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LATVIJAS REPUBLIKAS 

CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 

Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 

Tālr.: +371 67993814, +371 67993372; fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 

AS SEB banka, kods UNLALV2X AS Swedbank, kods HABALV22 

konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 

CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

2017.gada 24.maijā Nr. 11 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.50 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Edgars Sliede, Rolands Laveiķis, Eva Odziņa, 

Ilze Tjarve, Roberts Raimo, Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs, Sanita Sudraba, Arta Deniņa, 

Imants Krastiņš 

 

Nepiedalās: 

Deputāts – Daiga Kalnbērziņa (pamatdarba dēļ), Kristaps Bergmanis (neierašanās iemesls nav 

zināms) 

 

Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Ilze 

Cerbule 

Citi dalībnieki: p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 

 

Sēdi atklāj plkst. 10.50 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 5 darba kārtības jautājumi. 

 

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

balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 

E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par Carnikavas pamatskolas reorganizāciju, dibinot vispārējās vidējās izglītības iestādi. 

2. Par papildu naudas līdzekļu piešķiršanu projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” izbūvei, būvuzraudzībai un 

autoruzraudzībai. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā ūdenssaimniecības projekta īstenošanai. 

4. Par iesnieguma izskatīšanu. 

5. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
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1. § 

Par Carnikavas pamatskolas reorganizāciju, dibinot vispārējās vidējās izglītības iestādi 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 

bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm u.c.); 

2. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam noteic stratēģisko 

projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”; 

3. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam noteic aktivitāti A1.1.4.7 - 

Izglītības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras komplekss plānojums. 

 

Ņemot vērā, ka  Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2021.gadam 

noteikto prioritāti ĪP1. “Konkurētspējīga izglītība”, iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas 

ilgtermiņa attīstības nodrošinājuma darba grupas (turpmāk- darba grupa) sniegto gala ziņojumu un  

Carnikavas pamatskolas reorganizācijas plānu, kuru sagatavojusi darba grupas pieaicinātais 

speciālists D. Briede - Zālīte, nolūkā nodrošināt novada izglītības jomas  ilgtermiņa  attīstību, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, 

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

jautājumu komitejas 24.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 

R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Reorganizēt Carnikavas pamatskolu, ar 01.07.2018. dibinot vispārējās vidējās izglītības 

iestādi “Carnikavas vidusskola” adresē: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, 

LV-2163, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

2. Carnikavas pamatskolas reorganizāciju, dibinot vispārējās vidējās izglītības iestādi 

“Carnikavas vidusskola” veikt atbilstoši Carnikavas pamatskolas reorganizācijas plānam 

(pielikumā). 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļai 1 (viena) mēneša laikā, 

skaitot no lēmuma 5.punktā minētā saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes 

ministrijas, sagatavot un iesniegt domei apstiprināšanai Carnikavas vidusskolas nolikumu, 

un līdz 01.08.2018. veikt Carnikavas vidusskolas reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. 

4. Atvērt Carnikavas vidusskolas 10.klasi 2018. gada 1.septembrī. 

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1., 2. un 4.punkts stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no 

Izglītības un zinātnes ministrijas.  

6. Nodrošināt informācijas publiskošanu par pamatskolas reorganizāciju un vidusskolas 

dibināšanu Carnikavas novada informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.carnikava.lv līdz 2017.gada 1.jūlijam un turpmāk 

regulāri. 

7. Sagatavot un iesniegt dokumentus Izglītības un kvalitātes valsts dienestā par Carnikavas 

pamatskolas svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra.  

8. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt no pašvaldības budžeta un 

aizņēmuma līdzekļiem. 

9. Noteikt par lēmuma  1., 2., 3., 7. punkta izpildi atbildīgo Izglītības un kultūras nodaļas 

vadītāju. 

10. Noteikt par 6. punkta izpildi atbildīgo Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju.  

http://www.carnikava.lv/
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11. Par lēmuma izpildi kopumā noteikt atbildīgo Carnikavas novada pašvaldības 

izpilddirektoru. 
 

2. § 

Par papildu naudas līdzekļu piešķiršanu projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve  

Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” izbūvei, būvuzraudzībai un 

autoruzraudzībai 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada dome 20.01.2017. ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.SN/2017/2 

“Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”. Carnikavas 

novada pašvaldības 2017.gada budžetā projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” īstenošanai paredzēts finansējums 

EUR 220 000, 00 EUR (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)  apmērā no aizņēmuma kā 

prioritārajam projektam, no kuriem 2017.gadā paredzēts veikt samaksu par veiktajiem 

būvdarbiem 79 618 EUR apmērā.  

2. Aģentūra 18.04.2017. izsludināja iepirkumu “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju 

un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” (identifikācijas Nr. PA “Carnikavas 

Komunālserviss” 2017/16). Pretendenta, kas atbilst atklāta konkursa kvalifikācijas prasībām 

piedāvājuma cena ir 311 000,00 EUR ( bez  pievienotās vērtības nodokļa).  

3. Aģentūra 16.05.2017. veica cenu aptauju projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” būvuzraudzībai. Izvēlētā pretendenta 

piedāvājuma līgumcena ir 2 500,00 EUR (bez  pievienotās vērtības nodokļa). PVN 525 EUR 

apmērā jāmaksā no P/A “Carnikavas komunālserviss” finansējuma, jo ir tiesības nodokļa 

deklarācijā atskaitīt kā priekšnodokli. 

4. Lai nodrošinātu projekta ”Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās, 

Kalngalē, Carnikavas novadā” īstenošanu, tiks noslēgts līgums par autoruzraudzību, 

līgumcena ir 770,00 EUR (bez  pievienotās vērtības nodokļa). PVN 161.70 EUR jāmaksā no 

P/A “Carnikavas komunālserviss” finansējuma, jo ir tiesības nodokļa deklarācijā atskaitīt kā 

priekšnodokli 

5. Projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas 

novadā” būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības kopējās  izmaksas ir 314 270,00  

EUR (bez  pievienotās vērtības nodokļa).  

6. Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldības 2017.gada paredzēto finansējumu 79 618,00 EUR  

apmērā, tad 2018.gada budžetā jāparedz finansējums 234 652,00 EUR.  
 

Pamatojoties  uz  likuma  „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmo 

daļu un Finanšu un budžeta komitejas atzinumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 24.05.2017. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, 

R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), 

„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildus finansējumu 140 470,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) prioritārā 

projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas 

novadā” īstenošanai. 

2. Apstiprināt kopējās izmaksas 314 270,00 EUR (bez  pievienotās vērtības nodokļa) prioritārā 

projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas 

novadā” īstenošanai, tai skaitā 2017.gadā budžetā 79 618,00 EUR un 2018.gadā 234 652,00 

EUR.  

3. Pievienotās vērtības nodokli 686.70 EUR apmērā finansēt no P/A “Carnikavas 

komunālserviss” līdzekļiem, jo ir tiesības nodokļa deklarācijā atskaitīt kā priekšnodokli. 
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4. Paredzēt projekta finansēšanu  no aizņēmuma Valsts kasē 2017.gadā 79 618,00 EUR un 

2018.gadā 234 652,00 EUR prioritāro projektu mērķiem.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3. un 4.punkta izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

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

3. § 

Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā ūdenssaimniecības projekta īstenošanai 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada dome jau no 2009.gada sāka īstenot ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

projektus ar ERAF un Kohēzijas fondu līdzfinansējumiem Carnikavas ciemā, Kalngalē un 

Lilastē. Īstenojot šo Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, bija iespējams paplašināt 

jau esošos tīklus un izbūvēt jaunus. Minēto komunikāciju tīklu rekonstrukcija, piesaistot 

Eiropas Savienības līdzfinansējumu, nebija iespējama.  

2. Nolūkā nodrošināt 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.235 kvalitātes prasībām 

atbilstošu dzeramo ūdeni un samazinātu ūdens zudumus, kā arī nodrošināt gruntsūdeņu 

piesārņojuma ar neattīrītiem notekūdeņiem novēršanu un nodrošinātu 22.01.2002. Ministru 

kabineta noteikumu prasības Nr.34 par novadīto notekūdeņu atbilstību vides aizsardzības 

normatīviem, nepieciešamas šādas aktivitātes:  

 Būvdarbu veikšana “Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Dzērvju un Pūces ielās  

Kalngalē, Carnikavas  novadā”; 

 būvuzraudzības veikšana “Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Dzērvju un Pūces ielās  

Kalngalē, Carnikavas  novadā"; 

 autoruzraudzības veikšana “Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Dzērvju un Pūces ielās  

Kalngalē, Carnikavas  novadā". 

3. projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi: tiks nodrošināts kvalitātes 

prasībām (MK noteikumi Nr.235 no 29.04.2003.) atbilstošs dzeramais ūdens; izbūvējot 

kanalizācijas tīklus tiks novērsts gruntsūdeņu piesārņojums ar neattīrītiem notekūdeņiem un 

saglabāta novadīto notekūdeņu atbilstība vides aizsardzības normatīvu (MK noteikumi 

Nr.34 no 22.01.2002.) prasībām. 

4. Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldības ūdensvada un sadzīves kanalizācijas 

rekonstrukcijas projekts ir uzskatāms par prioritāro investīciju projektu Carnikavas novadā 

2017. un 2018.gados. 

5. Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu par augstāk minētā 

projekta īstenošanu, kura rezultātā tika noteikti uzvarētāji.  

5.1. Aģentūra 18.04.2017. izsludināja iepirkumu “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” (identifikācijas Nr. PA 

“Carnikavas Komunālserviss” 2017/16). Pretendenta, kas atbilst atklāta konkursa 

kvalifikācijas prasībām piedāvājuma cena ir 311 000,00 EUR (bez  pievienotās 

vērtības nodokļa).  

5.2. Aģentūra 16.05.2017. veica cenu aptauju projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā” būvuzraudzībai. Izvēlētā 

pretendenta piedāvājuma līgumcena ir 2 500,00 EUR (bez pievienotās vērtības 

nodokļa). PVN 525 EUR apmērā jāmaksā no P/A “Carnikavas komunālserviss” 

finansējuma, jo ir tiesības nodokļa deklarācijā atskaitīt kā priekšnodokli. 

5.3. Lai nodrošinātu projekta ”Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās, 

Kalngalē, Carnikavas novadā” īstenošanu, tiks noslēgts līgums par autoruzraudzību, 

līgumcena ir 770,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). PVN 161.70 EUR 

jāmaksā no P/A “Carnikavas Komunālserviss” finansējuma, jo ir tiesības nodokļa 

deklarācijā atskaitīt kā priekšnodokli. 
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6. Lai Carnikavas novada pašvaldība varētu īstenot šo prioritāro investīciju projektu, 

aizņēmuma līdzekļi prioritārajam projektam kopā nepieciešami 314 270 EUR, no kuriem 

finansēšana 2017.gadā plānota 79 618 EUR apmērā, bet 2018.gadā – 234 652 EUR apmērā. 

686.70 EUR paredzēts finansēt no P/A “Carnikavas Komunālserviss” līdzekļiem, jo to ir 

tiesības nodokļa deklarācijā atskaitīt kā priekšnodokli.  

7. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas septīto punktu, 

pašvaldība var ņemt aizņēmumus pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar 

maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro. 
 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka 

pašvaldības īstenotais projekts ”Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās, 

Kalngalē, Carnikavas novadā” ir prioritārs investīciju projekts, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

valsts budžetu” 14.panta otrās daļas septīto punktu, Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, 

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

jautājumu komitejas 24.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 

R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt par pašvaldības 2017.gada prioritāro investīciju projektu “Ūdensvada un 

kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās Kalngalē, Carnikavas  novadā”.  

2. Ņemt aizņēmumu pašvaldības projekta „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un 

Pūces ielās  Kalngalē, Carnikavas  novadā” īstenošanai no Valsts kases par kopējo summu 

EUR 79 618,00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņpadsmit eiro, 00 centi) ar 

atmaksas termiņu  uz 15 gadiem, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma 

pamatsummu sākot atmaksāt ar 2018. gada janvāri. 

3. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes budžets. 

4. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu ar 

Valsts kasi par nepieciešamā EUR 79 618,00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti 

astoņpadsmit eiro, 00 centi)  saņemšanu Carnikavas novada domes prioritārā investīciju 

projekta “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās Kalngalē, Carnikavas  

novadā” īstenošanai.  

5. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības 

nodaļu līdz 31.05.2017. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

4. § 

Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

[..] 

 

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

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 

62.panta otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, un Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, 

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

komitejas 24.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

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

I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa,), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

Atteikt dot piekrišanu zemes 1/67 domājamās daļas no 8,16 ha platībā [..] Carnikavas nov., 

īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 

iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim [..], personas kods [..]. 
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Pielikumā administratīvais akts. 

 

5. § 

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

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Finanšu un budžeta komitejas, 

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

jautājumu komitejas 24.05.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, I.Tjarve, R.Laveiķis, E.Sliede, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 

R.Raimo, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0485 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 

nepilsonim [..], personas kods [..]. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 

 

Sēdi slēdz 2017.gada 24.maijā plkst. 11.00. 

 

Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 14 lp., tai skaitā 2 administratīvie akti uz 4 lp. 

2. Carnikavas pamatskolas reorganizācijas plāns uz 3 lp. 

 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 

Carnikava, 2017.gada 24.maijā 

 

Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 

Carnikava, 2017.gada 24.maijā 


