 

 

Sēdē klātesošas 

 personas: pašvaldības izpilddirektors Raimonds Garenčiks, Centrālās administrācijas 

vadītājs Imants Pastors, Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Gotharde, Finanšu 

vadības nodaļas vadītāja Ingūna Lulle, preses sekretāre Sandra Baltruka  
 

D.Jurēvica atklāj domes sēdi plkst. 17:00  

D.Jurēvica ierosina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību.  

Atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, 

I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, E.Sliede, E.Bogdanovs, I.Vilka, K.Bergmanis, 

E.Burģelis), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par Carnikavas novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu. 

2. Par izmaiņām Carnikavas novada bāriņtiesas nolikumā. 

3. Par Carnikavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu. 

4. Par saskaņojumu pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaujas stacijas laukums”, 

Carnikavas novads, teritorijas labiekārtošanai biedrības „Gaujas ciems” īstenota 

projekta ietvaros. 

5. Par konkursu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai jūras piekrastes joslā. 

6. Par zemes nomas līguma slēgšanu pretplūdu pasākumu īstenošanai Carnikavas 

novadā. 

7. Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas 

novadā, daļas nodošanu iznomāšanai. 

8. Par projekta iesnieguma iesniegšanu dalībai atklātā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju 

attīstība”. 
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9. Par projekta iesnieguma iesniegšanu dalībai atklātā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju 

attīstība”. 

 

1.§ 

Par Carnikavas novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome uzklausīja pieaicinātās zvērinātu revidentu 

komercsabiedrības SIA „Audit Advice” (licence Nr. 134) revidentes M.Jansones (sertifikāts 

Nr.25), pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles un galvenās 

grāmatvedes A.Snigirevas ziņojumu par 2013.gada pārskatu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, 

E.Burģelis, E.Sliede, E.Bogdanovs, K.Bergmanis, I.Vilka), „pret” nav balsīm, „atturas” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj:   

Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības 2013.gada pārskatu. 

 

2.§ 

Par grozījumiem Carnikavas novada bāriņtiesas nolikumā 

 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

         Carnikavas novada pašvaldības administrācija 2014.gada 1.aprīlī pieņēma grozījumus 

Carnikavas novada pašvaldības administrācijas 11.03.2011. noteikumos „DARBA 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” Nr.CND/INA/2011/11, nosakot izmaiņas Klientu apkalpošanas
 

centra darba laikā, līdz ar to  visiem Carnikavas novada domes darbiniekiem ir noteikts 

vienots darba laiks.   

Latvijas Republikas Saeima 29.11.2012. pieņēma likumu „Par grozījumiem Bāriņtiesu 

likumā”, kas stājās spēkā 01.01.2013, kurā izstrādāts jauns rīcībspējas tiesisks regulējums 

Bāriņtiesu likumā, pamatojoties uz Satversmes tiesas Spriedumu un grozījumiem 

Civillikumā un Civilprocesa likumā, un izpildītas Apvienoto Nāciju Organizācijas 

2006.gada 13.decembra Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām prasības attiecībā uz 

personu rīcības spēju. 

Ņemot vērā minēto un izvērtējot apmeklētāju plūsmu Carnikavas novada bāriņtiesā, 

saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 28.04.2014. 

atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 

P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, E.Burģelis, E.Sliede, 

E.Bogdanovs, K.Bergmanis, I.Vilka), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome nolemj:   

Veikt šādus grozījumus Carnikavas novada domes 21.07.2010. nolikumā „CARNIKAVAS 

NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS” (turpmāk – Nolikums) Nr.36: 

1. Aizstāt Nolikuma 6.punktā un 9.punktā vārdus „citas rīcībnespējīgas” ar vārdiem 

„aizgādnībā esošas”. 

2. Izteikt Nolikuma 18.punktu šādā redakcijā: 

„18. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās Stacijas ielā 5, Carnikavā, 

Carnikavas novadā, divas reizes nedēļā: 

     Pirmdienās   no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00 un  
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                           no plkst. 12:30 līdz plkst. 17:30; 

       ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00 un  

                           no plkst. 12:30 līdz plkst. 17:30. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā apmeklētājus bāriņtiesā pieņem pirmdienās 

no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 17:30”. 
 

3.§ 

Par Carnikavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu 

 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Iepazīstoties ar Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas E.Terentjevas informāciju par 

Carnikavas tautas nama „Ozolaine” dāmu deju grupas „Gaujmalietes” pastāvēšanas 10 

gadadienas atzīmēšanu š.g. 3.maijā un ieteikumu piešķirt Carnikavas novada domes 

Atzinības rakstu kolektīva vadītājai Inārai Vondai, Carnikavas novada dome konstatē: 

1) Dāmu deju grupas „Gaujmalietes” vadītāja Ināra Vonda deju kolektīva vadītājas 

prasmes apguvusi Carnikavā kā jauniešu deju kolektīva pēc tam vidējās paaudzes 

deju kolektīva „Arnika” dalībniece. Šobrīd viņa ir arī senioru deju kolektīva 

„Tacis” dalībniece. 

2) Savu profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 

tehnikuma Deju nodaļā.  

3) Līdz 2013.gadam I.Vonda bija Carnikavas pamatskolas skolēnu deju kolektīvu 

vadītāja, savas darbības laikā iegūstos godalgotas vietas deju kolektīvu skatēs un 

aizvedot savus dejotājus līdz Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.  

4) 2004.gadā I.Vonda nodibina dāmu deju grupu, kas šobrīd ir Senioru deju 

asociācijas biedru sastāvā. Ar savu darbību vadītāja radusi iespēju seniorēm 

aizpildīt brīvo laiku domubiedru vidū, radot dejas, kas priecē skatītājus ikvienā 

novada pasākumā, kurā tās piedalās.  

5) Par tradīciju Carnikavā kļuvis senioru deju festivāls „Tik pie Gaujas”, kuru pirms 

diviem gadiem uzsāka Ināra Vonda, un tas pulcē gan lielu skaitu līdzīgu Latvijas 

deju kolektīvu, gan skatītājus.  

Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 12.05.2010. Nolikuma „Par Atzinības 

rakstu” 2.2.1., 2.2.3. punktu, Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, E.Burģelis, E.Sliede, 

E.Bogdanovs, K.Bergmanis, I.Vilka), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome nolemj:   

1. Apbalvot ar novada domes Atzinības rakstu Carnikavas tautas nama „Ozolaine” 

dāmu deju grupas „Gaujmalietes” vadītāju Ināru Vondu par radošu darbu un 

iniciatīvu novada kultūras dzīves dažādošanā un senioru brīvā laika saturīgā 

pavadīšanā. 

2. Atzinības rakstu pasniegt dāmu deju grupas 10 gadu jubilejas sarīkojumā 

Carnikavas tautas namā „Ozolaine” 2014.gada 3.maijā. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja E.Terentjeva.  

 

4.§ 

Par saskaņojumu pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaujas stacijas laukums”, 

Carnikavas novads, teritorijas labiekārtošanai biedrības „Gaujas ciems” 

īstenota projekta ietvaros 

 

Ziņo: D.Jurēvica 
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Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1) domē 26.03.2014. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/836, biedrības „Gaujas ciems” (turpmāk – 

biedrība) 25.03.2014. iesniegums (turpmāk – iesniegums), kurā norādīts, ka biedrība ir 

iecerējusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” 

izsludinātajā projektu konkursā pasākumam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”. 

Iesniegumā lūgts domes saskaņojums publiskas piekļuves teritorijas labiekārtošanai 

(koka soli, atkritumu urnas, teritorijas nožogojums) un āra atpūtas vietas ar bērnu rotaļu 

laukuma elementiem (bērnu šūpoles, slidkalniņš) izveidei Carnikavas novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā īpašumā „Gaujas stacijas laukums”, 

Carnikavas novads, Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros;  

2) pašvaldībai piekritīgā zeme - nekustams īpašums „Gaujas stacijas laukums”, Carnikavas 

novads, kadastra numurs 8052 002 1955, sastāv no zemes vienības 0,0300 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 8052 002 1955, uz to pašvaldības īpašuma tiesība nav nostiprināta 

zemesgrāmatā;  

3) Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumu Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības 

fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”, 

kas regulē pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes, 9.2.2.punkts 

cita starpā paredz, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents iesniedz, ja 

paredzēta teritorijas labiekārtošana, nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju, 

ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai 

patapina (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem 

gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja veic teritorijas labiekārtošanu, 

kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, atbalsta pretendents 

nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas 

labiekārtošanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz 

septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas); 

4) biedrības iesniegumam pievienota projekta ietvaros labiekārtojamās āra atpūtas vietas ar 

bērnu rotaļu laukumu novietojuma shēma un Carnikavas novada domes būvvaldes 

(turpmāk – būvvalde) 27.03.2014. izziņa Nr.05-2.1/28 „Par būvprojekta un būvatļaujas 

nepieciešamību”, kurā cita starpā norādīts, ka būvvalde ir iepazinusies ar iesniegumā 

norādītajiem un plānotajiem teritorijas labiekārtošanas darbiem nekustamajā īpašumā un 

iesniegumā minētās darbības realizēšanai nav nepieciešams būvprojekts un būvatļauja 

saskaņā ar noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 62.punktu; 

5) saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 

CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 

2005.-2017. gadam grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”) (turpmāk - teritorijas plānojums) nekustams īpašums „Gaujas stacijas 

laukums”, Carnikavas novads, atrodas tehniskās apbūves teritorijā. Apbūves noteikumos 

tehniskās apbūves teritorija (RT) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un 

būvju izmantošanas veids ir valsts un novada inženierkomunikāciju objekti, kā arī 

transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. Nekustamā īpašuma spēkā esošais 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir „Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve”, 

kods 0908;  

6) likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a) 3.pants cita starpā - vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību 

nodrošina likumos noteikto funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses; 

b) 12.pants - 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 
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kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

c) 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības; 

d) 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana 

un uzturēšana); 

e) 15.panta pirmās daļas 6.punkts cita starpā - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 

un sportu; 

f) 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā 

izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 

atbildīgās amatpersonas; 

g) 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 

7) ka biedrības iecerētais projekts, tā īstenošanas gadījumā, paplašinās atpūtas iespējas 

iedzīvotājiem Carnikavas novada Gaujas ciemā, veicot pašvaldībai piekritīgās zemes 

teritorijas labiekārtošanu un ierīkojot publiskai lietošanai paredzētu āra atpūtas vietu ar 

bērnu rotaļu laukuma elementiem. 

Norādītās tiesību normas noteic pašvaldības pienākumus autonomo funkciju izpildē, kā 

arī paredz tiesības brīvprātīgi īstenot iniciatīvas novada administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs. Ņemot vērā būvvaldes viedokli, vērtējot pašvaldības autonomo 

funkciju izpildi un brīvprātīgo iniciatīvu iespējas kopsakarā ar biedrības ieceri, kā arī izdarot 

lietderības apvērumus, dome secina, ka projekta īstenošana pašvaldībai piekritīgā nekustama 

īpašuma „Gaujas stacijas laukums”, Carnikavas novads, teritorijā ir lietderīga, tā nav 

pretrunā ar teritorijas plānojumu, tā sekmēs pašvaldības autonomo funkciju izpildi kopumā 

un atbilst likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas prasībām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta 

otro daļu, Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumu Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 

Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju 

īstenošanai” 9.2.2.punktu, ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, 

E.Burģelis, E.Bogdanovs, K.Bergmanis, I.Vilka), „pret” nav balsīm, „atturas” nav 

balsīm, E.Sliede balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada dome nolemj:   

1. Saskaņot Carnikavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes - „Gaujas stacijas laukums”, 

Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 1955, kas sastāv no zemes vienības 

0,0300 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1955 - teritorijas labiekārtošanu 

biedrības „Gaujas ciems”, reģistrācijas Nr.50008215741, juridiskā adrese: „Lankas”, 

Gauja, Carnikavas nov., LV - 2163, Publisko un privāto partnerattiecību biedrības 

„Sernikon” izsludinātā projektu konkursa pasākumam „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” īstenota projekta ietvaros, izveidojot āra atpūtas vietu ar bērnu rotaļu 

laukuma elementiem, noslēdzot par to vienošanos uz septiņiem gadiem, skaitot no 

projekta iesniegšanas dienas.  

2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar 

biedrību „Gaujas ciems” par lēmuma 1.punktā noteikto, paredzot nosacījumu, ka 

labiekārtotā teritorija būs brīvi un publiski pieejama un izmantojama bez atlīdzības, 

labiekārtojamajā teritorijā izvietojamo objektu novietojums un vizuālais risinājums 
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saskaņojams Carnikavas novada domes būvvaldē, ņemot vērā teritorijā esošo 

komunikāciju un apgrūtinājumu izvietojumu. Termiņš vienošanās sagatavošanai - 7 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas vadītāju. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

I.Vilkas komentārs pie balsojuma: iepriekš tieši ar tādu pašu pamatojumu projekts tika 

noraidīts. Skaidrs kādā veidā citus apstiprinām, bet citus noraidām. 

 

5.§ 

Par konkursu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai jūras piekrastes joslā 

 

Ziņo: D.Jurēvica 

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

1) domē saņemts SIA „GPT” 24.10.2013. iesniegums, 30.10.2013. reģistrēts ar Nr. S/2850, 

un 10.03.2014. iesniegums, 18.03.2014. reģistrēts ar Nr. S/768. No iesniegumos cita 

starpā norādītā izriet domei izteikts ierosinājums organizēt jaunu konkursu par tiesībām 

2014.gadā iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras piekrastē Mežciemā, Mežciema ielas 

galā pie izejas piekrastes joslā; dome ar 07.11.2013. vēstuli Nr.01-8.2/2576 un 

18.12.2013. vēstuli Nr.01-8.2/2934 informēja SIA „GPT” par jautājuma virzību;  

2) domē saņemts SIA „Sila Gardēdis” 17.10.2013. iesniegums „Par tiesībām iekārtot ielu 

tirdzniecības vietu jūras piekrastē Carnikavas novadā”, 30.10.2013. reģistrēts ar Nr. 

S/2864. Iesniegumā cita starpā domei izteikts lūgums organizēt jaunu konkursu par 

tiesībām nākošajā un turpmākajās vasaras sezonās iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras 

piekrastē Mežciemā, Mežciema ielas galā pie izejas piekrastes joslā; dome ar 

07.11.2013. vēstuli Nr.01-8.2/2577 informēja SIA „Sila Gardēdis” par jautājuma 

virzību; 

3) kā norādīts iesniedzējiem SIA „GPT” un SIA „Sila Gardēdis” nosūtītajās vēstulēs, dome 

20.02.2013. pieņēma lēmumu „Par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko 

ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā” (protokols Nr.3, 9.§). 

Cita starpā dome lēmusi lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā 

atbildīgo institūciju jautājumos par publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu 

pašvaldības valdījumā, gatavot attiecīgo tiesību aktu projektus un virzīt tos izskatīšanai 

Ministru kabinetā attiecībā uz Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošo šādu publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu pašvaldības valdījumā;  

4) Ministru kabinets 15.04.2014. izdevis rīkojumu Nr.158 „Par Carnikavas novada 

administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu − Dzirnezera, Garezeru, Gaujas − un 

zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības 

valdījumā” (turpmāk – MK rīkojums). MK rīkojuma pilns teksts ir publiski pieejams 

internetā http:// http://likumi.lv/doc.php?id=265666. MK rīkojuma 3.2.punkts cita starpā 

paredz, ka, īstenojot valdījuma tiesības uz publiskajiem ūdeņiem, Carnikavas novada 

pašvaldībai ir tiesības rīkoties īpašnieka vārdā, noslēdzot līgumus ar trešajām personām 

par publisko ūdeņu un zem tiem esošās zemes kā vienota veseluma nomu noteiktiem 

izmantošanas veidiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju izmantošanas 

kārtību. Savukārt MK rīkojuma 4.1.punktā cita starpā Carnikavas novada pašvaldībai ir 

noteikts valdījuma tiesību ierobežojumus un pienākumus nodrošināt publisko ūdeņu 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu. Papildus MK rīkojuma 3. un 

4. punktā minētajiem nosacījumiem, īstenojot valdījuma tiesības uz jūras piekrastes 

joslu, Carnikavas novada pašvaldībai ir pienākums un tiesības nodrošināt jūras 

piekrastes joslas ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, saglabāšanu; 

http://likumi.lv/doc.php?id=265666
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5) MK rīkojuma 5.5.2.apakšpunkts nosaka Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – 

pašvaldība) tiesības iznomāt jūras piekrastes joslu mērķiem, kas saistīti ar teritorijas 

labiekārtošanu, rekreāciju (piemēram, atpūtas iespēju nodrošināšanu, vasaras kafejnīcu 

izvietošanu), un sporta pasākumu organizēšanai. Nolūkā īstenot MK rīkojumā 

pašvaldībai noteiktos pienākumus un tiesības, pašvaldībai nepieciešams izstrādāt 

plānošanas dokumentus jūras piekrastes joslas ilgtspējīgai apsaimniekošanai, 

pārvaldīšanai un saglabāšanai; 

6) dome 27.03.2014. pieņēma lēmumu „Par Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2014.-2030.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 1.§); 

7) bez tam dome 27.03.2014. pieņēma lēmumu „Par Carnikavas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam izstrādi” (protokols Nr.8, 2.§), ar kuru cita starpā ir 

apstiprināts programmas izstrādes darba uzdevums un vadības kārtība. Norādītā lēmuma 

pilns teksts ir publiski pieejams Carnikavas novada domes mājaslapā internetā 

http://carnikava.lv/images/8_27032014.pdf;  

8) Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes gaitā tiks vērtēts 

arī SIA „GPT” un SIA „Sila Gardēdis” iesniegumos izteiktais ierosinājums par ielu 

tirdzniecības vietu iekārtošanu jūras piekrastē Carnikavas novada administratīvajā 

teritorijā, nosakot vasaras kafejnīcu izvietošanas kritērijus un darbības principus, 

vienlaikus nodrošinot jūras piekrastes joslas ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu 

un saglabāšanu; 

9) Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam sagatavošana, saskaņošana 

un pieņemšana paredzēta līdz 2014.gada beigām; 

10) likums „Par pašvaldībām” noteic: 

h) 15.panta pirmās daļas 3.punkts un 10.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomās 

funkcijas: noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi, ja 

likumos nav noteikts citādi, un sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā; 

i) 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā 

izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 

atbildīgās amatpersonas; 

j) 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 

11) konkursā „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras piekrastē Carnikavas 

novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk - konkurss), kas tika izsludināts 

09.05.2011., SIA „GPT” ieguva tiesības veikt ielu tirdzniecību 2011.- 2013.gada vasaras 

sezonā no 1.maija līdz 30.septembrim konkursā izsludinātajā vietā - Carnikavas novadā, 

Mežciemā, Mežciema ielas galā pie izejas piekrastes joslā; starp SIA „GPT” un domi 

06.06.2011. tika noslēgta Vienošanās Nr. CND/L/2011/69 par konkursā piedāvāto 

saistību izpildi;  

12) konkursā arī SIA „Sila Gardēdis” ieguva tiesības veikt ielu tirdzniecību 2011.- 

2013.gada vasaras sezonā no 1.maija līdz 30.septembrim konkursā izsludinātajā vietā - 

Carnikavas novadā, Mežciemā, Mežciema ielas galā pie izejas piekrastes joslā; starp SIA 

„Sila Gardēdis” un domi 06.06.2011. tika noslēgta Vienošanās Nr. CND/L/2011/68A par 

konkursā piedāvāto saistību izpildi; 

13) konkursā piedāvāto saistību izpildei abu noslēgto vienošanos darbības termiņš ir beidzies 

30.09.2013., tomēr jūras piekrastē Mežciemā, Mežciema ielas galā pie izejas piekrastes 

joslā joprojām atrodas gan SIA „GPT”, gan SIA „Sila Gardēdis” piederošā manta – ielu 

tirdzniecības vietu aprīkojums; 

14) 17.09.2013. vēstulē Nr.01-11.2/1984 un 17.09.2013. vēstulē Nr.01-11.2/1985 dome 

lūdza SIA „Sila Gardēdis” un SIA „GPT” līdz vienošanās darbības termiņa beigām, tas ir 

30.09.2013., atbrīvot jūras piekrasti Mežciemā, Mežciema ielas galā pie izejas piekrastes 

joslā no uzņēmumiem piederošās mantas. 

http://carnikava.lv/images/8_27032014.pdf
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Norādītās tiesību normas noteic pašvaldības pienākumus un tiesības autonomo funkciju 

izpildē. Vērtējot pašvaldības autonomo funkciju izpildi kopsakarā ar SIA „GPT” un SIA 

„Sila Gardēdis” iesniegumos izteikto ierosinājumu par ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu 

jūras piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī izdarot lietderības 

apvērumus, dome secina, ka līdz Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-

2021.gadam pieņemšanai, kas ietver darbību plānošanu pašvaldības valdījumā nodotās jūras 

piekrastes joslas ilgtspējīgai apsaimniekošanai, pārvaldīšanai un saglabāšanai, nav lietderīgi 

organizēt konkursu par tiesībām vasaras sezonā iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras 

piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, tai skaitā, Mežciemā, Mežciema 

ielas galā pie izejas piekrastes joslā 2014.gada vasaras sezonā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3. un 10.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta otro daļu, Ministru kabineta 15.04.2014. rīkojuma 

Nr.158 „Par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu − 

Dzirnezera, Garezeru, Gaujas − un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu 

Carnikavas novada pašvaldības valdījumā” 4.1.punktu, ņemot vērā Finanšu un budžeta 

komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, 

labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot 

„par” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, 

I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, E.Burģelis, E.Sliede, E.Bogdanovs) „pret” nav balsīm, 

„atturas” 2 balsīm, (K.Bergmanis, I.Vilka), Carnikavas novada dome nolemj:   

1. Neorganizēt konkursu par tiesībām vasaras sezonā iekārtot ielu tirdzniecības vietas 

jūras piekrastes joslā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā līdz Carnikavas 

novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam pieņemšanai.  

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GPT”, reģistrācijas Nr.40103282308, 

juridiskā adrese Upes iela 4, Mežciems, Carnikavas nov., LV – 2163, divu nedēļu 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, atbrīvot jūras piekrasti Mežciemā, Mežciema 

ielas galā pie izejas piekrastes joslā no SIA „GPT” piederošās mantas – ielu 

tirdzniecības vietas aprīkojuma. 

3. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sila Gardēdis”, reģistrācijas 

Nr.40103291777, juridiskā adrese Krasta iela 10, Mežciems, Carnikavas nov., LV – 

2163, divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, atbrīvot jūras piekrasti 

Mežciemā, Mežciema ielas galā pie izejas piekrastes joslā no SIA „Sila Gardēdis” 

piederošās mantas – ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma. 

4. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”, 

lēmuma 2. un/vai 3.punkta neizpildes gadījumā, līdz 2014.gada 20.jūnijam atbrīvot 

jūras piekrasti Mežciemā, Mežciema ielas galā pie izejas piekrastes joslā no 

sabiedrībām ar ierobežotu atbildību „GPT” un „Sila Gardēdis” piederošās mantas – 

ielu tirdzniecības vietu aprīkojuma, šīs darbības, ja nepieciešams, iepriekš saskaņot 

kompetentās valsts un pašvaldību institūcijās, un sakārtot jūras piekrastes joslu 

publiskai lietošanai derīgā stāvoklī. 

5. Noteikt, ka ar lēmuma 4.punktā norādītā ielu tirdzniecības vietu aprīkojuma 

novākšanu un izvešanu saistītos izdevumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina 

iesniegšanas dienas sedz attiecīgā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi - Carnikavas novada pašvaldības 

aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” direktoru. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

6.§ 

Par zemes nomas līguma slēgšanu pretplūdu pasākumu īstenošanai Carnikavas novadā 

 

Ziņo: D.Jurēvica 
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Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1) ar 27.09.2011. grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 

"Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus 

parādību gadījumos" Carnikavas novada pašvaldībai piešķirts finansējums plūdu risku 

mazināšanai Carnikavas novada teritorijā; 

2) saskaņā ar Carnikavas novada domes (turpmāk – dome) 17.08.2011. lēmumu (prot. 

Nr.15, 6.§), starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo 

iestādi, un domi, kā finansējuma saņēmēju, 14.06.2012. noslēgta Vienošanās 

Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 (turpmāk – vienošanās) par projekta „Plūdu 

risku samazināšana Carnikavas novadā” (turpmāk – projekts) īstenošanu; 

3) izpildot iepriekšminētajā domes lēmumā un vienošanās dokumentā noteikto, nolūkā 

nodrošināt plūdu risku mazināšanai plānoto pasākumu īstenošanu, nepieciešams noslēgt 

zemes nomas līgumu ar zemes īpašnieku par nekustama īpašuma Vairogu iela 11, Gauja, 

Carnikavas novads, sastāvā ietilpstoša zemesgabala daļas nomu; 

4) Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 1000 0053 1908 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Vairogu iela 11, 

Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 2265, kas sastāv no zemesgabala 

0,6256 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8052 002 2026, 15.04.2014. nostiprināta J. 

Ū. (turpmāk – zemes īpašnieks); 

5) saskaņā ar ierakstiem Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0053 1908 nekustamam īpašumam Vairogu iela 11, 

Gauja, Carnikavas novads, nostiprinātas hipotēkas par labu AS „SEB banka”, kā arī ir 

reģistrētas atzīmes, kuras cita starpā noteic aizliegumu bez AS „SEB banka” rakstiskas 

piekrišanas ķīlu apgrūtināt ar lietu tiesībām, tai skaitā iznomāt, kā arī veikt jebkāda cita 

veida darījumus ar ķīlu vai kādu tās daļu; 

6) pēc zemes īpašnieka pieprasījuma saņemta AS „SEB banka” 06.03.2014. izziņa Nr. 

018/0055, reģistrēta domē 25.03.2014. ar Nr.S/834, kurā AS „SEB banka” cita starpā 

apliecina, ka akceptē lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala nomas līguma noslēgšanu 

ar Carnikavas novada pašvaldību, saglabājot AS „SEB banka” labā nostiprinātās 

hipotēkas, un atļauju nomas tiesības reģistrēšanai zemesgrāmatā izsniegs pēc noslēgtā 

zemes nomas līguma uzrādīšanas; 

7) zemes nomas līguma projekts par nekustama īpašuma Vairogu iela 11, Gauja, 

Carnikavas novads, sastāvā ietilpstoša zemesgabala daļas 140 m
2
 kopplatībā nomu 

25.04.2014. ir saskaņots ar zemes īpašnieku; 

8) likums „Par pašvaldībām” noteic: 

k) 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir 

pretplūdu pasākumi; 

l) 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības; 

m) 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā 

izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 

atbildīgās amatpersonas. 

Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas apstākļus 

kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļa 23.punktu, un saskaņā ar Finanšu un 

budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, 

labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot 
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„par” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, 

I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Vilka), „pret” nav balsīm, 

„atturas” 2 balsīm (K.Bergmanis, E.Sliede), Carnikavas novada dome nolemj:   

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. Ū., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojošu (adrese), 

par nekustamā īpašuma Vairogu iela 11, Gauja, Carnikavas novads, kadastra numurs 

8052 xxx xxxx, sastāvā ietilpstošā zemesgabala 0,6256 ha kopplatībā, kadastra 

apzīmējums 8052 xxx xxxx, daļas 140 m
2
 (viens simts četrdesmit kvadrātmetri) platībā 

nomu, saskaņā ar zemes nomas līguma projektu (pielikums), kas 25.04.2014. saskaņots 

ar zemes īpašnieku.  

2. Apmaksāt nomas maksas izdevumus par lēmuma 1.punktā norādīto zemi no Carnikavas 

novada pašvaldības 2014.gada budžeta programmas 06.200.12. „Nomas maksa dambja 

rekonstrukcijas un būvniecības pasākumiem”. 

3. Apmaksāt no Carnikavas novada pašvaldības 2014.gada budžeta programmas 06.200.02. 

„Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā” izdevumus, kas saitīti ar 

nekustamā īpašuma Vairogu iela 11, Gauja, Carnikavas novads, kura sastāvā ietilpst 

lēmuma 1.punktā norādītā Carnikavas novada pašvaldībai nomā nodotā zemesgabala 

daļa 140 m
2
 platībā, atdalīšanu no J. Ū. piederošā nekustamā īpašuma (adrese), 

Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 xxx xxxx, un tā kā patstāvīga nekustama 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tai skaitā, Valsts zemes dienesta pakalpojumi, ar 

mežaudzes novērtēšanu saistītie izdevumi, valsts nodevas, kancelejas nodevas, zvērināta 

notāra pakalpojumi u.c., atbilstoši iesniegtiem izdevumus pamatojošiem attaisnojuma 

dokumentiem, nosakot izdevumu kopsummu - ne vairāk kā 250,00 EUR (divi simti 

piecdesmit euro, nulle centi). 

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai I.Gothardei līdz 

30.04.2014. sagatavot zemes nomas līgumu ar lēmuma 1.punktā norādīto personu. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi - pašvaldības centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
7.§ 

Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas 

novadā, daļas nodošanu iznomāšanai 

 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

1) domē 10.04.2014. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BA-Profit”, 

reģistrācijas numurs 40103387965, juridiskā adrese: Robežu iela 3 k-1-7, Rīga, LV - 

1004, 09.04.2014. iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/991, kurā iesniedzējs lūdz atļaut 

veikt āra-vasaras kafejnīcas tirdzniecību Carnikavas parka ēkā no 01.05.2014. līdz 

31.08.2014.; 

2) Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Jūras iela 3A, 

Carnikava, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0602 (turpmāk – nekustams 

īpašums), 25.06.2003. nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.1000 0010 3081; nekustams īpašums sastāv no zemes gabala 3,35 ha platībā un uz 

zemes gabala esošām ēkām: biļešu kases ēka, kadastra apzīmējums 8052 004 0602 

001, ar ēkas kopējo platību 76,7 m
2
, un kanalizācijas sūknētavas ēka, kadastra 

apzīmējums 8052 004 0602 002, ar ēkas kopējo platību 79,4 m
2
; 

3) nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās biļešu kases ēkas, kadastra apzīmējums 8052 

004 0602 001, telpa Nr.9 nedzīvojamā iekštelpa (biļešu kase-kiosks) – 8,9 m
2
 platībā 
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tiek izmantota kā sētnieka inventāra noliktava, un tajā ir izveidoti aukstā ūdens 

padeves un elektroenerģijas pieslēgumi ar kontrolskaitītājiem; 

4) likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā noteic, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 

5) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts noteic pašvaldības 

autonomo funkciju – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā; 

6) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
 

panta trešā daļa noteic, ka publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķā nomas līgumā 

ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets; 

7) Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515) 2.nodaļa noteic: 

a) 7.punkts - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs;  

b) 8.punkts - šajā nodaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro 

neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis 

iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta 

ierosinājumu;  

c) 10.punkts - nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 

d) 11.punkts - nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles 

veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu; 

e) 12.punkts - par nomas objektu publicējamo informāciju; 

f) 14.punkts cita starpā - pašvaldību mantas iznomātājs nodrošina šo noteikumu 

12.punktā minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā. Ja 

objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo 

noteikumu 12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un 

izsoles norises kārtību, novada pašvaldība izvieto publiski pieejamā vietā attiecīgās 

pašvaldības domes ēkā, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma 

projektu un izsoles norises kārtību; 

g) 16.punkts cita starpā - iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta 

informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai; 

h) 22.punkts - izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs 

locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu 

institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu 

iestāžu pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas 

priekšsēdētājs. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, izdarot 

lietderības apsvērumus, secināms, ka: 

1) novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu, tostarp daļu no ēkas un zemes, 

kas atrodas Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā (turpmāk – nomas objekts); 

2) pašvaldības uzdevums ir gādāt par tās autonomo funkciju izpildes organizēšanu visā 

novada administratīvajā teritorijā, un nomas objekta nodošana iznomāšanai sekmēs 

saimniecisko darbību novada administratīvās teritorijas apdzīvotā vietā – Carnikavas 

ciemā; 

3) nomas objekta nodošana iznomāšanai organizējama saskaņā ar MK Nr.515 prasībām; 
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4) ir lietderīgi ar nomas objekta nodošanu iznomāšanai saistītās izsoles organizēšanu uzdot 

ar domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr. 13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un 

nolikuma apstiprināšanu” izveidotai pastāvīgi funkcionējošai Carnikavas novada domes 

izsoles komisijai (turpmāk – komisija), kuras sastāvs un nolikums Nr.CND/INA/2011/30 

(turpmāk – izsoles komisijas nolikums) ir apstiprināts ar norādīto domes lēmumu; 

5) izsoles komisijas nolikuma 4.punkts cita starpā noteic, ka komisija organizē un rīko 

pašvaldības nomas objekta izsoles, veicot izsoles komisijas pienākumus un izmantojot 

tiesības, kas noteiktas Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumos Nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem”; 

6) ir lietderīgi rīkot nomas objekta izsoli, nosakot nomas objekta iznomāšanas termiņu - 

2014.-2016.gada vasaras sezona, proti, no 15.05.2014. līdz 30.09.2014., no 01.05.2015. 

līdz 30.09.2015. un no 01.05.2016. līdz 30.09.2016. (kopā 14,5 mēneši). 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes 

darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
 panta trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 8., 10., 11., 12., 

14. un 22.punktu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, E.Burģelis, E.Sliede, 

E.Bogdanovs, K.Bergmanis), „pret” nav balsīm, „atturas” 1 balss (I.Vilka), Carnikavas 

novada dome nolemj:   

1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nomas objektu - nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, 

Carnikava, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0602, sastāvā esošās ēkas 

- biļešu kases ēka, kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001, daļu, telpu Nr.9 

nedzīvojamo iekštelpu – biļešu kase-kiosks 8,9 m
2 

platībā,
 
un zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 8052 004 0602, - daļu 188,9 m
2 

platībā, atbilstoši nomas 

objekta novietojuma shēmās (1.1.pielikums un 1.2.pielikums) norādītajam. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītā nomas objekta izsoles veidu – mutiska izsole. 

3. Apstiprināt informāciju (2.pielikums) par lēmuma 1.punktā norādītā nomas objekta, 

tostarp nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtību (3.pielikums) un nomas līguma 

projektu (4.pielikums), kas publicējama pašvaldības mājaslapā internetā 

www.carnikava.lv un izvietojama redzamā vietā pašvaldības centrālās administrācijas 

ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. 

4. Uzdot Carnikavas novada domes izsoles komisijai 12.05.2014. organizēt lēmuma 

1.punktā norādītā nomas objekta izsoli. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi - Carnikavas novada domes izsoles 

komisijas priekšsēdētāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
I.Vilkas komentārs pie balsojuma: "atturos", jo apvienotās komisijas sēdes laikā lēmuma 

projekts tiek papildināts ar grozījumiem, kas nosaka papildu apgrūtinājumus un, tādējādi 

nesekmē uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi. 

 

 

 

http://www.carnikava.lv/
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8.§ 

Par projekta iesnieguma iesniegšanu dalībai atklātā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu 

 tehnoloģiju attīstība” 

 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) 2014.gada 9.aprīlī ir 

izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda 

programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu 

ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju 

attīstība” nolikumu (turpmāk – projektu konkurss). 

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda 

(turpmāk – CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām 

ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas 

jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā 

preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas. 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes 

iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kā arī Latvijas Republikā 

reģistrēts komersants. 

Konkursa ietvaros viena no atbalstāmajām jomām ir atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. 

Vienam projektam šīs jomas ietvaros pieejams programmas līdzfinansējums no 175 

000 līdz 500 000 EUR. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte 

pašvaldībām ir 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  

Projektu iesniegumus iespējams iesniegt līdz 2014. gada 8. oktobrim. 

Apstiprināšanas gadījumā, projekts var tikt īstenots līdz 2016. gada 30. aprīlim. 

2013.gada 1.augustā starp Carnikavas novada domi un SIA „Alberts GS” tika 

noslēgts līgums Nr. 02.-14.6/136 „Par tehniskā projekta apkures katla 400kW un tā 

darbināšanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanai” izstrādi un saskaņošanu Carnikavas 

novada būvvaldē. Līguma ietvaros tika projektēta esošā fosilo kurināmo izmantojošā katla 

nomaiņu pret atjaunojamo kurināmo izmantojošo – granulu katlu vai katliem ar kopējo 

jaudu 400 kW Piejūras internātpamatskolā, Siguļos, Carnikavas novadā. Tehniskais projekts 

2014. gada 20. janvārī tika akceptēts Carnikavas novada būvvaldē. Minētais tehniskais 

projekts var tikt izmantots projekta iesnieguma sagatavošanai tālākai iesniegšanai VRAA 

izsludinātajā projektu konkursā. 

Piejūras internātpamatskolā nepieciešams veikt esošo akmeņogļu apkures katlu 

nomaiņu uz videi draudzīgākiem, efektīvākiem un atjaunojamos energoresursus 

izmantojošiem apkures katliem, uzlabot apkures sistēmu, kā arī veicināt citu atjaunojamos 

energoresursus izmantojošo tehnoloģiju – saules kolektoru un saules bateriju, lietošanu, 

tādējādi samazinot CO2 emisiju apjomu un ekonomējot finanšu līdzekļus pieaugošu 

energoresursu cenu apstākļos.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumu Nr. 149 (turpmāk 

– Ministru kabineta noteikumi) 43.3.5 apakšpunkta prasībām, projektu konkursa 

iesniegumam pievienojams būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) 

par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem.  

Ar mērķi nodrošināt savlaicīgu projekta konkursa ietvaros iesniedzamo dokumentu 

sagatavošanu, nepieciešams izsludināt iepirkuma konkursu par tehniskās dokumentācijas 

izstrādi. Tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas 2014. gadā sedzamas no Carnikavas 

novada pašvaldības budžeta līnijas Nr. 04.740.09. „Veloceliņa projektēšana”. Gadījumā, ja 

tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas pārsniedz iepriekš minētajā budžeta 

programmā pieejamo finansējumu, atlikusī izmaksu daļa plānojama 2015. gada budžetā. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību nodrošināt Piejūras internātpamatskolā 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumenerģijas un elektroenerģijas 

ražošanai, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 12.pantu un 

14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu un budžeta 

komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, 

labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot 

„par” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, 

I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, E.Burģelis, E.Sliede, E.Bogdanovs, K.Bergmanis, I.Vilka), 

„pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj:   

1. Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības dalību projektu iesniegumu atklāta konkursa 

„Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros ar projekta iesniegumu „Atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā 

Piejūras internātpamatskolā”. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītājam līdz 2014. gada 8. oktobrim nodrošināt atbilstošā 

projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrā. 

3. Carnikavas novada domes Iepirkumu komisijai nodrošināt projekta īstenošanai 

nepieciešamo tehniskās dokumentācijas iepirkuma un būvniecības iepirkuma 

organizēšanu; 

4. Pie budžeta grozījumiem paredzēt jaunu sadaļu „Tehniskās dokumentācijas izstrādes 

izmaksas” un 2014.gadā pārdalīt no Carnikavas novada pašvaldības budžeta līnijas 

Nr. 04.740.09. „Veloceliņa projektēšana”, bet nepieciešamības gadījumā papildus 

līdzekļus paredzēt Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada budžetā. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi Carnikavas novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

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

 
9.§ 

Par projekta iesnieguma iesniegšanu dalībai atklātā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju attīstība” 

 

Ziņo: D.Jurēvica 

 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2014.gada 9.aprīlī ir izsludinājusi Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā 

klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” nolikumu 

(turpmāk – konkurss). 

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda 

(turpmāk – CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām 

ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas 

jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā 

preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas. 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes 

iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kā arī Latvijas Republikā 

reģistrēts komersants. 



15 

 

Konkursa ietvaros viena no atbalstāmajām jomām ir energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas 

patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas. 

Vienam projektam šīs jomas ietvaros pieejams programmas līdzfinansējums no 175 

000 līdz 1 000 000 EUR. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte 

pašvaldībām ir 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  

Projektu iesniegumus iespējams iesniegt līdz 2014. gada 8. oktobrim. 

Apstiprināšanas gadījumā, projekts var tikt īstenots līdz 2016. gada 30. aprīlim. 

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 2014. gada 9. marta lēmumu „Par 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Carnikavas Mūzikas un mākslas skola” 

dibināšanu” un pamatojoties uz nepieciešamību nodrošināt: 

- kvalitatīvu vidi „Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas” audzēkņiem un 

pedagogiem, Carnikavas bibliotēkas apmeklētājiem un darbiniekiem; 

- kvalitatīvu vidi Tautas nama “Ozolaine” pašdarbības kolektīvu darbībai, 

paplašinot telpas un pārvietojot Carnikavas novada bibliotēku uz 

jaunveidojamo Mūzikas un mākslas skolu; 

- kvalitatīvu vidi Carnikavas pamatskolā izglītojamajiem, atbrīvojot klases 

telpas un pārceļot skolas bibliotēkas krājumus uz Carnikavas novada 

bibliotēku; 

- videi draudzīgu un enerģiju taupošu materiālu un tehnoloģiju izmantošanu, 

tādējādi samazinot CO2 emisiju apjomu; 

- finanšu līdzekļu ekonomiju pieaugošu energoresursu cenu apstākļos, 

nepieciešams īstenot jaunas, zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecību izglītības 

iestādes „Carnikavas Mūzikas un mākslas skola” un Carnikavas novada bibliotēkas 

vajadzībām. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 49 (turpmāk – 

Ministru kabineta noteikumi) 43.2.5 apakšpunkta prasībām, projektu konkursa iesniegumam 

pievienojams būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem 

projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem.  

Ar mērķi nodrošināt savlaicīgu projekta konkursa ietvaros iesniedzamo dokumentu 

sagatavošanu, nepieciešams izsludināt iepirkuma konkursu par tehniskās dokumentācijas 

izstrādi. Tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas 2014. gadā sedzamas no Carnikavas 

novada pašvaldības budžeta līnijas Nr. 04.740.09. „Veloceliņa projektēšana”. Gadījumā, ja 

tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas pārsniedz iepriekš minētajā budžeta 

programmā pieejamo finansējumu, atlikusī izmaksu daļa plānojama 2015. gada budžetā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību nodrošināt jaunas, zema enerģijas 

patēriņa ēkas būvniecību izglītības iestādes „Carnikavas Mūzikas un mākslas skola” un 

Carnikavas bibliotēkas vajadzībām, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

7.panta otro daļu, 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4.-5.punktiem un Finanšu un budžeta 

komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, 

labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 28.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot 

„par” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, 

I.Tjarve, E.Odziņa, R.Raimo, E.Burģelis, E.Sliede, E.Bogdanovs, K.Bergmanis, I.Vilka), 

„pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj:   

1. Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības dalību projektu iesniegumu „Ilgtspējīgu 

ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu 

tehnoloģiju attīstība” konkursā ar projekta iesniegumu „Zema enerģijas patēriņa ēkas 

būvniecība Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un Carnikavas bibliotēkas 

vajadzībām”. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītājam līdz 2014. gada 8. oktobrim nodrošināt atbilstošā 

projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības 
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aģentūrā. 

3. Carnikavas novada domes Iepirkumu komisijai nodrošināt projekta īstenošanai 

nepieciešamā apvienotā tehniskās dokumentācijas izstrādes un būvniecības 

iepirkuma organizēšanu. 

4. Pie budžeta grozījumiem paredzēt jaunu sadaļu „Tehniskās dokumentācijas izstrādes 

izmaksas” un 2014.gadā pārdalīt no Carnikavas novada pašvaldības budžeta līnijas 

Nr. 04.740.09. „Veloceliņa projektēšana”, bet nepieciešamības gadījumā papildus 

līdzekļus paredzēt Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada budžetā. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi Carnikavas novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

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

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  

Sēdi slēdz plkst. 17:20 

 

Sēdi vadīja: ______________________ D.Jurēvica 

 

 

Protokolēja: ______________________ Dz.Birze 

 

 

 

 

 

 


