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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2017.gada 21.jūnijā Nr. 12 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Edgars Sliede, Rolands Laveiķis, Eva Odziņa, 
Daiga Kalnbērziņa, Ilze Tjarve, Roberts Raimo, Eduards Burģelis, Arta Deniņa, Imants Krastiņš, 
Kristaps Bergmanis, Sanita Sudraba (līdz 13.00) 
 
Nepiedalās: 
Deputāts – Eduards Bogdanovs (atrodas ārpus Latvijas) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Sandra 

Baltruka, Ināra Stalidzāne, Ainārs Grikmanis, Alīse 
Vorobeja 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 
I.Krastiņš izsaka priekšlikumu ziņojumu daļā iekļaut informāciju par Gājēju tilta seguma 
rekonstrukciju. 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu ziņojumu daļā iekļaut informāciju par tiesvedību ar 
izpilddirektoru. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 32 darba kārtības jautājumi, 1 papildus sēdes darba kārtības 
jautājums, izpilddirektora ziņojums un deputātu priekšlikumi. 

 
D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību un papildus sēdes darba kārtību, 

atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par Carnikavas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
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2. Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Medņu ielā 2, 
Kalngalē, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu. 

3. Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas 
zeme”, Carnikavas nov., atdalāmas zemes vienības, mainot tās pret līdzvērtīgu nekustamo 
īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, un nekustamo 
īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu 

4. Par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/046 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Carnikavas novadā” īstenošanu. 

5. Par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 
pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma sagatavošanu un 
iesniegšanu. 

6. Par Carnikavas novada attīstības programmas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu. 
7. Par kopīga sadarbības projekta stratēģijas apstiprināšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
12. Par budžeta izpildi 2017.gada I.ceturksnī. 
13. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2017/8 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. SN/2017/2 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 
2017.gadam”” apstiprināšanu. 

14. Par [..] reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 
15. Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, izīrēšanu [..]. 
16. Par [..] reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 
17. Par istabas sociālajā dzīvoklī izīrēšanu [..]. 
18. Par [..]reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 
19. Par istabas sociālajā dzīvoklī izīrēšanu [..]. 
20. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules karatē federācijas 10.treniņa nometnē un 

pasaules kausā. 
21. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā BMX.  
22. Par [..] iesnieguma izskatīšanu. 
23. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē. 
24. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē. 
25. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē. 
26. Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai.  
27. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas kausā kartingā. 
28. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sūnumi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1472 un “Šnepes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 005 1260, Carnikava. 

30. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
31. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
32. Par iesnieguma izskatīšanu. 
33. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Pureņu ielas, Garupē pretputekļu 

apstrāde izmantojot divkāršo virsmas apstrādi” īstenošanai. 
 

Izpilddirektora zi ņojums. 
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1. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, R.Garenčiks 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis, R.Raimo, G.Kozlovska, G.Dzenis 
 
I.Krastiņš jautā, kāds ir statuss un kad varētu ieraudzīt gatavu un lietojamu EiroVelo13 projektēto 
veloceliņu? 
R.Garenčiks atbild, ka šobrīd ir izstrādāts un iesniegts Ietekmes uz vidi novērtējums 
(turpmāk – IVN). Turpinās projektēšanas darbi. 
D.Jurēvica papildina, ka jaunajam domes deputātu sasaukumam tiks gatavs lēmums par IVN 
ziņojuma apstiprināšanu, kas bija trīs gadu darbs. Par finansējumu nav zināms, bet labā ziņa ir 
tāda, ka šobrīd Viesturs Silenieks, kas ir Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs izstrādā 
kompleksu plānojuma dokumentu, kurā EiroVelo 13 varētu būt kā valsts prioritārais projekts. Tas 
mums pavērtu iespējas iegūt un startēt uz kādu no ES fondiem. 
R.Raimo jautā, kāds ir iemesls, ka ir samazinājies Pašvaldības policijas sastādīto protokolu 
skaits? 
R.Garenčiks atbild, ka tāda situācija šobrīd ir. Vairāk tiek vestas sarunas un mutiskie brīdinājumi 
ar iedzīvotājiem. Administratīvā pārkāpuma protokols ir galējais līdzeklis. 
D.Jurēvica papildina, kas tas ir saistīts arī ar to, ka ir daļēji sakārota atkritumu saimniecība 
privātmājās. Kā arī Satversmes tiesa ir atcēlusi sodu, par karogu neizkāršanu, žoga neesamību 
u.c. lietām. 
R.Raimo norāda, ka kārtējās domes sēdēs vajag atjaunot Pašvaldības policijas vadības ziņojumu 
par pārkāpumiem novadā. 
I.Krastiņš jautā, vai ir cerība, ka šajā vasarā segums tiks nomainīts? 
R.Garenčiks atbild, ka cerība turpinās katru gadu. Šobrīd SIA “Tilts” vairs nereaģē uz 
pašvaldības lūgumiem salabot tilta segumu, tāpēc ir domāts par juridisko paņēmienu pielietošanu. 
 
Deputāti diskutē par gājēju tilta seguma nomaiņu. 
 
R.Raimo jautā par finanšu daļu, kāda ir vēl iespējamā summa, ko pašvaldība var aizņemties? 
D.Jurēvica atbild, ka tagad precīzi to izrēķināt nav iespējams, jo katru gadu aug budžeta 
ieņēmumi un samazinās šis procents. Bet sīkāk par to pastāstīts I.Lulle pie jautājuma par budžeta 
izpildi I ceturksnī. 
 

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 14.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu (pielikumā). 
2. Publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

publicēšanai tās mājaslapā internetā.  
3. Līdz 01.07.2017. 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.  
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2. § 
Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Medņu ielā 2, 

Kalngalē, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu. 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Lulle 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Ar Carnikavas novada domes 19.04.2017. lēmumu (protokols Nr. 8, 15.§) „Par Carnikavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Medņu ielā 2, 
Kalngalē, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 0566) 
atsavināšanu”: 
1.1. atļauts atsavināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu 0,1379 ha platībā Medņu ielā 2, Kalngalē, Carnikavas nov. 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 0556), pārdodot par brīvu cenu uz 
zemesgabala reģistrētās, zemesgrāmatā ierakstītās ēkas (kadastra apzīmējums 8052 007 
0556 001) īpašniekam [..]; 

1.2.Nekustamā īpašuma lietu komisijai uzdots noteikt atsavināmā zemesgabala nosacīto 
cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemesgabala 
kadastrālā vērtība 2017.gadā ir 15693,00 euro. 

3. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģ. Nr.40003533474, saskaņā ar 10.05.2017. līgumu 
par pakalpojuma sniegšanu Nr. 02-14.6/17/82 veikusi zemes vienības novērtēšanu, 
vērtējuma atskaite iereģistrēta Carnikavas novada domē 15.05.2017. ar Nr. S/1041(turpmāk 
– atskaite). Saskaņā ar atskaitē norādīto zemes vienības īpašā tirgus vērtība novērtēšanas 
dienā 2017.gada 15.maijā ir 21100 euro (divdesmit viens tūkstotis viens simts eiro) vai 15,30 
euro par zemesgabala 1 kvadrātmetru. Analizējot novērtējamo īpašumu secināts, ka tas nav 
eksponējams publiski atvērtā tirgū, jo objekta potenciālais pircējs ir noteikts ar likumu – uz 
zemes esošās apbūves īpašnieks, tātad īpašuma atsavināšana notiks īpaši regulētā tirgū, kas 
nav raksturojams ar klasisku tirgus situāciju. Šādos apstākļos tiek aprēķināta īpašā vērtība, 
kas izsaka nekustamā īpašuma sevišķās īpašības, kurām ir vērtība tikai īpašā pircēja 
skatījumā. 

4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas 29.05.2017. lēmumu (protokols Nr. 08-1/4) 
zemesgabalam noteikta nosacītā cena 21100 euro (divdesmit viens tūkstotis viens simts eiro) 
vai 15,30 euro par zemesgabala 1 kvadrātmetru. 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
5.1.1.panta 6.punkts cita starpā - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem; 

5.2.8.panta trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 
nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro 
daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu;  

5.3.8.panta septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas 
komisija; 

5.4.37. panta pirmās daļas 4.punkts - pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja 
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, šajā 
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants); 

5.5.44.1 panta pirmā daļa cita starpā - atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša 
laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala 
pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Paziņojumā norāda: zemesgabala 
adresi un kadastra apzīmējumu, zemesgabala kopējo platību, zemesgabala cenu, 
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maksāšanas līdzekļus, zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus, dokumentus un 
ziņas, kas iesniedzami atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemesgabala 
pirkuma līgumu; 

5.6.Pārejas noteikumu 11.punkts cita starpā - līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par 
attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību. 

 
R.Raimo jautā, kurā budžeta sadaļā tiek ieskaitīta ienākošā summa par atsavināšanu? 
I.Lulle  atbild, ka nauda tiek ieskaitīt budžeta sadaļā “Nekustamo īpašumu iegāde pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai”. Šī summa jau ir ieplānota pašvaldības ieņēmumos. 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Nekustamā īpašuma lietu komisijas 29.05.2017. lēmumu 
(protokols Nr. 08-1/4), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Finanšu un 
budžeta komitejas 14.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt atsavināšanai nodotā Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 
zemesgabala 0,1379 ha platībā Medņu ielā 2, Kalngalē, Carnikavas nov., zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 007 0556, nosacīto cenu 21 100 euro (divdesmit viens tūkstotis 
viens simts eiro). 

2. Noteikt maksāšanas līdzekli - 100% euro. 
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvētā zemesgabala 

pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 
4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi – centrālās administrācijas Būvvaldes nekustamā 
īpašuma speciāliste. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

3. § 
Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma “D/S Kāpas 

koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., atdalāmas zemes vienības, mainot tās pret 
līdzvērt īgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju izpildes 

nodrošināšanai, un nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk – 

programma), kas aktualizēta ar domes 22.02.2017. lēmumu (protokols Nr. 4, 7.§), prioritāte 
IP1_1: „Ciemu centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.2: „Ciema attīstības plāna 
īstenošana”, pakārtotu aktivitāti A1.1.2.1: „Atbalsts ciema attīstības plāna īstenošanai”, kas, 
izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, izpildāma 2015.-2018.gadā un kuras ietvaros 
paredzēts īstenot divus ciemu attīstības plānus, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu 
definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk., pašiem piesaistot 
finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu; 

2. programmas prioritāte IP1_2: „Dārzciemu infrastruktūras kompleksa attīstība” paredz 
uzdevumam U1.2.1: „Dārzciemu attīstības plāna izstrāde”, pakārtotu aktivitāti A1.2.1.2: 
„Atbalsts dārzciemu attīstības plāna izstrādei”, kas, izmantojot pašvaldības budžeta 
līdzekļus, izpildāma 2015.-2018.gadā un kuras ietvaros paredzēts aktivizēt četru dārzciemu 
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iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava dārzciema vajadzības un identificē prioritātes, kā arī 
piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai; ik gadu, izvērtējot pašvaldības budžeta 
iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām 
prioritātēm, kas cita starpā ietver prioritāri atbalstāmo publisko infrastruktūru – bērnu rotaļu 
laukums; 

3. ar domes 19.10.2016. lēmumu “Par DKS “Kāpas” iesniegtā zemes gabalu maiņas 
priekšlikuma izskatīšanu” (protokols Nr.21, 17.§) (turpmāk – Lēmums), izdarot lietderības 
apsvērumus, ir nolemts piekrist pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “D/S Kāpas 
koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1757, sastāvā ietilpstošas 
0,1423 ha lielas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1949, un 0,0128 ha lielas 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1948, maiņai pret kooperatīvai sabiedrībai 
“Carnikavas Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Kāpas”” (turpmāk – DKS “Kāpas”) 
piederošu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkcijas (gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu) izpildes nodrošināšanai; 

4. lai izpildītu programmā un Lēmumā noteikto, ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas 
apstiprināts ar domes 18.01.2017. lēmumu (protokols Nr.1, 12.§), un ir veikta zemes 
kadastrālā uzmērīšana: 
a. DKS “Kāpas” piederošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 2406, 0,1551 ha 

platībā, kas atdalīta no nekustamā īpašuma „d/s Kāpas zemes gabals Nr.4”, Carnikavas 
nov., un kurai piešķirts nosaukums “Kāpas kalns”, Gauja, Carnikavas nov.; 

b. DKS “Kāpas” piederošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 2408, 0,0399 ha 
platībā, kas atdalīta no nekustamā īpašuma „d/s Kāpas zemes gabals Nr.4”, Carnikavas 
nov., un kurai piešķirts nosaukums Ņutona iela, Gauja, Carnikavas nov.; 

5. pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, 
Carnikavas nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienības 0,1423 ha un 0,0128 ha platībā, 
02.03.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 3545, un tas ar domes 23.03.2016. lēmumu 
(protokols Nr.6, 29.§) nodots apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada 
pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk - aģentūra); 

6. Lēmums pieņemts izvērtējot aģentūras iesniegumus (26.09.2016. ar Nr.01-6/541, reģistrēts 
ar Nr. S/2468; 06.10.2016. ar Nr.01-6/585, reģistrēts ar Nr.S/2580). Iesniegumos aģentūra, 
kā pašvaldības valdījumā esošā publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekta – 
Ņūtona iela, Gauja, Carnikavas nov., un pašvaldības nekustama īpašuma “D/S Kāpas 
koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., apsaimniekotāja, ierosina domei lemt jautājumu par 
robežu korekciju starp pašvaldības nekustama īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, 
Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 1949, 
pašvaldības nekustama īpašuma Ņūtona iela, Gauja, Carnikavas novads, sastāvā 
ietilpstošām zemes vienībām, kadastra apzīmējumi: 8052 002 1834 un 8052 002 1841, un 
DKS “Kāpas” nekustama īpašuma “d/s Kāpas zemes gabals Nr.4”, Carnikavas nov., 
sastāvā ietilpstošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 2199, veicot pašvaldības 
zemes vienību (kadastra apzīmējums 8052 002 1949 un 8052 002 1948) un DKS “Kāpas” 
zemes gabala daļu apmaiņu;  

7. aģentūras iesniegumi pēc būtības ir vērtējami kā ierosinājums veikt pašvaldības mantas – 
no nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., atdalāmu zemes 
vienību atsavināšanu, un tās mainīt pret no nekustama īpašuma „d/s Kāpas zemes gabals 
Nr.4”, Carnikavas nov., atdalāmām zemes vienībām, kas nepieciešamas pašvaldības 
funkciju (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu) izpildes 
nodrošināšanai; 

8. domē saņemti DKS “Kāpas” iesniegumi (06.09.2016. ar Nr.7/16, reģistrēts ar Nr. S/2306; 
28.09.2016. ar Nr.8/16, reģistrēts ar Nr. S/2492). Iesniegumos DKS “Kāpas” piedāvā 
domei mainīt no tai piederoša īpašuma „d/s Kāpas zemes gabals Nr.4”, Carnikavas novads, 
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atdalāmus zemes gabalus pret pašvaldības zemes gabaliem (kadastra apzīmējums 8052 002 
1949 un 8052 002 1948) zemes īpašumā “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas 
nov.; 

9. DKS “Kāpas” iesniegumi pēc būtības atbilst aģentūras iesniegtajam pašvaldības mantas 
atsavināšanas ierosinājumam; 

10. DKS “Kāpas” nekustamam īpašumam “Kāpas kalns”, Gauja, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 002 2445, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 
002 2406, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (kods 0501);  

11. DKS “Kāpas” zemes vienībai Ņutona iela, Gauja, Carnikavas nov., kadastra apzīmējums 
8052 002 2408, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā” (kods 1101); 

12. 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: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) 
(turpmāk – pašvaldības teritorijas plānojums), pašvaldības nekustama īpašuma “D/S Kāpas 
koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošā zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1949, atrodas dabas teritorijā (Z), bet zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1948, atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā (L); 

13. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu DKS “Kāpas” piederošā zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 8052 002 2406, atrodas dabas teritorijā (Z), bet zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 8052 002 2408, atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā (L); 

14. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā un 13.punkts - pašvaldībām ir autonomā 

funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) un saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 
teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo mantu; 

c. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo īpašumu; 

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

15. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a. 1.panta 1.punkts cita starpā - publiskas personas mantas mainīšana ir atsavināšana; 
b. 3.panta pirmās daļas 3.punkts - publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, 

apmainot pret citu mantu; 
c. 4.panta otrā daļa - publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā 
atrodas publiskas personas manta; 

d. 5.panta pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 
īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, bet 5.panta 
piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 
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atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 
nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 

e. 8.panta otrā daļa - atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 8.panta trešā daļa cita starpā - mantas nosacīto cenu 
apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu 
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu; 8.panta sestā daļa - mantas novērtēšanas 
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus; 8.panta 
septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas 
komisija; 

f. 38.panta pirmā daļa - publiskas personas nekustamo īpašumu var apmainīt pret 
līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes 
nodrošināšanai; 38.panta otrā daļa - publiskas personas maināmo nekustamo īpašumu 
un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā 
un nosaka tā nosacīto cenu (8.pants); 38.panta trešā daļa - maināmo nekustamo 
īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz 
naudā; 

16. saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas 09.06.2017. 
lēmumu (protokols Nr. 08-1/5): 
a. DKS “Kāpas” apmaiņai piedāvātā nekustamā īpašuma “Kāpas kalns”, Gauja, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 2445, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8052 002 2406, 0,1551 ha platībā, un no nekustamā īpašuma „d/s 
Kāpas zemes gabals Nr.4”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1706, atdalītās 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 2408, 0,0399 ha platībā, kurai piešķirts 
nosaukums Ņutona iela, Gauja, Carnikavas nov., kopējā nosacītā cena noteikta EUR 
12200 apmērā; 

b. no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 1757, atdalāmās zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8052 002 1949, 0,1423 ha platībā, un  atdalāmās zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8052 002 1948, 0,0128 ha platībā, kopējā nosacītā cena noteikta 
EUR 12200 apmērā; 

17. no DKS “Kāpas” nekustama īpašuma „d/s Kāpas zemes gabals Nr.4”,  Carnikavas novads, 
atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8052 002 2406 un 8052 002 2408 kopējā 
nosacītā cena un no pašvaldības nekustama īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, 
Carnikavas novads, atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8052 002 1949 un 
8052 002 1948 kopējā nosacītā cena ir vienādas; 

18. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
1.punkts cita starpā noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 
mantas izlietojumu; 

19. aģentūras 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. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas apstākļiem kopumā dome secina, ka apmaiņai 
pret pašvaldības zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8052 002 1949 un 8052 002 1948, 
kas atdalāmas no “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas novads, piedāvātās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 8052 002 2406 un 8052 002 2408, ir līdzvērtīga un nepieciešama 
pašvaldības funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana) - izpildes nodrošināšanai. 
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R.Raimo norāda, ka iepriekšējā domes sēdē tika izskatīts starpziņojums par jauno teritorijas 
plānojumu. Tad arī tika minēts priekšlikums par skatu torņu izveidi un šo vietu apzināšanu. 
Deputāts izsaka priekšlikumu Attīstība un plānošanas nodaļai uzdot apzināt tās vietas un izveidot 
īstenošanas plānu. Šī ir viena no vietām, kur šāds tornis varētu atrasties.  
 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 
apstākļus kopumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 
13.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 
23.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 1.punktu, 3.panta pirmās daļas 
3.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto, septīto daļu, 
38.panta pirmo, otro, trešo daļu, Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu 
komisijas 09.06.2017. lēmumu (protokols Nr. 08-1/5), kā arī saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, 
kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”, Finanšu un budžeta komitejas 14.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 002 1757, zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 1949, 
0,1423 ha platībā un zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 1948, 0,0128 ha platībā. 

2. Piešķirt nosaukumu „d/s Kāpas zemes gabals Nr.4”, Carnikavas nov., no lēmuma 1.punktā 
norādītā nekustamā īpašuma atdalāmajām zemes vienībām. 

3. Saglabāt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 1949, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 
0201) un zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 1948, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” (kods 1101). 

4. Atļaut atsavināt Carnikavas novada pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma “D/S Kāpas 
koplietošanas zeme”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1757, atdalāmas zemes 
vienības: kadastra apzīmējums 8052 002 1949, 0,1423 ha platībā un kadastra apzīmējums 
8052 002 1948, 0,0128 ha platībā, mainot tās pret līdzvērtīgām no kooperatīvai sabiedrībai 
“Carnikavas Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Kāpas”” piederoša nekustamā īpašuma 
„d/s Kāpas zemes gabals Nr.4”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1706, atdalītām 
zemes vienībām: kadastra apzīmējums 8052 002 2406, 0,1551 ha platībā ar nosaukumu 
“K āpas kalns”, Gauja, Carnikavas nov., un kadastra apzīmējums 8052 002 2408, 0,0399 ha 
platībā ar nosaukumu Ņutona iela, Gauja, Carnikavas nov., kas nepieciešamas pašvaldības 
funkciju (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) izpildes nodrošināšanai. 

5. Apstiprināt maināmo nekustamo īpašumu nosacītās cenas: 
5.1. Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “D/s Kāpas koplietošanas 

zeme” Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1757, sastāvā ietilpstošo neapbūvēto 
zemes vienību – 0,1423 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1949 un 0,0128 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1948, kopējā nosacītā cena - EUR 12200 
(divpadsmit tūkstoši divi simti eiro, 00 centi); 

5.2. kooperatīvai sabiedrībai “Carnikavas Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Kāpas””, 
nodokļu maksātāja kods 40103080447, piederošā nekustamā īpašuma „d/s Kāpas zemes 
gabals Nr.4”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1706, sastāvā ietilpstošo 
neapbūvēto zemes vienību - 0,1551 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2406 
un 0,0399 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2408, kopējā nosacītā cena - 
EUR 12200,00 (divpadsmit tūkstoši divi simti eiro, 00 centi). 
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6. Noslēgt ar kooperatīvo sabiedrību “Carnikavas Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība 
“K āpas””, reģistrācijas numurs: 40103080447, juridiskā adrese: Candera iela 19, Gauja, 
Carnikavas novads, lēmuma 4.punktā norādīto zemes vienību maiņas līgumu.  

7. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai 
lēmuma 6.punktā norādīto maiņas līgumu, termiņš – 10 (desmit) darba dienas pēc lēmuma 
pieņemšanas. 

8. Apmaksāt lēmuma 4.punktā norādīto zemes vienību maiņas darījuma reģistrācijai 
zemesgrāmatā nepieciešamās valsts nodevas un kancelejas nodevas, kā arī ar pašvaldības 
īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā saistīto dokumentu izgatavošanas un 
noformēšanas izdevumus, no novada pašvaldības 2017.gada budžeta programmas „Zemes, 
mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

9. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 4.punktā norādītās un maiņas ceļā Carnikavas novada 
pašvaldības īpašumā iegūtās zemes vienības līdz ar visiem dokumentiem, kuri uz tām 
attiecas. 

10. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot 
papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada 
p/a „Carnikavas Komunālserviss”, termiņš – 10 (desmit) darba dienas pēc pašvaldības 
īpašuma tiesības uz lēmuma 4.punktā norādītajām zemes vienībām nostiprināšanas 
zemesgrāmatā. 

11. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
9.punktā norādītās pieņemtās mantas uzturēšanai no pašvaldības 2017.gada budžeta 
dotācijas līdzekļiem. 

12. Noteikt atbildīgos par: 
12.1. lēmuma 7. un 10.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
12.2. lēmuma 8.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju, 
12.3. lēmuma 11.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
13. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
4. § 

Par projekta Nr.9.2.4.2/16/I/046 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Carnikavas novadā” īstenošanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Stalidzāne, I.Krastiņš, K.Bergmanis 
 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķis ir uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas 
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 17.05.2017. ir apstiprinājusi projekta iesniegumu 
Nr.9.2.4.2/16/I/046 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 
Carnikavas novadā”.  

Projektā paredzēts īstenot veselības veicināšanas ilgtermiņa un īstermiņa pasākumus: 
- Lekcijas un nodarbības par bērnu un jauniešu stājas un muskuļu sabalansētību; 
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- Lekcijas par veselīgu uzturu un veselības stāvokļa novērtējošu testu norise (holesterīna 
līmeņa testi, svars, asinsspiediens); 

- Nūjošanas nodarbības senioriem;  
- Nūjošanas nodarbības ģimenēm ar bērniem; 
- Āra vingrošanas/fitnesa nodarbības pieaugušajiem divas reizes nedēļā;  
- Orientēšanās apmācības ģimenēm (vecākiem ar bērniem);  
- SUP nodarbības bērniem un pieaugušajiem; 
- Vasaras 5 dienu nometne bērniem un jauniešiem reizi gadā; 
- “Veselības nedēļa skolā” tiks rīkota vienreiz gadā; 
- “Veselības dienas” tiks rīkota divas reizes gadā novada ciemos. 

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2019. gada 31. decembrim.  
Projekta budžets ir 70 263,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro un 0 

centi), no tiem Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85 %, jeb  59 723,55 EUR (piecdesmit deviņi 
tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro un 55 centi) un valsts budžeta dotācija ir 15 %, jeb 
10 539,45 EUR (desmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 45 centi). 

Atbilstoši 17.05.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 310 59. punktam finansējuma 
saņēmējs var saņemt avansu, kas nepārsniedz 90 % no projektam piešķirtā Eiropas sociālā fonda 
un valsts budžeta finansējuma. Līdz ar to Carnikavas novada pašvaldībai visā projekta īstenošanas 
laikā jāparedz priekšfinansējums 10 %, jeb 7 026,30 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit seši euro un 
30 centi). 2017. gadā projekta īstenošanai paredzēti 28 105,20 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši 
simtu pieci euro un 20 centi), līdz ar to Carnikavas novada pašvaldībai kā priekšfinansējums 
projekta īstenošanai 2017.gadā jāparedz 2 810,50 EUR (divi tūkstoši astoņi simti desmit euro un 
50 centi). 

Carnikavas novada attīstības programma 2015. - 2021. gadam nosaka prioritāti: IP1_10: 
Sociālā joma un veselība; aktivitāti A1.10.5.2 Veselīga dzīvesveida veicināšana. 
 
R.Raimo jautā, kas šajā projektā īsti varēs piedalīties un uz kādiem nosacījumiem? Kas ir projekta 
vadītājs? 
D.Jurēvica atbild, ka projekta vadītājs ir Vilis Zinkevičs. Piedalīties varēs visi iedzīvotāji, un tiks 
piedāvāts plašs piedāvājums un dažāda veida aktivitātes. Aktivitātes tiks veiktas sadarbībā ar 
Sociālo dienestu un citām organizācijām. 
I.Stalidzāne papildina, ka būs iepirkums uz pakalpojumu, kam varēs pieteikties arī novadā 
darbojošās biedrības. Paredzēts, ka projektā varēs piedalīties ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī 
viesi. Jāņem vērā, ka projekta ietvaros par katru dalībnieku ir jāveic uzskaite un apkopojums, līdz 
ar to tas saistīts ar fiziskas personas datu aizsardzību. Tiks sagatavots rīcības plāns, kas 
nodrošinās šī projekta īstenošanu. 
K.Bergmanis norāda, ka svarīgi šajā projektā būtu tas, lai paredzētos veselības stāvokļa 
novērtējošo testu pakalpojumus cilvēki saņemtu vietās, kur viņi iegriežas visbiežāk – pie ģimenes 
ārstiem, aptiekās u.c. vietās. Galvenais, lai tas nebūtu pieejams tikai kādā konkrētā laikā un vietā. 
I.Krastiņš jautā, kad cilvēkiem būs pieejamas šī projekta aktivitātes? 
I.Stalidzāne atbild, ka projekts ir jāsāk īsteno jau šajā gadā. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību veicināt veselīgu dzīvesveidu, nodrošināt 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu Carnikavas novada teritorijā, 
kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Finanšu un 
budžeta komitejas 14.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Īstenot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/046 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei Carnikavas novadā”. 
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2. Paredzēt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 10% apmērā no projekta 
kopējā budžeta, jeb 7 026,30 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit seši euro un 30 centi). 2017. 
gada budžeta grozījumos projekta īstenošanai kā priekšfinansējumu paredzēt 2 810,50 EUR 
(divi tūkstoši astoņi simti desmit euro un 50 centi), kas ir 10% no 2017. gadā projekta 
īstenošanai plānotajiem 28 105,20 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši simtu pieci euro un 20 
centi). 

3. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītajam nodrošināt projekta īstenošanu, nepieciešamības 
gadījumā piesaistot speciālistus no citām Carnikavas novada pašvaldības institūcijām.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

5. § 
Par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 

pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma sagatavošanu un 
iesniegšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Stalidzāne 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, I.Tjarve, A.Grikmanis, A.Vorobeja, G.Kozlovska, 
E.Sliede, E.Burģelis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Saskaņā ar 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.322 „Darbības 

programma „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
īstenošanas noteikumi”, saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu 
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”, ar kuru projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un 
dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā 
Vidzeme”” piešķirts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums EUR 2’535’868,00 
(divi miljoni pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro), t.sk. 
Carnikavas novada dome - 28% no kopējā projekta ERAF finansējuma, t.i. 710 043.04 EUR, 
kur pārējie partneri ir Saulkrastu novada dome, Limbažu novada pašvaldība un Salacgrīvas 
novada dome; 

2. Carnikavas novada  attīstības programmā 2015.-2021. gadam noteikta prioritātē IP1_9: 
Kultūra uzdevumā 1.9.1: Infrastruktūras attīstība kvalitatīvu un mūsdienīgu kultūras 
pasākumu nodrošināšanai ir paredzēta aktivitāte A.1.9.1.3: Estrādes izbūves un 
labiekārtošanas projekta izstrāde, prioritātē IP4_3: Kultūras mantojums uzdevumā 
U4.3.1:Kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana, attīstīšana un izmantošana paredzēta 
aktivitāte A4.3.1.3: Muzejs papildināts ar seno būvju kopijām, A4.3.1.4: Labiekārtojums 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, prioritātē IP1_1:Ciemu centru attīstība uzdevumā 
U1.1.4: Carnikavas kā pilsētas attīstība paredzēta aktivitāte A.1.1.4.5: Carnikavas 
labiekārtojums, kas ietver Svētku laukuma labiekārtošanas turpināšanu, un  aktivitāte 
A.1.1.4.6: “Gaujas promenādes izveide”, kas ietver aizsargdambja labiekārtojumu par 
promenādi un tilta pār Vecgauju no promenādes (Kuģu ielas) izbūvi nokļūšanai uz 
Novadpētniecības centru; 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka pašvaldības autonomo 
funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 

 
Plkst. 10.50 no domes iziet deputāte A.Deniņa. 
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R.Raimo jautā, cik liels būs pašvaldības līdzfinansējums? 
I.Stalidzāne atbild, ka ~590 000,00 EUR. Jāņem vērā, ka šīs ir indikatīvas izmaksas, jo nezinām 
kā noslēgsies iepirkums. 
R.Raimo norāda, ka, ņemot vērā būvniecības izmaksu būtisku pieaugumu nākošajos divos gados, 
vai pēc tam tiek paredzēta arī papildus prasība finansējumam no pašvaldības? 
I.Stalidzāne atbild, ka šobrīd nekas tāds netiek paredzēts. No pieredzes zinām, ka iepirkuma 
rezultātā izmaksas var gan palielināties, gan samazināties. Šobrīd precīzi pateikt nevaram, jo 
notiek projektēšana un tāmes vēl nav. Tieši šāda situācija ir arī pārējiem sadarbības partneriem. 
R.Raimo komentē, ka Attīstības un plānošanas nodaļai būtu jāplāno situācija A, B un C pie 
noteiktiem risinājumiem. Šajā gadījumā ir apstiprinājušās bažas par to, ka finansējums ir 
palielinājies no 200 000,00 uz 800 000,00 EUR. Var pienākt tāds brīdis, ka projekta ietvaros ir 
jārealizē noteiktas pozīcijas, bet vai ir paredzēts no kurām pozīcijām, mēs kaut kādā veidā varam 
atkāpties?! Deputāts uzskata, ka būves, ko gadā izmanto pāris dienas nav novada prioritāte. 
Investīcijas ir jāiegulda tur, kur objektu izmanto pēc iespējas vairāk cilvēki ilgākā laika posmā. 
I.Krastiņš komentē par: 
1. Par darbību uz nākotni. Ir svarīgi mācīties no kļūdām, lai pēc tam uzlabotu savu darbību. Ir 

svarīgi paredzēt reālās projekta izmaksas, nevis plānā ierakstīt indikatīvās izmaksas, kas divas 
nedēļas pirms projekta iesniegšanas palielinās trīs reizes. Argumentu, ka citā novadā arī 
palielinās izmaksas nevajag izmantot. Nevajag mācīties no citām kļūdām, bet gan no labās 
prakses gadījumiem. Priekšlikums turpmākai darbībai – ja runājam par lieliem infrastruktūras 
objektiem, tad izmantojam ļoti plašo un profesionālo personālu, lai varētu sagatavot 
indikatīvās izmaksas tuvāk realitātei. Deputāts secina, ka šajā gadījumā nebija iesaistīti 
speciālisti, kas varētu dot savu devumu, cik tad šāda projekta īstenošana izmaksātu. Lai 
izvairītos no šādas situācijas, ir rūpīgāk jāizpilda mājasdarbs. 

2. Par projekta saturu. Tajā ir iekļauti 5 objekti. I.Krastiņš personīgi, kā arī pēc iedzīvotāju 
aptaujas, secina, ka “Svētku laukuma 2.kārta” nav vajadzīga, jo šo laukumu gandrīz neviens 
neizmanto, izņemto divus svētkus gadā. Tagad tur vēl ieguldīt 160 000,00 EUR nav racionāli.  
Par estrādi ir dažādi viedokļi. Tā varētu būt tajā summā, par ko tika lemts sākumā, bet, ja 
runājam par 300 000,00 EUR sadārdzinājumu, tad ir priekšlikums šo summu izlietot diviem 
mērķiem - īstenot Tautas nama piebūves projektu, jo tas ļautu pašdarbības pulciņiem visu gadu 
nodarboties ar savām aktivitātēm, kā arī jaunizbūvētajā skatītāju zālē varētu pieaicināt augsta 
līmeņa teātrus un cita veida māksliniekus. Otrs risinājums –iegādāties zemi Kalngalē un sākt 
bērnudārza projektēšanu, kas novadā ir svarīga prioritāte. 

Deputāts iesaka pārstrādāt tehnisko projektu un pēc iespējas maksimāli samazināt specifikācijas, 
līdz ar to arī izmaksas. Lai mēs iekļautos +/- tajā summā, par ko balsojām sākumā. 
D.Jurēvica norāda, ja Imants Krastiņš novadam būtu piesaistījis kaut vienu santīmu, tad zinātu 
tādu elementāru patiesību – tam, kam nauda tiek iedota, tam tā arī ir jāiztērē. Citam mērķim šo 
naudu tērēt nedrīkst. Par ES finansējumu vajadzēja pacīnīties un par to cīnījās visas Latvijas 
pašvaldības. Par lietām, ko esam gatavi redzēt novadā, par lietām, kas tika izrunātas stratēģijā. 
Stratēģijas apspriešanā cilvēki bija pateikuši, ka viņiem ir vajadzīga estrāde un laba skatuve. Šajā 
ideju konkursā bija ieliktas daudz lietu un objektu, kuras vajadzēja pierādīt, ka tas novadam ir 
svarīgi. Retorika par to, ka šo naudu varam tērēt kaut kur citur – ir nepatiesa. ES finansējumu var 
tērēt tikai šiem ideju (ierobežotas atlases) projektā apstiprinātajiem objektiem. Protams, ka 
novadam ir citas prioritātes, bet tās nevarēs īstenot caur šo projektu. Šo piecu objektu izmaksas 
ir indikatīvas, jo tad, kad vajadzēja pateikt, ko gribam īstenot un par kādu naudas summu, to 
nevarēja bez izpētes. Pēc sabiedriskās apspriešanas, tika apkopots viedoklis – iedzīvotājiem 
nevajag vienkāršu estrādi, bet gan augstas kvalitātes estrādi, ar augstu funkcionalitāti. Publiskās 
apspriešanas laikā ikvienam iedzīvotājam un arī deputātam bija iespēja paust savu viedokli. 
Estrādes tehniskā projekta izstrādē (specifikācijā) piedalījās labākie domes speciālisti. Piedodiet, 
ka jums šobrīd ir jāklausās šī nepatiesā retorika. 
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A.Grikmanis informē, ka estrādei šobrīd projekta nav, līdz ar to arī cenas par kurām tagad tiek 
runātas ir tikai indikatīvas. Būvvaldē tika iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā. Kā arī šis 
projekts neparedz tikai estrādes būvniecību, bet gan arī vietas izbūvi kora dalībniekiem, gājēju 
plūsmas pārveidošanu, arī inženierkomunikāciju pārvietošanu. Vēl šis projekts paredz akustisko 
efektu, kas nodrošina, ka skaņa neplūst uz daudzīvokļu mājām, bet gan uz skatītāju vietām. Ņemot 
vērā, ka šis ir pietiekami apjomīgs projekts, Būvvalde nolēma veikt publisko apspriešanu, kurā 
ikvienam iedzīvotājam un arī deputātam bija iespēja paust savu viedokli. 
 
Deputāti diskutē par estrādes izbūvi Carnikavas parkā un tā iespējamo izmantošanu. 
 
A.Vorobeja komentē, ka domājot par to, kāda varētu būt Carnikavas novada estrāde, ir izpētītas 
arī citu novadu estrādes. Esam izvērtējuši sliktākos piemērus. Pašā sākumā kultūras speciālistu 
uzstādījums bija tāds, ka estrādei ir jābūt kā skatuvei, ar jumtu, nevis kā lielākajā daļā Latvijas 
estrāžu – vaļēja tipa estrāde, kur ir/vai nav jumts un koristu rindas. Mūsu gadījumā bija 
nepieciešams skatuves laukums (zem jumta 10x12 m platībā). Ar to atšķiras mūsu estrāde. Mēs 
vēlamies skatuves telpu, kuru šobrīd uz visiem svētkiem tiek īrēta. Svarīgi, lai ir jumts un sienas 
(nav caurvējš) un mākslinieki būtu pasargāti. 
R.Raimo nepiekrīt D.Jurēvicas teiktajā par publisko apspriešanu. Tur viedokļi ļoti dalījās, un arī 
deputāts pauda vairākas idejas un viedokļus par estrādi kopumā, par vīziju un devumu novada 
iedzīvotājiem. Konceptuāli šis jautājums domē nav skaidrs - kā vajadzētu izskatīties lieliem 
publiskiem pasākumiem un kā mazākiem. Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Protams, ka projektā 
ir jāpiedalās, jo nauda ir izcīnīta. Atkāpšanās ceļš no ES projekta ir daudz grūtāks nekā no pašu 
finansētiem projektiem. 
E.Burģelis komentē, ka nav pareizi, ka mēs pielāgojamies ES projektiem, nevis īstenojam tās 
lietas, kas novadam ir vitāli svarīgas. Attīstības un plānošanas nodaļai ir rūpīgāk jāskatās uz 
indikatīvajām izmaksām, kas tiek piedāvātas lemšanai deputātiem. Prieks, ka ar šo projektu 
realizēšanu, mēs atdzīvināsim kultūras dzīvi Carnikavā, bet ir rūpīgāk jāizstrādā dokumentācija. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021. gadam uzdevumu izpildi, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 
24.oktobra noteikumu Nr.322 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi” noteikto, kā arī 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu un Finanšu un budžeta komitejas 
14.06.2017., Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 13.06.2017. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Salacgrīvas novada domi, Limbažu novada pašvaldību un 
Saulkrastu novada domi par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 
iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesnieguma 
sagatavošanu un iesniegšanu. 

2. Apstiprināt sadarbības līguma projektu par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” 
iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu (pielikums Nr.1). 

3. Apstiprināt jaunbūvējamās infrastruktūras “Nozīmīgs piekrastes ciems - Carnikavas ciems, 
iekļaujot Gaujas grīvu un Carnikavas muižas parku” (turpmāk - Carnikava) aprakstu ar 
sekojošiem infrastruktūras elementiem:  
3.1. Svētku laukums (Stacijas iela 23, kadastra nr. 8052 004 0708, Stacijas iela, Carnikava, 

Carnikavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 0793);  
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3.2. Gaujas upes aizsargdambis (“Pretplūdu aizsargdambis”, Carnikavas novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 80520040678);  

3.3. Carnikavas novadpētniecības centrs (Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 0646),  kā arī  gājēju tilts (Kuģu iela, 
Carnikava, Carnikavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 0783; 
“Pretplūdu aizsargdambis”, Carnikavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8052 004 0678; Upe Vecgauja, Carnikavas novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 004 0677; “Jomas”, Carnikavas novads,  zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 004 0589);  

3.4. Carnikavas parks (Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 
004 0602), saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4. Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”””, 
saskaņā ar 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.322 „Darbības 
programma „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
īstenošanas noteikumi”, saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu 
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”. 

5. Apstiprināt projekta kopējo finansējumu līdz 1’300’000 EUR, t.sk. Carnikavas novada 
domes finansējumu līdz 590’000 EUR. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi Centrālās administrācijas Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5. punkta izpildi Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Es ATTUROS no tā, ka tiek palielināts projekta apjoms par 
300 000,00 EUR uz estrādes rēķina, dēļ nepareizi sagatavotā mājasdarba. Es uzskatu, ka šie 
papildus līdzekļi, kas nāk no mūsu budžeta, to mēs varējām ieguldīt citā prioritātē. Piemēram, 
bērnudārza celtniecībai Kalngalē vai Tautas nama piebūvei”. 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Balsoju PAR, jo uzskatu, ka projekts ir vajadzīgs un ir 
jāīsteno. It sevišķi, ja ir iespēja piesaistīt ES finansējumu. Tomēr Attīstības un plānošanas nodaļai 
ir jāsagatavo variants B, pie augstām būvniecības iepirkuma summām”. 
 

6. § 
Par Carnikavas novada attīstības programmas rīcības plāna un investīciju plāna 

aktualizēšanu. 
Ziņo: D.Jurēvica, I.Stalidzāne 

 
Plkst. 11.06 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, A.Grikmanis, G.Kozlovska, R.Raimo 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība 

izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas 
plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus. 
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Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021. gadam (turpmāk –AP) tika 
apstiprināta ar Carnikavas novada domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29.,2.§), tajā tika 
noteikta arī AP īstenošanas uzraudzības kārtība. 

14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628  “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 73. pants nosaka: “”Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne 
retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un 
investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā.” 

Saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu 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”, ar kuru 
projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” piešķirts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda 
finansējums EUR 2’535’868,00 (divi miljoni pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 
sešdesmit astoņi euro), t.sk. Carnikavas novada dome - 28% no kopējā projekta ERAF 
finansējuma, t.i. 710043.04 EUR, kur pārējie partneri ir Saulkrastu novada dome, Limbažu novada 
pašvaldība un Salacgrīvas novada dome. Noteikumi paredz, ka, lai izvērtētu investīciju objektos 
projekta īstenošanas rezultātā sasniegto apmeklējuma pieaugumu tiek noteikts 2015. gada 
apmeklējumu skaits kā bāzes rādītājs. 
 
I.Krastiņš komentē, ka no ES esam ieguvuši 710 000,00 EUR, bet viss pārējais nepieciešamais 
finansējums ir no pašvaldības līdzekļiem. Tas nozīmē, ka 300 000,00 EUR sadārdzinājums ir 
jāmaksā no pašvaldības budžeta. Deputāts aicina projektu īstenot sākotnējā finansējuma robežās. 
Savukārt 300 000,00 EUR pašvaldības naudu – sadārdzinājumu, ieguldīt prioritātēs, kas novadam 
ir svarīgas. 
G.Kozlovska komentē, ka darba grupa pie šī projekta tehniskās specifikācijas ir strādājusi vairāk 
kā gadu. Ir izstrādāts projekts, kas apmierinās iedzīvotāju vēlmes, nodrošinās kvalitatīvu tehnisko 
risinājumu un baudāmu vidi. Beidzot ir pienācis laiks, kad Carnikava ir pelnījusi šo estrādi. 
R.Raimo norāda, ka bija jāizveido attīstības komisijas, kur piedalītos arī deputāti - šādu projektu 
tehniskās specifikācijas izstrādē. Kādēļ ir samazinājies gājēja tilta augstums? 
I.Stalidzāne atbild, ka bija sarunas ar iedzīvotajiem un arī ar jahtu kluba pārstāvjiem un ir izvēlēts 
optimālākai risinājums – tilta augstums būs 3,5 m, kas būs stacionārs un vienā līmenī ar dambi. 
Tādā veidā arī audz ainaviskāks.  
R.Raimo jautā, kāds ir plānots dambja promenādes segums? 
I.Stalidzāne atbild, ka dambja promenādes labiekārtošanā nekas nemainīsies, paliek bruģakmens 
segums. 
R.Raimo jautā, kas ir ietverts “Novadpētniecības centra attīstības 2.kārtā”?  
I.Stalidzāne atbild, ka ir paredzēts izbūvēt klēts ēku (kur izvietot ekspozīcijas un eksponātu 
glabātuvi) un nojume kuģa vrakam (2 sienas un jumts), tur būs arī ekspozīcijas, kas būs izvietotas 
uz sienām. Kā arī asfaltēts stāvlaukums un uzlabots segums pieejai pie esošās ēkas. 
 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes 
„CARNIKAVAS NOVADA DOME” Att īstības un plānošanas nodaļas sagatavoto AP rīcības un 
investīciju plāna aktualizēto projektu (pielikumā) un pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. pantu un saskaņā ar 
Finanšu un budžeta komitejas 14.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 2 balsīm 
(I.Krastiņš, A.Deniņa), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Aktualizēt Carnikavas novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam (apstiprināta ar 
domes 2014.gada 17.decembra lēmumu (protokols Nr.29, 2.§), aktualizēta ar domes 
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2016.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.3, 13.§), aktualizēta ar domes 2017.gada 
22.janvāra lēmumu (protokols Nr.4, 7.§),izdarot sekojošas izmaiņas: 
1.1. Papildināt attīstības programmas Investīciju plānu 2015.-2018.gadam, iekļaujot tajā 

provizoriskās objektu būvniecības izmaksas, kas sniegtas projektēšanas gaitā, bet vēl 
nav kopējās tāmes, sekojošiem projektiem: 

Nr. 
Investīciju 

plānā. 
Projekta nosaukums investīciju plānā 

Indikat īvās 
izmaksas 
(ar PVN) 

Izmaiņas - 
Izmaksas 

projekt ēšanas 
gaitā (ar PVN) 

38. Estrādes izbūve muižas parkā 190 000,00 486 300,00 
75. Novadpētniecības centra attīstības 2. kārta 190 000,00 150 000,00 
7. "Svētku laukuma" labiekārtošanas 2. kārta 160 000,00 130 000,00 
6. Gājēju tilts pāri Vecgaujai izbūve 200 000,00 205 550,00 

5. 
Gaujas promenāde-pastaigu maršruta 
izveide gar Gauju pa pretplūdu aizsargdambi 

180 000,00 250000,00 

KOPĀ: 920 000,00 1 221 850,00 
 
1.2. Papildināt attīstības programmas Rīcības plānu 2015.-2018.gadam ar pielikumu Nr.1 

sekojošā redakcijā: 
 

“Pielikums Nr.1 
  Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

Rīcības plānam 2015.-2018.gadam 
 

2015. gada bāzes rādītāji 
Objekta nosaukums apmeklējuma skaits 2015.gadā 
Carnikavas novadpētniecības centrs 3000 
Carnikavas svētku laukums 1000 
Carnikavas jaunuzbūvētā estrāde 0 

 
2. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai veikt izmaiņas un 

5 darba dienu laikā ievietot aktualizēto Rīcības un investīciju plānu Carnikavas novada 
domes mājas lapā www.carnikava.lv un TAPIS mājas lapā https://tapis.gov.lv/; 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

7. § 
Par kopīga sadarbības projekta stratēģijas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu 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”, projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana 
tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” piešķirts Eiropas 
Reģionālā Attīstības fonda finansējums EUR 2 535 868,00 (divi miljoni pieci simti 
trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro) 

2. Carnikavas novada dome ir projekta iesniedzējs. 
3. Saskaņā ar 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.322 „Darbības 

programma „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 
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izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
īstenošanas noteikumi” projekta iesniedzējam ir jāapstiprina kopīga sadarbības projekta 
stratēģija, ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanā piesaista vienu vai vairākus sadarbības 
partnerus. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka pašvaldības autonomo 
funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 24.oktobra noteikumu 

Nr.322 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa 
"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus" īstenošanas noteikumi” noteikto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21.panta pirmo daļu,  Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 13.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss 
(A.Deniņa), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt kopīga sadarbības projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 
iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” stratēģiju, 
ņemot vērā ka projektam piešķirts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums EUR 
2 535 868,00 (divi miljoni pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi 
euro) un pievienot to projekta iesnieguma dokumentiem (pielikumā) 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru (līdz lēmuma izpildei). 
 

8. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 
vadības nodaļas 2017. gada 7. jūnija sniegto informāciju, konstatē: 

1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai ir izveidojies 
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 130.29 (viens simts trīsdesmit euro un 29 
centi) apmērā un nokavējuma nauda EUR 32.55 (trīsdesmit divi euro un 55 centi) apmērā, 
kopā – EUR 162.84 (viens simts sešdesmit divi euro un 84 centi) apmērā par nekustamo 
īpašumu [..], Carnikavas novads, kadastra apzīmējums 8052 003 [..], un nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparāds EUR 143.55 (viens simts četrdesmit trīs euro un 55 centi) apmērā un 
nokavējuma nauda EUR 30.54 (trīsdesmit euro un 54 centi) apmērā, kopā – EUR 174.09 
(viens simts septiņdesmit četri euro un 9 centi) apmērā par nekustamo īpašumu [..], 
Carnikavas novads, kadastra apzīmējums 8052 003 [..].  

2. Ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2012. gada 23. jūlija spriedumu civillietā 
Nr. C17126412 pasludināts [..] maksātnespējas process.  

3. Ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2016. gada 21. septembra lēmumu civillietā 
Nr. C17126412 (C-2802-16/24) nolemts apstiprināt [..] saistību dzēšanas procedūras 
izbeigšanu, dzēst [..] saistības pret kreditoriem, t.sk., Carnikavas novada domi, kas nav 
izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, izbeigt apturētās izpildu lietvedības par dzēsto 
saistību piedziņu un izbeigt [..] fiziskās personas maksātnespējas procesu. Nolēmums stājies 
likumīgā spēkā 2016. gada 21. septembrī.  

4. Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 16. panta otrajai un ceturtajai daļai tiesas spriedumam, 
kurš stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks un tas ir visiem obligāts un izpildāms. 

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

6. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa noteic, ka Valsts ieņēmumu 
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

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

8. Izvērtējot lēmumā konstatētos apstākļus kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto, [..] 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 336.93 (trīs simti trīsdesmit seši euro un 93 centi) 
apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 273.84 (divi simti septiņdesmit trīs euro un 84 
centi) apmērā un nokavējuma naudas EUR 63.09 (sešdesmit trīs euro un 9 centi) apmērā, 
nav atgūstams, līdz ar to, ir dzēšams. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
14.06.2017. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 273.84 (divi 
simti septiņdesmit trīs euro un 84 centi) apmērā un nokavējuma naudu EUR 63.09 
(sešdesmit trīs euro un 9 centi) apmērā, kopā – EUR 336.93 (trīs simti trīsdesmit seši euro 
un 93 centi) apmērā.  

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

9. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 
vadības nodaļas 2017. gada 1. jūnija sniegto informāciju (reģ. Nr. 568), konstatē: 

3. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas dienai ir 
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 28.35 (divdesmit astoņi euro un 
35 centi) apmērā un nokavējuma nauda EUR 18.22 (astoņpadsmit euro un 22 centi) apmērā, 
kopā – EUR 46.57 (četrdesmit seši euro un 57 centi) apmērā par nekustamo īpašumu [..], 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 [..], un nekustamā īpašuma nodokļa 
pamatparāds EUR 21.29 (divdesmit viens euro un 29 centi) apmērā un nokavējuma nauda 
EUR 13.97 (trīspadsmit euro un 97 centi) apmērā, kopā – EUR 35.26 (trīsdesmit pieci euro 
un 26 centi) apmērā par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 004 [..]. 

4. Carnikavas novada dome 2012. gada 19. oktobrī izdeva brīdinājumu Nr. CND/N/2323 par 
administratīvā akta piespiedu izpildi un 2013. gada 20. februārī izdeva izpildrīkojumu 
Nr. 62 par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 
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piedziņu no [..] bezstrīda kārtībā, kas piespiedu izpildei iesniegts zvērinātam tiesu 
izpildītājam Andrim Sporem. 

5. Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014. gada 20. marta lēmumu civillietā 
Nr. C27123714 pasludināts [..] maksātnespējas process, bankrota procedūras uzsākšana, 
administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā.  

6. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 5. janvāra lēmumu civillietā 
Nr. C27123714 (lietas arhīva Nr. C-0428-17/22) nolemts apstiprināt maksātnespējīgās 
fiziskās personas - [..]saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu maksātnespējīgās fiziskās 
personas [..] maksātnespējas procesā, kā arī nolemts izbeigt maksātnespējas procesu un 
atbrīvot [..] no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas [..] saistību dzēšanas plānā, kas 
apstiprināts ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014. gada 3. oktobra lēmumu. Lēmums 
nav pārsūdzams.  

6. Likuma „Par tiesu varu” 16. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka tiesas spriedumam, kurš 
stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks un tas ir visiem obligāts un izpildāms. 

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

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

9. Izvērtējot lēmumā konstatētos apstākļus kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto, [..] 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 81.83 (astoņdesmit viens euro un 83 centi) apmērā, 
kas sastāv no pamatparāda EUR 46.57 (četrdesmit seši euro un 57 centi) apmērā un 
nokavējuma naudas EUR 35.26 (trīsdesmit pieci euro un 26 centi) apmērā, nav atgūstams, 
līdz ar to, ir dzēšams.  

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 
ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 14.06.2017. lēmumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome 
nolemj: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 81.83 (astoņdesmit 
viens euro un 83 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 46.57 (četrdesmit seši 
euro un 57 centi) apmērā un nokavējuma naudas EUR 35.26 (trīsdesmit pieci euro un 26 
centi) apmērā. 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

10. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 
vadības nodaļas 2017. gada 7. jūnija sniegto informāciju (reģ. Nr. 1254), konstatē: 
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1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas dienai ir 
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 286.03 (divi simti astoņdesmit 
seši euro un 3 centi) apmērā un nokavējuma nauda EUR 61.07 (sešdesmit viens euro un 7 
centi) apmērā, kopā – EUR 347.10 (trīs simti četrdesmit septiņi euro un 10 centi) apmērā 
par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 [..], un 
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 6.57 (seši euro un 57 centi) apmērā un 
nokavējuma nauda EUR 1.43 (viens euro un 43 centi) apmērā, kopā – EUR 8.00 (astoņi 
euro) apmērā par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 004 [..]. 

2. Ar Rīgas rajona tiesas 2011. gada 7. decembra spriedumu civillietā Nr. C33500211 
pasludināts [..] maksātnespējas process, par maksātnespējas procesa administratori iecelta 
sertificēta administratore Maija Stoļarova.  

3. Ar Rīgas rajona tiesas 2013. gada 12. jūlija lēmumu civillietā Nr. C33500211 apstiprināta 
[..] bankrota procedūras pabeigšana, apstiprināts saistību dzēšanas plāns un pasludināta 
saistību dzēšanas procedūra. 

4. Ar Rīgas rajona tiesas 2017. gada 24. februāra lēmumu civillietā Nr. C33500211 (Nr. C-55-
17/15) nolemts izbeigt [..] saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu, kā arī 
dzēst [..] saistības pret Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi, VAS “Latvijas 
Hipotēku un zemes banka”, “Swedbank” AS, AS DNB banka un Carnikavas novada domi, 
kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā. Lēmums nav pārsūdzams. 

5. Likuma „Par tiesu varu” 16. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka tiesas spriedumam, kurš 
stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks un tas ir visiem obligāts un izpildāms. 

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

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

8. Izvērtējot lēmumā konstatētos apstākļus kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto, [..] 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 355.10 (trīs simti piecdesmit pieci euro un 10 
centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 292.60 (divi simti deviņdesmit divi euro un 
60 centi) apmērā un nokavējuma naudas EUR 62.50 (sešdesmit divi euro un 50 centi) 
apmērā, nav atgūstams, līdz ar to, ir dzēšams.  
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 
ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 14.06.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome 
nolemj: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 355.10 (trīs simti 
piecdesmit pieci euro un 10 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 292.60 (divi 
simti deviņdesmit divi euro un 60 centi) apmērā un nokavējuma naudas EUR 62.50 
(sešdesmit divi euro un 50 centi) apmērā. 

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

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju. 
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

11. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 11.28 no domes sēdes iziet deputāte I.Tjarve. 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 
vadības nodaļas 2017. gada 8. jūnija sniegto informāciju, konstatē: 

1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai ir izveidojies 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, 
kadastra apzīmējums 8052 005 [..], EUR 32.00 (trīsdesmit divi euro) apmērā, kas sastāv no 
pamatparāda EUR 15.93 (piecpadsmit euro un 93 centi) apmērā un nokavējuma naudu EUR 
16.07 (sešpadsmit euro un 7 centi) apmērā. 

2. Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2012. gada 13. marta spriedumu civillietā 
Nr. C29588912 pasludināts [..] maksātnespējas process.  

3. Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2016. gada 22. marta nolēmumu civillietā 
Nr. C29588912 nolemts izbeigt [..] saistību dzēšanas procedūru, kā arī atbrīvot no 
atlikušajām 2012. gada 5. decembra Saistību dzēšanas plānā un tā 2015. gada 15. maija 
grozījumos norādītajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā pret 
kreditoriem, t.sk., Carnikavas novada domi, izbeigt šo saistību piedziņu apturētajās izpildu 
lietvedībās un izbeigt fiziskās personas [..] maksātnespējas procesu. Nolēmums stājies 
likumīgā spēkā 2016. gada 22. martā. Lēmums nav pārsūdzams.  

4. Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 16. panta otrajai un ceturtajai daļai tiesas spriedumam, 
kurš stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks un tas ir visiem obligāts un izpildāms.  

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

6. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa noteic, ka Valsts ieņēmumu 
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

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

9. Izvērtējot lēmumā konstatētos apstākļus kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto, [..] 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds nav atgūstams. Līdz ar to, [..] nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds EUR 32.00 (trīsdesmit divi euro) apmērā ir dzēšams.  
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 
ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 14.06.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 15.93 
(piecpadsmit euro un 93 centi) apmērā un nokavējuma naudu EUR 16.07 (sešpadsmit euro 
un 7 centi) apmērā, kopā EUR 32.00 (trīsdesmit divi euro) apmērā. 
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2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai veikt 
darbības, kas nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu publicēšanai. 

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

12. § 
Par budžeta izpildi 2017.gada I.ceturksnī 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 
 
Plkst. 11.30 domes sēdē atgriežas deputāte I.Tjarve. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Tjarve, E.Burģelis 
 
R.Raimo jautā, kāda šobrīd ir summa, ko pašvaldība vēl var aizņemties no Valsts kases, ja 
pieņemam, ka 2018.gadā būs tāds pats pašvaldības budžets? 
I.Lulle atbild, ka papildus esošajiem pašvaldība vēl var aizņemties aptuveni 20 miljoni, bet tas ir 
uz 20 gadiem. Finanšu ministrija praktizē to, ka aizdevums tiek piešķirts uz 20 gadiem. Jāņem 
vērā, ka pašvaldībai ir saistības arī uz 5-7 gadiem. Tad pirmos piecus gadus ir jāsabalansē 
aizņēmumi. 
I.Krastiņš norāda, ka pašreiz pašvaldības budžets ir saistīts ar esošajiem aizņēmuma līgumiem tā, 
ka neatliek īpaši daudz līdzekļu aizņēmumu atmaksai. Vēl lielāka aizņemšanās, likuma ietvaros, ir 
tikai teorētisks nevis reāls fakts. Faktiski pašvaldības iespējamais aizņēmuma apmērs ir daudz 
mazāks. 
R.Raimo jautā par nenodokļu sadaļu, kas sastāda 1% (~50 000,00 EUR) no kopbudžeta, kāpēc ir 
šāda situācija? 
I.Lulle  atbild, ka tas ir veidojies no zvejas tiesību atļauju izsniegšanas, kā arī citas mazās nodevas. 
R.Raimo jautā, kas sastāda saimnieciskās darbības ieņēmumus? 
I.Lulle  atbild, ka lielāko daļu – 87% sastāda dzīvokļu un komunālie pakalpojumi (ūdens, 
kanalizācija un apkure). 1.ceturksnī, galvenokārt, tika saņemti ieņēmumi par apkuri. 
 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2017.gada I.ceturksnī 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 14.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

Apstiprināt 2017.gada I.ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 
saskaņā ar pielikumu.   
 

13. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2017/8 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. SN/2017/2 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 
budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, A.Vorobeja, I.Krastiņš 
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K.Bergmanis jautā, vai ir kādi aprēķini, kas pateiktu, ka svētkiem papildus vajag vēl 25 000,00? 
Galvenais arguments ir tāds, ka lai pēc kāda laika nav tā, ka Nēģu svētkiem būs nepieciešams vēl 
papildus finansējums. Lai summa, kas tiek noteikta tagad, arī būtu galīgais cipars. 
A.Vorobeja atbild, ka šogad svētki noteikti nebūs tik apjomīgi kā iepriekšējā gadā. Līdz ar to arī 
budžets ir mazāks, nekā 2016.gadā. Svētkos būs divas skatuves nevis trīs. Uz jūlija IKSS komiteju 
tiks sagatavots ziņojums un provizoriskā tāme par Nēģu svētku izmaksām un aktivitātēm. Šobrīd 
ir tā, ka mākslinieku izmaksas vien sastāda jau 20 000,00 EUR. Kā arī lielas izmaksas sastāda 
skatuve, apskaņošana, gaismošana, apsardze un medicīniskā palīdzība. Uzskatu, ka ar 50 000,00 
EUR ir iespējams noorganizēt labas kvalitātes Nēģu svētkus. 
R.Raimo jautā, vai budžeta grozījumi skar arī pašvaldības aģentūras budžetu? 
I.Lulle atbild, ka budžeta grozījumi p/a “Carnikavas Komunālserivss” budžetu skar sakarā ar 
domes lēmumu par Piejūras internātpamatskolas tehnisko darbinieku pāriešanu uz aģentūru. Kā 
arī 14 000,00 šķembu iegādei. 
R.Raimo jautā, no kādas sadaļas tiks finansēti Lielās talkas izdevumi? 
I.Lulle atbild, ka tie tiks finansēti no Dabas resursu nodokļa, kur šobrīd ir uzkrājums, to paredz 
arī likums. 
I.Krastiņš komentē par Nēģu svētkiem. Būtu ļoti interesanti iegūt aptaujas datus par to, kas vietējo 
iedzīvotāju uzskatā šos svētkus padara par īpašiem. Vai tā ir estrādes mākslinieku un mūziķu 
uzstāšanās, vai dažādu aktivitāšu klāsts, ko var darīt kopā ar ģimeni!? Straujais izmaksu 
pieaugums ir tieši mākslinieku honorāriem (20 000,00 EUR). Mainot svētku struktūru un 
piedāvājumu, svētku kopējās izmaksas būtu iespējams samazināt. Fokuss būtu jāliek uz novada 
konkurētspēju pret citiem novadiem, proti, Gauja, nēģi un unikālā daba. Tas būtu daudz lielāks 
pienesums jeb vietējo iedzīvotāju apmierinātība ar svētkiem. Jāņem vērā, ka šajā summā nav 
iekļautas tādas izmaksas, kā darbinieku virsstundas un algas. 
R.Raimo komentē, ka Nēģu svētki ir ļoti laba tradīcija un tā ir jāturpina. Nav nekas pretī, ka vienu 
reizi gadā novadā ir lielas dzīres, bet, protams, budžeta izdevumi ir jāsabalansē ar kopējo 
pašvaldības budžetu. 
 
Domes priekšsēdētāja izsludina pārtraukumu no plkst. 12.05 līdz 13.00. 
Sēdes turpinājums plkst. 13.00. 
Uz sēdes turpinājumu nav ieradušies deputāti S.Sudraba un E.Bogdanovs. 
 

Izskatījusi un apspriedusi sagatavotos grozījumus un paskaidrojumus saistošajos noteikumos 
Nr. SN/2017/2 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta 
komiteju 14.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas 
novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2017/8 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/2 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam”” saskaņā ar Carnikavas novada domes ieņēmumu tāmi 
(1.pielikums) un izdevumu tāmi (2. pielikums) 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības lietu ministrijai zināšanai. 

3. Atbildīgā par 2.punkta izpildi novada domes Administratīvās nodaļas vadītāja. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “ATTUROS, jo neatbalstu Nēģu svētkiem tik lielas 
izmaksas – 55 000,00 plus vēl darbinieku algas u.c. izmaksas. Uzskatu, ka varam noorganizēt 
tikpat kvalitatīvus svētkus, mainot svētku saturu un lielāku uzsvaru liekot uz aktivitātēm ģimenēm, 
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nemaksājot milzīgos honorārus Latvijā zināmiem un populāriem māksliniekiem. Tas nav tas 
iemesls, kāpēc cilvēki brauc uz Carnikavu un uz Nēģu svētkiem”. 
 

14. § 
Par [..] reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Carnikavas novada domē 15.05.2017.reģistrēts [..] iesniegums Nr.S/1047, kurā viņš lūdz 
turpināt īrēt sociālo dzīvokli. Iepriekš noslēgtais līgums par sociālā dzīvokļa izīrēšanu ir beidzies 
27.05.2017. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 22.pants nosaka, ka sociālos 
dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
noteiktajā kārtībā. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta otrā daļa 
nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta 
(trūcīga). 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.4.punkts nosaka, ka papildus likuma “par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5. pantā minētajiem nosacījumiem, sociālo dzīvokli ir tiesības 
īrēt maznodrošinātai trūcīgai ģimenei sastāvošai no pensionāriem vai invalīdiem, kuriem nav 
apgādnieku. 

Minēto saistošo noteikumu 10.punkts paredz, ka Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komiteja izskata personas iesniegumu un sagatavo domes lēmumu projektu par personas 
atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu Carnikavas novada pašvaldības sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas reģistrā. 

 
Izvērtējot [..] 15.05.2017. iesniegums Nr. S/1047un noklausoties Carnikavas novada Sociālā 

dienesta vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 
Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.5.punktu un 
10.punktiem, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt [..] personas kods [..], Carnikavas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo 
māju izīrēšanas (pašvaldības noteiktās) reģistrā ar kārtas numuru 3. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

15. § 
Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, izīrēšanu [..] 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Carnikavas novada domē 15.05.2017.reģistrēts [..] iesniegums nr. S/1047, kurā viņš lūdz 
turpināt īrēt sociālo dzīvokli. Iepriekš noslēgtais līgums par sociālā dzīvokļa izīrēšanu ir beidzies 
27.05.2017. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 22.pants nosaka, ka sociālos 
dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
noteiktajā kārtībā. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.4.punkta izpratnē papildus likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantā minētajiem nosacījumiem sociālo dzīvokli 
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ir tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), sastāvošai no pensionāriem vai 
invalīdiem, kuriem nav apgādnieku. 

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.  

Ar Carnikavas novada domes 21.06.2017. lēmumu [..] reģistrēts Carnikavas novada 
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 

 
Izvērtējot [..] 15.05.2017. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
22.pantu, Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.4.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Izīrēt [..] personas kods [..], sociālo dzīvokli Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas 
novadā (kadastra nr. 80529001076), noslēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem 

2. Pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskai nodaļai līdz 01.07.2017. sagatavot īres 
līgumu ar [..]. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītāja. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

16. § 
Par [..] reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Carnikavas novada domē 05.04.2017.reģistrēts [..] iesniegums nr. S/738, kurā viņš lūdz īrēt 
sociālo dzīvokli. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 22.pants nosaka, ka sociālos 
dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
noteiktajā kārtībā. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta otrā daļa 
nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta 
(trūcīga). 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.2.punkts nosaka, ka papildus likuma “par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5. pantā minētajiem nosacījumiem, sociālo dzīvokli ir tiesības 
īrēt maznodrošinātam, trūcīgam invalīdam, kuram nav apgādnieku. 

Minēto saistošo noteikumu 10.punkts paredz, ka Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komiteja izskata personas iesniegumu un sagatavo domes lēmumu projektu par personas 
atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu Carnikavas novada pašvaldības sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas reģistrā. 
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Izvērtējot [..] iesniegumu nr. S/738 un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 
vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 
Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.2.punktu un 
10.punktiem, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt [..] personas kods [..], Carnikavas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo 
māju izīrēšanas reģistrā ar kārtas numuru 4. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

17. § 
Par istabas sociālajā dzīvoklī izīrēšanu [..] 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Carnikavas novada domē 23.02.2017.reģistrēts [..] iesniegums, kurā viņš lūdz īrēt sociālo 
dzīvokli. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 22.pants nosaka, ka sociālos 
dzīvokļus  pašvaldība izīrē likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” noteiktajā kārtībā. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.2.punkta izpratnē papildus likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantā minētajiem nosacījumiem sociālo dzīvokli 
ir tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), invalīdam kuram nav apgādnieku.  

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.  

Ar Carnikavas novada domes 21.06.2017. lēmumu [..] reģistrēts Carnikavas novada 
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 

 
Izvērtējot [..] iesniegumu nr. S/738 un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
22.pantu, Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.2.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Izīrēt [..] personas kods [..], istabu nr. 2 sociālajā dzīvoklī nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, 
noslēdzot īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskai nodaļai līdz 01.07.2017. sagatavot īres līgumu ar [..].  
3. Lēmums zaudē spēku gadījumā, ja īres līgums netiek noslēgts 1 (viena) mēneša laikā, 

skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
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18. § 
Par [..]reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Carnikavas novada domē 31.05.2017. reģistrēts [..] iesniegums Nr.S/1196, kurā viņš lūdz 
īrēt sociālo dzīvokli. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, 
ka maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās 
pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams 
likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas 
uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai 
personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību 
izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā 
persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli. Turklāt minētā panta 2.1pantā noteikts, 
ka par to, ka personas, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietā, būs jānodrošina ar dzīvojamo telpu, 
ieslodzījuma vietas administrācija paziņo attiecīgajām pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt šāda 
veida palīdzību. Paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad attiecīgā persona 
tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka 
pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai 
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 10.punkts paredz, ka Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komiteja izskata personas iesniegumu un sagatavo domes lēmumu projektu par personas 
atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu Carnikavas novada pašvaldības sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas reģistrā. 

 
Izvērtējot [..] iesniegumu Nr.S/1196 un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 
Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 10.punktiem, 
ņemot vērā izglītība, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 
E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Reģistrēt [..], personas kods [..], Carnikavas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un 
sociālo māju izīrēšanas reģistrā ar kārtas numuru 5. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

19. § 
Par istabas sociālajā dzīvoklī izīrēšanu [..] 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Carnikavas novada domē 31.05.2017. reģistrēts [..] iesniegums Nr.S/1196, kurā viņš lūdz 
īrēt sociālo dzīvokli.  

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 22.pants noteic, ka sociālos dzīvokļus 
pašvaldība izīrē likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” noteiktajā 
kārtībā.  

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, 
ka maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās 
pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams 
likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas 
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uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai 
personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību 
izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā 
persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli. Turklāt minētā panta 2.1pantā noteikts, 
ka par to, ka personas, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietā, būs jānodrošina ar dzīvojamo telpu, 
ieslodzījuma vietas administrācija paziņo attiecīgajām pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt šāda 
veida palīdzību. Paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad attiecīgā persona 
tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas.  

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 noteic, 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. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 15.punkts nosaka, ka lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
personai (ģimenei) pieņem Carnikavas novada dome.  

Ar Carnikavas novada domes 21.06.2017. lēmumu [..] reģistrēts Carnikavas novada 
pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā ar kārtas numuru 5. 

 
Izvērtējot [..] iesniegumu Nr.S/1196 un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
14.panta pirmās daļas 5.punktu, 22.pantu, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Izīrēt [..], personas kods [..], istabu nr.3 sociālajā dzīvoklī nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, 
Carnikavas novadā, noslēdzot īres līgumu uz 6 (sešiem) mēnešiem. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskai nodaļai līdz 01.07.2017. sagatavot īres līgumu ar [..]. 
3. Lēmums zaudē spēku gadījumā, ja īres līgums netiek noslēgts 1 (viena) mēneša laikā, 

skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

 
20. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules karatē federācijas 10.treniņa nometnē un 
pasaules kausā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Dome konstatē: 

1. Biedrība “Baltijas karatē klubs” (reģ.Nr. 40008057173) iesniegusi iesniegumu (reģistrēts 
KAC 30.05.2017. Nr.S/1182) par finansiālā atbalsta sniegšanu Carnikavas novada iedzīvotāja 
[..] (dz.d. [..]) dalībai Pasaules karatē federācijas 10.treniņa nometnē un pasaules kausā 
26.06.2017. – 02.07.2017. Umagā (Horvātijā); 

2. [..] dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. Sportista līdzšinējie sasniegumi atbilst Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 

„Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā 
minētajiem. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. 
Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4. punktu, 6.pielikumu un ņemot vērā Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt [..] EUR 465,00 (četri simti sešdesmit pieci eiro, 00 centi) dalībai Pasaules karatē 
federācijas 10.treniņa nometnē un pasaules kausā 26.06.2017. – 02.07.2017. Umagā 
(Horvātijā) – dalības maksas un daļējai  naktsmītņu izdevumu segšanai. 

2. Piešķirt [..] trenerim [..] EUR 232,00 (divi simti trīsdesmit divi eiro, 00 centi) dalībai 
Pasaules karatē federācijas 10.treniņa nometnē un pasaules kausā 26.06.2017. – 
02.07.2017. Umagā (Horvātijā) – daļējai  naktsmītņu izdevumu segšanai. 

3. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „Baltijas karatē klubs”. 

4. Biedrībai „Baltijas karatē klubs”, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt 
Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti 
par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
21. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā BMX 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] ([..]likumiskais pārstāvis) iesniegums (reģistrēts KAC 30.05.2017. 
Nr.S/1179) par finansiālā atbalsta sniegšanu [..] dalībai Pasaules čempionātā BMX 21.07. – 
29.07.2017. Rock Hill (ASV); 

2. [..] dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. Sportista līdzšinējie sasniegumi atbilst Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 

„Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā 
minētajiem. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. 

Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 
1. Piešķirt [..] EUR 600,00 (seši simti eiro, 00 centi) dalībai Pasaules čempionātā BMX, kas 

norisināsies 21.07. – 29.07.2017. Rock Hill (ASV), dalības maksas, apdrošināšanas un daļējai 
transporta izdevumu segšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “BMX Carnikava” bankas kontu 
[..], pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..] likumiskajam pārstāvim [..], 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, 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. 
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5. Atbildīgais par lēmumu kopumā -pašvaldības izpilddirektors. 
 

22. § 
Par [..] iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: D.Jurēvica, R.Raimo 
 
[..] 
 
D.Jurēvica jautā, vai ar šo personu ir runāts un ir izskaidrota šī situācija, kāpēc ir atteikums? 
R.Raimo atbild, ka sportists pašlaik atrodas sacensībās ārpus Latvijas, kā arī iesniegums neatbilst 
jau pēc saistošajiem noteikumiem. 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 
Nr.SN/2013/45 “Par sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām Carnikavas novadā” 2., 7., 
23.punktiem, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 2.punktu un 63.panta pirmo daļu, 
ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

Atteikt piešķirt finansiālo atbalstu Carnikavas novada iedzīvotājam [..] dalībai Eiropas 
čempionātā minifutbolā Latvijas izlases sastāvā 09.06. – 17.06.2017. Brno (Čehija). 

 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

23. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotājas [..] iesniegumu (reģistrēts KAC 07.06.2016. 
Nr.S/1245), par finansiālā atbalsta sniegšanu viņas dalībai sagatavošanās treniņnometnē Pasaules 
čempionātam Latvijas izlases sastāvā 20.07.2017. – 27.07.2017. Gdaņskā (Polijā), pamatojoties uz 
Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas rekomendācijas vēstuli un likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

1. Piešķirt [..] EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit eiro, 00 centi) dalībai sagatavošanās 
treniņnometnē Pasaules čempionātam kamanas suņu sportā Latvijas izlases sastāvā 
20.07.2017. – 27.07.2017. Gdaņskā (Polijā), starptautiskā DID numura iegādei un ceļa 
izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Dog Sport Carnikava” bankas 
kontu [..], pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 
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4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
24. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja [..] iesniegumu (reģistrēts KAC 07.06.2016. 

Nr.S/1247), par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai sagatavošanās treniņnometnē Pasaules 
čempionātam Latvijas izlases sastāvā 20.07.2017. – 27.07.2017. Gdaņskā (Polijā), pamatojoties uz  
Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas rekomendācijas vēstuli un likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

1. Piešķirt [..] EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit eiro, 00 centi) dalībai sagatavošanās 
treniņnometnē Pasaules čempionātam kamanas suņu sportā Latvijas izlases sastāvā 
20.07.2017. – 27.07.2017. Gdaņskā (Polijā), starptautiskā DID numura iegādei un ceļa 
izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Dog Sport Carnikava” bankas 
kontu [..] , pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..], 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, 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. 

 
25. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotājas [..] iesniegumu (reģistrēts KAC 

07.06.2016.Nr.S/1246), par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai sagatavošanās treniņnometnē 
Pasaules čempionātam Latvijas izlases sastāvā 20.07.2017. – 27.07.2017. Gdaņskā (Polijā), 
pamatojoties uz  Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas rekomendācijas vēstuli un likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām” 2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt [..] EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit eiro, 00 centi) dalībai sagatavošanās 
treniņnometnē Pasaules čempionātam kamanas suņu sportā Latvijas izlases sastāvā 
20.07.2017. – 27.07.2017. Gdaņskā (Polijā),  starptautiskā DID numura iegādei un ceļa 
izdevumu segšanai.  
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2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Dog Sport Carnikava” bankas 
kontu [..], pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, 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. 

 
26. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Iepazīstoties ar Biedrības „Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija” iesniegumu 

(reģistrēts KAC 12.05.2017. Nr.S/1023) par finansiālā  atbalsta sniegšanu 01.06.2017. Carnikavas 
atklāto sacensību vieglatlētikā “Carnikavas kauss 2017” U10, U12 un U14 vecuma grupām, 
organizēšanai, kas paredzētas kā viens no Latvijas kausa posmiem šajās vecuma grupās un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. 
Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta 
finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.2., 8., 23.punktiem, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt biedrībai “Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija”, reģistrācijas numurs 
40008200180, EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi) Carnikavas atklāto sacensību 
vieglatlētikā “Carnikavas kauss 2017” U10, U12 un U14 vecuma grupām organizēšanai – 
tiesnešu algām un uzvarētāju apbalvošanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības “Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta 
asociācija”. 

3. Biedrībai „Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc domes 
lēmuma pieņemšanas, 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. 

 
27. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas kausā kartingā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: D.Jurēvica 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja [..] (likumiskais pārstāvis [..]) iesniegumu 
(reģistrēts KAC 02.06.2016. Nr.S/1561), par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai Eiropas 
kausā “Rotax Nordic Challange 2017” kartingā 02.-03.06.2017. (Latvija); 7.-8.07.2017. (Lietuva); 
5.-6.08.2017. (Polija); 25.-26.08.2017 (Igaunija), kas vienlaicīgi ir arī atlase uz Pasaules čempionātu 
kartingā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. 
Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot vērā 
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Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt [..] EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi) dalībai Eiropas kausā “Rotax Nordic 
Challange 2017” kartingā 02.-03.06.2017. (Latvija); 7.-8.07.2017. (Lietuva); 5.-6.08.2017. 
(Polija); 25.-26.08.2017 (Igaunija)., dalības maksas izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “RG Motorsport” bankas kontu 
[..], pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..] likumiskajam pārstāvim [..], 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, 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. 

 
28. § 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvald īšanā) 
pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komun ālserviss” 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Plkst. 13.20 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums „Parks-

mežs”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1422, kas sastāv no zemes vienības 
1,0577 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1422; pašvaldības īpašuma tiesība uz 
nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 12.04.2017. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 6307; 

2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Silu p ļava”, Carnikavas nov., kadastra numurs 
8052 009 0120, kas sastāv no zemes vienības 1,26 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 009 
0120; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 26.04.2017. 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.1000 0056 6701; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Mazā Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 003 0655, kas sastāv no zemes vienības 0,0603 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 003 0592; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā 
sastāvā 16.05.2017. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 
novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 7065; 

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. 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 13.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
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(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai 
„Carnikavas Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, šādus 
Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:  
1.1. „Parks-mežs”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1422, kas sastāv no 

zemes vienības 1,0577 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1422; 
1.2. “Silu p ļava”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 009 0120, kas sastāv no zemes 

vienības 1,26 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 009 0120; 
1.3. Mazā Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0655, kas 

sastāv no zemes vienības 0,0603 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0592. 
2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītājam līdz 30.06.2017. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 
02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumus no Carnikavas 
novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2017.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. 
 

29. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sūnumi” zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1472 un “Šnepes” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 005 1260, Carnikava 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi sertificēta mērnieka J.Šembeļa izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sūnumi”, kadastra Nr.8052 005 0503, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80520051472, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
“Šnepes”, kadastra Nr.8052 005 1260, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80520051260, 
Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas Zemes ierīcības likuma, 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 Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru 

kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 11.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 un Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 13.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sūnumi”, kadastra Nr.8052 005 
0503, zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1472, Carnikava, Carnikavas 
novads, un nekustamā īpašuma “Šnepes”, kadastra Nr.8052 005 1260, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1260, Carnikavas novads. 
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2. Saglabāt nosaukumu (adresi) “Sūnumi”, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods 0101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar “Nr.4” 28,4303 ha 
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt nosaukumu (adresi) “Šnepes”, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 
0101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar “Nr.3” 1,2661 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt adresi Graudu iela 20A, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar “Nr.1” 0,2500 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

5. Piešķirt adresi Graudu iela 22, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar “Nr.2” 0,4347 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 
 

30. § 
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 Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 13.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

Dot piekrišanu zemes 0,0693 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. 
 

31. § 
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 Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 13.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājas daļas no 0,1538 ha platības [..], Carnikavas nov., īpašuma 
kadastra numurs 8052 006 [..],  zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 08[..] 26, iegūšanai 
īpašumā Ukrainas pilsonei [..], personas kods [..]. 
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Pielikumā administratīvais akts. 
 

32. § 
Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 13.25 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 
[..] 
 

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 Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 13.06.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

Atteikt dot piekrišanu zemes 834/23486 domājamās daļas no 2,54 ha platībā [..], Carnikavas 
nov., īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 
iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

33. § 
Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Pure ņu ielas, Garupē 

pretputekļu apstrāde izmantojot divkāršo virsmas apstrādi” īstenošanai 
Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, G.Dzenis, R.Raimo, P.Špakovs, I.Krastiņš, R.Laveiķis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. Carnikavas novada domes 2017.gada budžetā tika apstiprināta Pureņu ielas, Garupē 

pretputekļu apstrāde izmantojot divkāršo virsmas apstrādi, finansēšanu veicot no 
aizņēmumiem prioritārajiem projektiem. 

2. Projekta rezultātā sasniegtie ielas infrastruktūras kvalitātes uzlabojumi: Grants ceļu virsmas 
apstrāde ir metode, kā novērst ceļu un ielu putēšanu − uzklājot melno segu, tiks nodrošināti 
komfortablāki dzīves apstākļi apkārtējiem Pureņu ielas iedzīvotājiem, kā arī nodrošinās 
ērtāku braukšana. 

3. Ņemot vērā augstāk minēto, infrastruktūras objekts – Pureņu ielas divkāršā virsmas apstrāde, 
Carnikavas novadā, ir uzskatāms par prioritāro investīciju projektu Carnikavas novadā 
2017.gadā. 

4. Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu par augstāk minētā 
projekta īstenošanu, kura rezultātā tika noteikts uzvarētājs SIA “Limbažu ceļi” ar līgumcenu 
EUR 96 679.00, tai skaitā PVN. 

5. Kopējais finansējums projekta “Pureņu ielas, Garupē pretputekļu apstrāde izmantojot 
divkāršo virsmas apstrādi”  īstenošanai 2017.gadā nepieciešams EUR 96 679.00. 

6. 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. 

 
E.Burģelis jautā, cik ir garš ceļa posms, kas tiks atjaunots par šo summu? 
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G.Dzenis atbild, ka tiks atjaunots 1,2 km garš un 6 m plats ceļa posms. 
R.Raimo jautā, ko nozīmē “pretputekļu apstrāde izmantojot divkāršo virsmas apstrādi”?  
G.Dzenis atbild, ka tiks veikta ceļu profilēšana un virsmas noklāšana ar bitumena pārklājumu. 
I.Krastiņš jautā, cik gada sākumā budžetā šiem darbiem bija paredzēts finansējums? 
G.Dzenis atbild, ka bija paredzēts 91 000,00 EUR. 
 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka 
pašvaldības īstenotais projekts “Pureņu ielas, Garupē pretputekļu apstrāde izmantojot divkāršo 
virsmas apstrādi”  ir prioritārs investīciju projekts, kā arī pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196  
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Noteikt par pašvaldības 2017.gada prioritāro investīciju projektu “Pureņu ielas, Garupē 
pretputekļu apstrāde izmantojot divkāršo virsmas apstrādi”.  

2. Apstiprināt atklāta konkursa izvēlētā pretendenta piedāvāto līguma summu un ņemt 
aizņēmumu pašvaldības projekta “Pureņu ielas, Garupē pretputekļu apstrāde izmantojot 
divkāršo virsmas apstrādi” īstenošanai no Valsts kases par kopējo summu EUR 96 679.00 
(deviņdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu  
uz 20 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 96 679.00 (deviņdesmit seši tūkstoši seši simti 
septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi) saņemšanu Carnikavas novada domes prioritārā 
investīciju projekta “Pureņu ielas, Garupē pretputekļu apstrāde izmantojot divkāršo virsmas 
apstrādi” īstenošanai.  

5. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības 
nodaļu līdz 05.07.2017. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2017.gada 21.jūnijā plkst. 13.55. 
 
Pielikumā: 
1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 67 lp., tai skaitā 4 administratīvie akti uz 8 lp. 
2. Carnikavas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats uz 111 lp. 
3. Sadarbības līguma projekts par projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma 

iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” uz 7 lp. 
4. Jaunbūvējamās infrastruktūras “Nozīmīgs piekrastes ciems - Carnikavas ciems, iekļaujot 

Gaujas grīvu un Carnikavas muižas parku” (turpmāk - Carnikava) apraksts uz 15 lp. 
5. Kopīga sadarbības projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana 

tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” stratēģija uz 27 lp. 
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6. 2017.gada I.ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpilde uz 6 lp. 
7. Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2017/8 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. SN/2017/2 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 
2017.gadam”” uz 11.lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2017.gada 27.jūnijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2017.gada 27.jūnijā 


