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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2016.gada 22.jūnijā  Nr. 12 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09:00 
Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājas Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Rolands Laveiķis, Edgars Sliede, Ilze Tjarve, 
Eduards Burģelis, Daiga Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Kristaps Bergmanis, Sanita Sudraba, 
Imants Krastiņš, Arta Deniņa 
 
Nepiedalās: 
Deputāti – Eva Odziņa (atrodas ārpus Latvijas), Kārlis Eidis (pamatdarba dēļ) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Aleksejs Pētersons, 

Sandra Baltruka, Elita Terentjeva 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, p/a „Carnikavas 

Komunālserivss” siltumtehniķis Gunārs Persis, Piejūras internātpamatskolas 
direktors Juris Krastiņš 

 
Sēdi atklāj plkst. 09:00 
 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus ziņojumus: 

1. Par tiesas spriedumu, kas saistīts ar pašvaldības izpilddirektoru. 
2. Par EDUS sistēmas pilnīgu pieejamību deputātiem. 
3. Par deputātu Ētikas kodeksu, iekļaujot tur noteikumu par deputātu melošanu. 

I.Krastiņš izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus ziņojumus: 
1. Par gājēju tilta seguma nomaiņu. 
2. Par infrastruktūras objektu īstenošanas gaitu. 
3. Par stāvlaukumiem pie jūras.  

 
D.Jurēvica norāda, ka tiesas spriedumu nevarēs komentēt, jo nav ar to iepazinusies. Par visiem 
pārējiem ziņojumiem deputāti varēs diskutēt sēdes beigās – ziņojumu sadaļā. 
 

Domes sēdes darba kārtībā ir 44 darba kārtības jautājumi, izpilddirektora ziņojums un 
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papildus darba kārtībā 1 jautājums.  
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes, papildus domes sēdes darba kārtībām un iepriekš 
izteiktajiem priekšlikumiem, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, 
I.Krastiņš. K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par iesnieguma izskatīšanu par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 
2. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/13 „Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 

20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas 
apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” publiskā pārskata apstiprināšanu. 
4. Par papildu naudas līdzekļu piešķiršanu p/a “Carnikavas Komunālserviss” transportlīdzekļu 

iegādei. 
5. Par naudas līdzekļu piešķiršanu jauna artēziskā urbuma ierīkošanai Siguļos. 
6. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Dzirnupes slūžu kreisā krasta 

nostiprināšana Siguļu ciemā, Carnikavas novadā” īstenošanai. 
7. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
9. Par Carnikavas novada domes 22.04.2015. lēmuma (prot. Nr.8, 9.§) “Par dārzkopības 

kooperatīvās sabiedrības “Kāpas” ziedojuma 20000,00 EUR pieņemšanu un Candera, Karno 
un Veisa ielu, Gaujā, asfaltbetona seguma izbūvi” atcelšanu. 

10. Par Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
11. Par finansiālo atbalstu Rīgas Brāļu kapu Centrālo vārtu restaurācijai. 
12. Par stēlas izgatavošanu un uzstādīšanu Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai. 
13. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/14 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 

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

14. Par nolikuma Nr. INA/2016/18 “Grozījums nolikumā Nr. INA/2016/11 “Par Carnikavas  
novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”” apstiprināšanu. 

15. Par Carnikavas pamatskolas mācību olimpiāžu, konkursu un skates laureātu apbalvošanu.  
16. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu „Par kultūras finansiālo atbalstu 

Carnikavas novadā” gala redakcijas apstiprināšanu. 
17. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/15 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 

21.maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 „Par materiālo atbalstu Carnikavas 
novadā”” apstiprināšanu. 

18. Par sociālā dzīvokļa Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 
(pagarināšanu). 

19. Par finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskā jauno mūziķu konkursā Druskininkos, Lietuvā. 
20. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā BMX. 
21. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā BMX. 
22. Par Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Piejūras internātpamatskola” 

likvidēšanu. 
23. Par “Vispārējās fiziskās sagatavotības nometnes” organizēšanu un finansējuma piešķiršanu. 
24. Par 23.03.2011. kārtības Nr. CND/INA/2011/13 “Gumijas laivas ar piekaramo motoru 

izmantošanas kārtība” atcelšanu. 
25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar  IK “Zuteris”. 
26. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Zuteris” komercdarbībai zvejniecībā.  
27. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Guntars Jansons” komercdarbībai 

zvejniecībā. 
28. Par grozījumiem Carnikavas novada domes  18.05.2016. lēmumā (protokols Nr.10, 17.§).  
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29. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 
pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 

30. Par Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes 
izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu. 

31. Par 07.07.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/95-n termiņa pagarināšanu. 
32. Par piekrišanas došanu zemes (adrese)  Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā. 
33. Par piekrišanas došanu zemes (adrese) Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā. 
34. Par iesnieguma izskatīšanu. 
35. Par nekustamo īpašumu „Mežgarciems”, „Mežgarciems - 7”, „Mežgarciems - 8” 

„Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. 
36. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ventas”, Gauja, Carnikavas novads 

un nosaukuma piešķiršanu. 
37. Par zemes vienību apvienošanu. 
38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 1, Aizvēju 

iela 16 un 18, Garciems, Carnikavas novads. 
39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Valteru iela 18, Siguļi, 

Carnikavas novads. 
40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Foreles”, Siguļi, 

Carnikavas novads. 
41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Rozes-2”, Carnikavas 

novads. 
42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 

007 0218, Carnikavas novads. 
43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 

003 0463, Carnikavas novads. 
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dzirnas”, Siguļi, 

Carnikavas novads. 
45. Par piekrišanas došanu zemes (adrese)  Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā. 
 
Izpilddirektora ziņojums. 
 

1. § 
Par iesnieguma izskatīšanu par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada domē 06.06.2016. saņemts SIA „Ivulis”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003305746, valdes locekles Annas Salas iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1593), kurā lūgts 
pagarināt 01.07.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/93A-N darbības termiņu, 
kas beidzas 30.06.2016. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar starp Carnikavas novada domi un SIA “Ivulis” 01.07.2011. noslēgto zemes 

nomas līgumu Nr. CND/L/2011/93A-N (turpmāk – Līgums) SIA „Ivulis” veikala ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8052 005 1416 001 uzturēšanai iznomāts zemes gabals, kas ir 
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8052 005 1416 sastāvā ietilpstošas zemes vienības 
0,3892 ha platībā Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas nov., kadastra apzīmējums 8052 
005 1416, daļa 0,0245 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1416 8001 (turpmāk – 
zemes vienības daļa).  

2. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes 
vienības daļas kadastrālā vērtība 2016.gadā noteikta 1438 euro. 

3. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem: 
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3.1.  Līgums stājas spēkā ar 01.07.2011. un ir spēkā līdz 30.06.2016. Līguma termiņš var 
tikt pagarināts, pusēm par to rakstveidā vienojoties (2.1.punkts); 

3.2.  Nomas maksa tiek noteikta 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā 
un tiek palielināta, piemērojot koeficientu 1,5, atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 9.1.punktam 
(3.1.punkts); 

3.3.  Ja likumos vai Ministru kabineta normatīvajos aktos tiks paredzēta zemes nomas 
maksas reglamentācija, zemes nomas maksa tiks pārskatīta atbilstīgi attiecīgajiem 
likumiem vai Ministru kabineta normatīvajiem aktiem (3.5.punkts). 

4. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi) normas nav attiecināmas uz Līgumu. 

5. Zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda Nomniekam, SIA „Ivulis”, 
nav.  

6. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam, kas aktualizēta 
ar Carnikavas novada domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr. 3, 13.§), prioritāte IP1_1: 
„Ciema centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.4: „Carnikavas kā pilsētas attīstība”, 
pakārtotas aktivitātes: A1.1.4.3: „Tirdzniecības vietu (tirgus laukuma) projektēšana”, kas 
izpildāma 2017.gadā un kuras ietvaros plānots izstrādāt tirdzniecības vietu būvprojektu, un 
A1.1.4.4: „Tirdzniecības vietu izbūve”, kas izpildāma 2017.-2018.gadā un kuras ietvaros 
plānots izbūvēt mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk., vietējiem produktu ražotājiem, kā 
arī nodrošināt publisku Wi-Fi tirgus laukumā.  

7. Privāto un publisko partnerattiecību biedrība “Sernikon” no 19.07.2016. ir izsludinājusi 
nepārtrauktu projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta 
saņemšanai rīcībā “Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts 
sezonalitātes ietekmes mazināšanai”. Šajā rīcībā pašvaldībai ir iespēja, veidojot 
kopprojektu ar novada zivsaimniecības uzņēmumiem, pretendēt uz finansējumu EUR 
50000 apmērā ar atbalsta intensitāti 80% tirdzniecības vietu izveidei (projektēšanai un 
būvniecībai) pašvaldības īpašumā Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā. 
Iesniedzēja SIA “Ivulis” pārstāve valdes locekle Anna Sala 15.06.2016. Carnikavas novada 

domes Finanšu un budžeta komitejas sēdē izteica viedokli, ka tirdzniecības vietu izveide 
pašvaldības īpašumā Kalmju ielā 2, Carnikavā, valsts mērogā nav nozīmīga un iedzīvotājiem nav 
nepieciešama. Iesniedzēja pārstāve nepiekrīt tam, ka zemes nomas līguma termiņš netiek 
pagarināts uz periodu, kāds tas ir bijis noteikts līdz šim. A.Salas ieskatā veikala ēka ir pietiekami 
labā tehniskā stāvoklī, bet nav pārvietojama, jo ir uzbūvēta ar pamatiem, par ko bija zināms 
pašvaldības būvvaldei. Tādēļ pašvaldībai jāturpina iznomāt zemi veikala uzturēšanai arī nākotnē, 
neparedzot veikala nojaukšanu pēc nomas līguma termiņa beigām. Iesniedzēja pārstāve izteica 
priekšlikumu iekļaut viņai piederošo ēku projektējamajā teritorijā kā atsevišķu tirdzniecības 
vietu, pielāgojot tās vizuālo noformējumu (piemēram, apdari) pašvaldības projektā 
paredzamajām prasībām.  

 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, Civillikuma 1535. un 2112.pantu un Finanšu un budžeta komitejas 15.06.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt starp Carnikavas novada domi un SIA „Ivulis”, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003305746, 01.07.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/93A-N par 
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8052 005 1416 sastāvā ietilpstošās zemes vienības 
0,3892 ha platībā Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas nov., kadastra apzīmējums 8052 
005 1416, daļas 0,0245 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1416 8001 nomu, 
darbības termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim ar nosacījumu, ka: 
1.1. Līguma 3.1.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 
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“3.1. No 01.07.2016. nomas maksa tiek noteikta 5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības gadā, tas ir, 71,90 euro gadā.” 

1.2. Iznomātājam nomas līgumā tiek paredzētas tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, 
ja Iznomātāja plānoto būvniecības darbu nekustamā īpašumā norises dēļ turpmāka 
līguma darbība uz laiku kļūtu neiespējama vai būtu par šķērsli līguma darbības 
turpināšanai, un, ka šādā gadījumā nomnieka zaudējumi, kas saistīti ar Līguma 
pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī nomnieka taisītie izdevumi nomas objektam, netiek 
atlīdzināti, kā arī, ka par iepriekšminētās atkāpšanās tiesības izmantošanu, iznomātājs 
rakstiski brīdina nomnieku divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir izsludināta iepirkuma 
procedūra par būvniecības darbiem; 

1.3. nomas līgumā tiek noteikts termiņš (ne ilgāk kā viens mēnesis) un kārtība, kādā 
nomnieks, SIA „Ivulis”, atbrīvo iznomāto zemes vienības 0,3892 ha platībā Kalmju 
ielā 2, Carnikavā, Carnikavas nov., kadastra apzīmējums 8052 005 1416, daļu 0,0245 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1416 8001, no nomniekam piederošās 
mantas (būves) un nodod nomas objektu iznomātājam, Carnikavas novada domei. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 
05.07.2016. sagatavot vienošanos pie Līguma par lēmuma 1.punktā minētajiem 
grozījumiem.  

3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 01.08.2016. starp SIA “Ivulis” un Carnikavas 
novada domi netiek parakstīta vienošanās par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors.  
 

2. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/13 „Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 
20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 

aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem 
siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, E.Burģelis, K.Bergmanis 
 
A.Deniņa jautā, kāpēc ir paaugstinājusies cena, ja gāzes cena un patēriņš ir samazinājies? 
D.Jurēvica atbild, ka pašvaldība pašlaik atrodas neizdevīgākā grupā. Jo lielāks ir gāzes 
patēriņš, jo lētāka ir gāzes cena. Tarifikācijā ir samazinājums, bet kopējie rēķini (pēc apjoma) 
tiek izrakstīti, pamatojoties uz iepriekšējo gāzes cenu, tāpēc rodas šī starpība.  

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/13 „Grozījumi Carnikavas novada 

pašvaldības 20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem 
siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) 
apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu un Publisko 
aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.06.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. SN/2016/13 
„Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 20.10.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 2010/32 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 
sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas 
novadā”” (pielikums). 



6 
 

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

3. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt saistošos 
noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada vēstis” 
un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā Carnikavas novada domes ēkā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
3. § 

Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” publiskā pārskata 
apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, R.Raimo, I.Krastiņš, G.Dzenis, I.Tjarve, E.Burģelis 
 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 27.panta otro daļu, ir izstrādāts Carnikavas 
novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 2015.gada publiskais pārskats. 
 
R.Raimo norāda, ka p/a “Carnikavas Komunālserivss” ir lielākā pašvaldības iestāde. Šis 
pārskats ir grāmatvediska rakstura. Tas nepārredzami raksturo iestādes darbu pa funkcionālām 
grupām. Deputāts izsaka priekšlikumu, ka turpmāk iestādēm būtu jāizstrādā un jāsniedz 
funkcionālie pārskati, lai būtu redzams kādām vajadzībām ir tērēta nauda. Priekš vairāk kā 
miljona budžeta, šis pārskats nesniedz priekštatu par to, kas reāli iestādē notiek.  
 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz MK 05.05.2010. noteikumu Nr. 413 
“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu un saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 
2015.gada publisko pārskatu. 

2. Līdz 01.07.2016. publisko pārskatu publicēt pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv. 
3. Atbildīgā par 2.punkta izpildi - Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
4. § 

Par papildu naudas līdzekļu piešķiršanu p/a “Carnikavas Komunālserviss” 
transportl īdzekļu iegādei 

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

1. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) kvalitatīvai un operatīvai darba uzdevumu izpildei nepieciešams iegādāties 3 
transportlīdzekļus (vieglo komerctransporta, vieglo pasažieru un asenizācijas mucu). 

2. Aģentūra 28.04.2016. izsludināja iepirkumu “Vieglā komerctransporta un vieglā pasažieru 
automobiļa iegāde” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2016/17). 
Piedāvājuma cena ir  57 514,51 EUR (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis); 
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3. Aģentūra 13.05.2016. izsludināja iepirkumu „Jaunas piekabināmās asenizācijas mucas 
iegāde un piegāde” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2016/19). 
Piedāvājuma cena ir  18 755,00 EUR (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis); 

4. Aģentūras budžetā 2016.gadam transportlīdzekļu iegādei ir paredzēti naudas līdzekļi 
65 000,00 EUR (kods 06.100.02 Nr.6.3., „Komunālo saimniecības investīcijas 
transportlīdzekļi”); 

5. ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams piešķirt papildu naudas līdzekļus 
11269,51 EUR. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un  saskaņā ar Finanšu un 

budžeta komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt papildu naudas līdzekļu 11 269,51 EUR piešķiršanu pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” darba uzdevumu veikšanai nepieciešamo transportlīdzekļu 
iegādei, paredzot finansējumu no aizņēmuma līdzekļiem.  

2. Apstiprināt kopējās izmaksas par transportlīdzekļu iegādi 76 269,51 EUR (t.sk. pievienotās 
vērtības nodoklis). 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta otro daļu izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
5. § 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu jauna artēziskā urbuma ierīkošanai Siguļos 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 

Aģentūra) darbinieki 13.05.2016. konstatēja, ka Siguļos ūdensvada sistēmā nonāk liels 
daudzums smilšu. Tika veikta esošā ūdens urbuma skalošana, secināts, ka urbuma caurulē 
ir defekti un urbums nevar tikt ekspluatēts;  

2. Aģentūras budžetā 2016.gadam naudas līdzekļi jauna artēziskā urbuma ierīkošanai netika 
paredzēti; 

3. ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams piešķirt naudas līdzekļus jauna artēziskā 
urbuma ierīkošanai, plānotās izmaksas 10 000,00 EUR (t.sk. pievienotās vērtības 
nodoklis). 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmo 

daļu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt naudas līdzekļu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā 
piešķiršanu jaunā artēziskā urbuma ierīkošanai Siguļos, Carnikavas novadā, paredzot 
naudas līdzekļus no pašvaldības budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta otro daļu izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 
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6. § 
Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Dzirnupes slūžu kreisā krasta 

nostiprināšana Siguļu ciemā, Carnikavas novadā” īstenošanai 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Pētersons, R.Raimo, R.Laveiķis, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. ERAF projekta “Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ietvaros būvētais 

Dzirnupes aizsprosts pēc slūžu ailes atvēršanas radījis neparedzētus Dzirnupes kreisā 
krasta lokālus izskalojumus (Būvniecības valsts kontroles biroja pārbaudes akts Nr.4-
2/2016/242-0001-E1). 

2. Pamatojoties uz konstatētajiem defektiem: Dzirnupes krasta erozija, 30.03.2016. tika 
noslēgta vienošanās Nr. CND/L/K/7-7 ar VSIA “Meliorprojekts”, reģistrācijas Nr. 
50003017621 bez atlīdzības izstrādāt būvprojektu plūdu draudu samazināšanas pasākumu 
īstenošanai Carnikavas novada teritorijā Dzirnupes krasta kreisajā pusē. 

3. VSIA „Meliorprojekts” izstrādāja plūdu draudu samazināšanas pasākumu īstenošanai 
Carnikavas novada teritorijā Dzirnupes krasta kreisajā pusē būvprojektu. 

4. projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi: tiks novērsti tālāki Dzirnupes 
kreisā krasta izskalojumi un bojājumi, kā arī pasargāts nekustamā īpašuma “Dzirnupe 1” 
gruntsgabals no plūdu ietekmes. Ņemot vērā augstāk minēto, infrastruktūras objekts – 
pretplūdu aizsardzības infrastruktūras būves - būvniecības darbu veikšana, saskaņā ar 
būvprojektu “Dzirnupes slūžu kreisā krasta nostiprināšana, Siguļu ciemā, Carnikavas 
novadā”, ir uzskatāms par prioritāro investīciju projektu Carnikavas novadā 2016.gadā. 

5. Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu par augstāk minētā 
projekta īstenošanu, kura rezultātā tika noteikti uzvarētājs un noslēgts līgums: 
5.1. 2016.gada 22.junijā līgums Nr.2016/63 par Dzirnupes slūžu kreisā krasta 

nostiprināšana, Siguļu ciemā, Carnikavas novadā ar SIA "Vianova", reģ.Nr. 
40103387753 par kopējo summu EUR 51 573,94 bez PVN, EUR 10 830.53 PVN 21%, 
EUR 62 404.47 (sešdesmit divi tūkstoši četri simti četri eiro, 47 centi) ar PVN. 

6. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas piekto punktu, 
pašvaldība var ņemt aizņēmumus pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar 
maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro. 

 
E.Burģelis norāda, ka uz šādām lietām vajag skatīties pragmatiski. Tas, ka ir jānovērš šī 
problēma ir viennozīmīgi, bet tomēr ir j ābūt noteiktam, kas par šo būs atbildīgs!? Atbildība būtu 
jāuzņemas projektētājam, jo tā ir viņa lielākā kļūda šajā projektā. Deputāts vērš uzmanību uz to, 
ka dambim un visam projektam ir piešķirts nacionālais statuss un mēs kā novads esam atbildīgi 
par šo lielo objektu. Pie šādām kļūdām nav garantijas, ka, piemēram, mazajā slūžā, kura 
uztaisīta dambī, nevar notikt līdzīgas problēmas un tādā veidā varam apdraudēt visu novadu. 
Deputāts izsaka priekšlikumu – juridiskai daļai izskatīt iespēju un virzīties uz tiesu ar piedziņu 
no projektētājiem, par tiem izdevumiem, kuri tagad tiks ieguldīti, lai novērstu šīs problēmas. 
D.Jurēvica norāda, ka par šo ir runāts. Šobrīd pašvaldībai nav nekādu zaudējumu, jo nekas nav 
apmaksāts un nekas nav izdarīts. Tad kad process beigsies, tad būs jāvērtē viss kopumā – kādas 
būs summas, kas būs apmaksāts, kādas būs kopējās izmaksas un tad varēs vērtēt iespēju vērsties 
tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu. Iespējams vēl jāņem ekspertīze, kas varētu pamatot to, kāpēc 
ir šāda situācija. Domē nav neviena speciālista, kas var pateikt, ka tur bija konkrētas kļūdas (arī 
par esošo projektu). 
K.Bergmanis norāda, ka esošais projektētājs, kurš iespējams ir pieļāvis kļūdu, taisa šo projektu 
par savu naudu. Deputāts jautā jurista vērtējumu, šajā situācijā, kad dome sadarbosies ar to 
pašu projektētāju uz kuru dotā mirklī ir aizdomas, ka viņš nav izpildījis pienācīgi savus darbus. 
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A.Pētersons komentē, ka ņemot vērā, ka neizprojektēšana šim krasta nostiprināšanai bija 
projektētāja kļūda, viņš pa saviem līdzekļiem šo kļūdu ir novērsis, kā to paredz iepirkuma līgums. 
D.Jurēvica papildina, ka formāli tiesā to var skatīties kā daļēju kļūdas atzīšanu, protams, ja viņš 
to ir izlabojis par savu naudu.  
R.Raimo jautā, vai kļūdas rezultātā radās lielāks kaitējums nekā šie projektēšanas izdevumi, ko 
viņš šobrīd ir ieguldījis? Kļūda ir tā, ka pašvaldībai ir vēlreiz jāprojektē un jābūvē.  
A.Pētersons paskaidro, ka kaitējums šajā gadījumā būs tikai tie izdevumi, kas saistīti ar nodarīto 
zaudējumu likvidāciju šim zemesgabalam un iespējamā starpība starp tiem līdzekļiem, ko dome 
varētu samaksāt, ja šie darbi tiktu izprojektēti kopumā un ko pārmaksātu projektējot un būvējot 
to atsevišķi. Šo varēs vērtēt tikai tad, kad darbi būs pabeigti.  
K.Bergmanis norāda, ka vajag veikt kādu uzskaiti, attiecībā uz administratīvo resursu, kas 
iesaistīts šādu jautājumu lemšanā. Nevis ņemt vērā tikai starpību starp projektēšanas un 
būvniecības izdevumiem. 
A.Pētersons norāda, ka administratīvos izdevumus arī būs iespējams uzskaitīt tikai tad, ja tie būs 
pamatoti. 
R.Raimo komentē, ka būtībā ir divas atbildības: 

• būvnieka atbildība; 
• domes atbildība. Tā rada bažas, jo dome būvnieka dāvinājumu (izdarīti projektēšanas 

darbi) ir pieņēmusi. Pašvaldības iestāde un vadība ir uzticējusies kompānijai, kura jau 
ir atzinusi kļūdu un tagad nevaram garantēt, cik kvalitatīvi būs šie darbi.  

Kā šis viss risināsies tālāk!? Vai ieguldot 62 tūkstošu problēma būs atrisināta, vai arī šī 
problēma attīstīties vēl tālāk. Ja izrādīsies, ka veicot šos darbus par 62 tūkstošiem radīsies vēl 
kādi zaudējumi, kura būs tā amatpersona Carnikavas domē, kas atbildēs? 
D.Jurēvica atbild, ka par visu vienmēr atbild domes priekšsēdētājs.  
I.Krastiņš komentē, ka preventīvie darbi ir lētāki nekā korektīvie. Pašvaldības līdzšinējā pieredze 
rāda, ka kaut kas nav kārtībā. Lūk ir kārtējais lielais projekts, kur ir problēmas. Te nav runa par 
kādu īpašu ekspertīzi, bet gan par momentu, ka pašvaldība kā pasūtītāji ir pieņēmusi šo projektu. 
Jautājums ir par šī projekta vadības procesu no paša sākuma – kā dome varēja akceptēt to kā 
pasūtītājs. Pats galvenais ir kā šis process tika iesākts, kādi dokumenti tika sagatavoti un cik 
kompetenta ir vadība, kas to vada un organizē.  
E.Sliede komentē, ka kļūda ir pašā saknē – dambja būvniecībā kā tādā. Par to tika runāts 4-5 
gadu garumā. Ir sanācis tā kā ir sanācis, šobrīd diskutēt par to darīt vai nedarīt īsti nav jēgas, 
jo ir pilnīgi skaidrs un uz to norāda arī Būvniecības uzraudzības valsts birojs savā aktā, kas tapa 
februārī – nekavējoties ir jāveic šī krasta nostiprināšana. Atlikšana ir nepieļaujama, jo tas ir 
jāizdara līdz rudenim, kamēr nav sākušas rudens vētras un vēju uzplūdi. Iespējamās ekspertīzes 
var notikt paralēli, kas patiesībā jau ir bijušas. 
 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka 
pašvaldības īstenotais projekts “Dzirnupes slūžu kreisā krasta nostiprināšana Siguļu ciemā, 
Carnikavas novadā”  ir prioritārs investīciju projekts, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas, 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt par pašvaldības 2016.gada prioritāro investīciju projektu “Dzirnupes slūžu kreisā 
krasta nostiprināšana, Siguļu ciemā, Carnikavas novadā”.  

2. Ņemt aizņēmumu pašvaldības projekta “Dzirnupes slūžu kreisā krasta nostiprināšana, 
Siguļu ciemā, Carnikavas novadā” īstenošanai no Valsts kases par kopējo summu EUR 62 
404.00 (sešdesmit divi tūkstoši četri simti četri eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu  uz 10 
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gadiem, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt 
ar 2017. gada janvāri. 

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

4. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 
par nepieciešamā EUR 62 404.00 (sešdesmit divi tūkstoši četri simti četri eiro, 00 centi) 
saņemšanu Carnikavas novada domes prioritārā investīciju projekta “Dzirnupes slūžu 
kreisā krasta nostiprināšana, Siguļu ciemā, Carnikavas novadā” īstenošanai.  

5. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības 
nodaļu līdz 29.06.2016. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Ņemot vērā pēdējos izskanējušos komentārus un 
K.Bergmaņa ieteikumus, aicinātu domes priekšsēdētāju D.Jurēvicu šo jautājumu virzīt tālāk 
deputātiem, par to vai ir vajadzīgas kādas papildus ekspertīzes, ņemot vērā iespējamās nākotnes 
sekas un daudz dārgākos korektīvos darbu izdevumus”. 
 

7. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. ar domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr. 3, 12.§) akceptēta transportlīdzekļu iegāde 
Carnikavas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē. 

2. atbilstoši pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas horizontālās prioritātes 
HP1:„Labiekārtots novads” uzdevuma Nr.HU1.5:„P/A „Carnikavas Komunālserviss” 
tehniskā parka modernizēšana un uzturēšana” aktivitātei Nr.HA1.5.1 „Tehniskā parka 
attīstība”, ir paredzēts, ka pašvaldībai 2015.-2018.gadā ir jānodrošina (jāiegādājas) 
labiekārtošanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai  nepieciešamo tehniku. 

3. P/A „Carnikavas Komunālserviss” iepirkuma komisija organizēja un veica 
transportlīdzekļu iepirkumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; iepirkuma rezultātā 
noteica pretendentus un līgumi tiks noslēgti pēc aizņēmuma saņemšanas no Valsts kases: 
3.1. SIA "Inchcape Motors Latvia"  par jaunu vieglā komerctransporta pārdošanu un 

piegādi par 17 350.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit eiro un 00 
centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN21%) 3643.50 EUR (trīs tūkstoši seši simti 
četrdesmit trīs euro un 50 centi) kopā 20 993.50 EUR (divdesmit tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit trīs eiro un 50 centi). 

3.2.  SIA “BAUMASCHINEN LETTLAND”  par piekabināmās asenizācijas mucas 
pārdošanu un piegādi par 15 500.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti eiro un 00 
centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) 3255.00 EUR (trīs tūkstoši divi simti 
piecdesmit pieci eiro un 00 centi) kopā 18 755.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi 
simti piecdesmit pieci euro un 00 centi). 

3.3. SIA "Moller Auto"  jaunu vieglo vieglo pasažieru automobili pārdošanu (pasažieru 9-
vietīgais) un piegādi par 30 182.65 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit 
divi euro un 65 centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN21%) 6338.35 EUR (seši 
tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi eiro un  35 centi) kopā 36 521.00 EUR (trīsdesmit 
seši tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro un 00 centi). 

4. Kopējās tehnikas izmaksas ar PVN ir EUR 76 269.60 (septiņdesmit seši tūkstoši divi simti 
sešdesmit deviņi eiro, 60 centi). 
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5. Saskaņā likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas pirmo punktu 
pašvaldības var ņemt aizņēmumu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta iegādei. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 

2.punktiem, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas pirmo 
punktu, MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta 
iegādei atbilstoši pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas horizontālās 
prioritātes HP1:„Labiekārtots novads” uzdevuma Nr.HU1.5:„P/A „Carnikavas 
Komunālserviss” tehniskā parka modernizēšana un uzturēšana” aktivitātei Nr.HA1.5.1 
„Tehniskā parka attīstība” no Valsts kases par kopējo summu EUR 76 269 (septiņdesmit 
seši tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 7 gadi, ar Valsts 
kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2017. gada 
janvāri. 

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

3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 
par nepieciešamā finansējuma EUR 76 269 (septiņdesmit seši tūkstoši divi simti sešdesmit 
deviņi eiro, 00 centi) saņemšanu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta iegādei.  

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar P/A „Carnikavas 
Komunālserviss” līdz 20.06.2016. sagatavot visu dokumentāciju, kas saistīta ar līguma 
slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 
8. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome), izvērtējot pašvaldības Centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegto informāciju, konstatē: 
1. SIA „Amberlat”, reģistrācijas numurs 40003200555, ir izveidojies nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds laika periodā no 01.01.2010. līdz 01.01.2012. par nekustamo īpašumu – 
„Mežciema iela 24” Carnikavas novadā, kadastra Nr.8052 008 1377 001, EUR 532.91 
apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 274.53 un nokavējuma naudas EUR 258.38; 

2. No datu bāzes www.lursoft.lv, kas ir juridiski pamatota datu bāze ar visiem Latvijā 
reģistrētiem uzņēmumiem, redzams, ka SIA „Amberlat” ir likvidēta 02.02.2016. 

3. Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 05.02.2016. publicēts paziņojums par SIA 
„Amberlat” izslēgšanu no komercreģistra (Nr. OP 2016/25.KRL31). 

4. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkta un trešās daļas 
izpratnē pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas gadījumā, ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem 
un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums, dzēš 
attiecīgās pašvaldības; 
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5. Konkrētajā gadījumā Komerclikums neparedz kreditoru prasījumu tiesību noilgumu – 
uzņēmums ir likvidēts. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.06.2016. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst SIA „Amberlat”, reģistrācijas Nr.40003200555, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamo īpašumu – „Mežciema iela 24”, Carnikavas novadā, kadastra Nr.8052 008 
1377 001, EUR 532.91 (pieci simti trīsdesmit divi euro, 91 cents) apmērā, kas sastāv no 
pamatparāda EUR 274.53 un nokavējuma naudas EUR 258.38; 

2. Pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai - nodrošināt 
nepieciešamās informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

3. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja, atbildīgā par lēmuma 2.punktā minētā izpildi – Administratīvās nodaļas  
vadītāja. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 
9. § 

Par Carnikavas novada domes 22.04.2015. lēmuma (prot. Nr.8, 9.§) “Par dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības  “Kāpas” ziedojuma 20000,00 EUR pieņemšanu un Candera, 

Karno un Veisa ielu, Gaujā, asfaltbetona seguma izbūvi” atcelšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 10.10 no domes sēdes iziet deputāts P.Špakovs. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. 16.03.2015. domē saņemts dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Kāpas”, reģistrācijas 

Nr.40103080447, valdes priekšsēdētāja G.Reihmaņa iesniegums, reģistrēts domē ar 
Nr.S/677, ar valdes sēdes 16.03.2015. lēmumu (prot. Nr.2) un ielu sarakstu. Iesniegumā 
norādīts, ka dārzkopības sabiedrības valde lūdz pieņemt ziedojumu 20000,00 EUR apmērā 
un piešķirt no pašvaldības budžeta tādu pašu summu kopējam projektam par Candera, 
Karno un Veisa ielu, Gaujā, asfaltbetona seguma izbūvi; 

2. 22.04.2015. dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.8, 9.§) “Par dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības “Kāpas” ziedojuma 20000,00 EUR pieņemšanu un Candera, Karno un Veisa 
ielu, Gaujā, asfaltbetona seguma izbūvi” (turpmāk – Lēmums); 

3. saskaņā ar Lēmuma lemjošās daļas 2.punktu domes Centrālās administrācijas Juridiskā 
nodaļa sagatavoja dāvinājuma (ziedojuma) līguma projektu, kas netika parakstīts no 
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Kāpas” puses, bet ziedojums 20000,00 EUR netika 
ieskaitīts domes bankas norēķinu kontā;  

4. 30.05.2016. domē saņemts dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Kāpas” priekšsēdētāja 
G.Reihmaņa 30.05.2016. iesniegums, reģistrēts domē ar Nr.S/1523, ar kuru dome tiek 
informēta, ka DKS “Kāpas” valde atsauc savu piedāvājumu (Nr.6/15 no 17.03.2015.) par 
20000,00 EUR ziedojuma piešķiršanu Carnikavas novada domei.  
Izvērtējot iesniegumā izteikto DKS “Kāpas” valdes atsaukumu ziedot 20000,00 EUR 

Carnikavas novada domei, kopsakarā ar lietas faktiskajiem apstākļiem, ir nepieciešams pieņemt 
lēmumu par Carnikavas novada domes 22.04.2015. lēmuma (prot. Nr.8, 9.§) “Par dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības “Kāpas” ziedojuma 20000,00 EUR pieņemšanu un Candera, Karno un 
Veisa ielu, Gaujā, asfaltbetona seguma izbūvi” atcelšanu. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu  un saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Carnikavas novada domes 22.04.2015. lēmumu (prot. Nr.8, 9.§) “Par dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības “Kāpas” ziedojuma 20000,00 EUR pieņemšanu un Candera, 
Karno un Veisa ielu, Gaujā, asfaltbetona seguma izbūvi”. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
10. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 10.13 domes sēdē atgriežas deputāts P.Špakovs. 
 

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 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu (pielikumā). 
2. Publisko pārskatu nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai.  
3. Līdz 01.07.2016. 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.  

 
11. § 

Par finansiālo atbalstu Rīgas Brāļu kapu Centrālo vārtu restaurācijai 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada domē saņemts nodibinājuma “Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā 

mantojuma fonds”, reģistrācijas Nr.40008079151 (turpmāk – Fonds), prezidenta-ģenerāļa Jura 
Vectirāna 10.05.2016. vēstule Nr. 18 (Carnikavas novada domē reģistrēta 11.06.2016. ar Nr. 
S/1370) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Fonda restaurācijas darbus Rīgas Brāļu kapu ansamblī. 
Izvērtējot iesniegumā minēto, komiteja konstatē: 

1. Brāļu kapos apbedīti aptuveni 2000 karavīru - Pirmā pasaules kara  kaujās kritušie 
strēlnieki, Februāra revolūcijas laikā kritušie kareivji, 1919.gada Brīvības 
cīņās kritušie latviešu strēlnieki. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Brāļu kapos 
apbedīja Latvijas armijas virsniekus. 1942.gadā kapos apbedīts skulptūru ansambļa 
autors  Kārlis Zāle, bet 1980.gadā kapu arhitekts Aleksandrs Birzenieks. 

2. 1924.gadā 18.novembrī svinīgā ceremonijā liek Rīgas Brāļu kapu ansambļa pamatakmeni, 
bet 1936.gada 11. Novembrī atklāj Rīgas Brāļu kapus.  

3. 2016.gadā tēlnieka Kārļa Zāles veidotajam ansamblim paliek 80 gadu, kopš uzstādīšanas. 
4. No 2012.-2015.gadam Fonds par tautas saziedotiem līdzekļiem ir restaurējis daļu no 

ansambļa un vēlas restaurāciju turpināt. 
5. Rīgas Brāļu kapu Centrālo vārtu restaurācijai pavisam nepieciešami EUR 41 000,00.  
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6. Šobrīd darbu pabeigšanai pietrūkst EUR 19 000,00, tāpēc Fonds lūdz Carnikavas novada 
domi piešķirt EUR 2000,00 ar mērķi atbalstīt Rīgas Brāļu kapu Centrālo vārtu restaurāciju, 
piešķirot atbalstu, Rīgas Brāļu kapu Goda un Pateicības telpā tiktu novietota Goda plāksne 
kā pateicība. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.06.2016. 
atzinumu, Finanšu un budžeta komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansiālo atbalstu EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) 
nodibinājumam “Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds”, reģistrācijas 
Nr.40008079151, Rīgas Brāļu kapu Centrālo vārtu restaurācijai. 

2. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” un pārskaitīt nodibinājumam “Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā 
mantojuma fonds”, pēc līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Finanšu un vadības nodaļas vadītāja.  
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - novada pašvaldības izpilddirektoru.  

 
12. § 

Par stēlas izgatavošanu un uzstādīšanu Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai 
Ziņo: D.Jurēvica, R.Garenčiks 

 
IZSAKĀS: G.Kozlovska, E.Terentjeva, K.Bergmanis, E.Sliede, R.Raimo, I.Krastiņš, R.Laveiķis 
 

Carnikavas novada domē saņemta Jaunsardzes informācijas centra direktora D.Kleina 
atkārtota vēstule Nr. 2-2/314, 03.05.2016, par Lāčplēša kara ordeņa kavalieru (turpmāk – LKO 
kavalieru) piemiņai plānoto stēlu izgatavošanu un lūgumu segt izdevumus, kas saistīti ar tās 
izgatavošanu un uzstādīšanu (pielikumā – izdevumu tāmes) novadā. 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. LKOK piemiņas stēlu izgatavošana ir viens no Latvijas 100-gades  pasākumiem un tas tiks 

realizēts visā Latvijas teritorijā.  
2. Carnikavas novadā ir dzimis viens LKO kavalieris, bet apbedīti  Carnikavas novada Siguļu 

kapsētā vēl 3 (trīs) .  
3. Piedaloties šajā Vislatvijas projektā, tiks izveidota piemiņas vieta un pamatojums 

ikgadējām Lāčplēša dienas svinībām 11.novembrī. 
4. Vienas stēlas izgatavošana, gravēšana un uzstādīšana izmaksā aptuveni 4000,00. 
5. Pamatnes sagatavošana un montāža tiks apmaksāta no projekta AM 5.5.1. "Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus" projekta ietvaros.  

6. Stēlu izgatavošana un uzstādīšana paredzēta līdz 2017.gada novembrim. 
 
G.Kozlovska norāda, ka izvērtējot šī projekta vēsturisko nozīmi, aicina atbalstīti un piedalīties 
šajā projektā, tādā veidā atdodot godu Carnikavas iedzīvotājiem. 
D.Jurēvica komentē, ka vajadzētu atbalstīt, jo tas ir svarīgi gan iedzīvotājiem, gan nākotnes 
kultūras mantojumam.  
K.Bergmanis norāda, ka Finanšu un budžeta komitejā tika runāts tikai par cipariem, bet 
R.Garenčika stāstījums sniedz lielāku priekštatu par to, kas zem šiem cipariem reāli ir. Vai ir 
paredzēti arī kādi publicitātes pasākumi, ja pašvaldība piedalās šajā projektā? Vai pašvaldība 
var aizgūt tikai ideju, bet šādu pieminekļa uzstādīšanu var realizēt paši? 
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E.Terentjeva aicina deputātus atbalstīt dalību šajā projektā, jo visi K.Bergmaņa minētie 
argumenti ir patiesi. Ir paredzēti publicitātes pasākumi, jo šī ir valsts organizēta patriotiska 
akcija, kurā iesaistās lielāka daļa Latvijas novadi. Tā būtu goda atdošana Latviju tautu dēliem 
par brīvo Latviju. E.Terentjeva neuzskata, ka pašiem uzstādīt kādu pieminekli vai akmeni būtu 
laba zīme apkārtējai sabiedrībai. Uzsvars ir uz to, ka esam visi kopā Latvijā un veicam vienu 
projektu ar vienu mērķi – veicināt patriotisko audzināšanu.  
K.Bergmanis jautā, cik pašvaldības piedalās? 
E.Terentjeva atbild, ka piedalās lielākā daļa pašvaldību, un pēdējā informācija liecina, ka 
pašlaik šo projektu atbalsta 70 pašvaldības. Atklāšanas ir paredzēta kopā ar Jaunsardzes 
informācijas centru un Aizsardzības ministriju. 
E.Sliede norāda, ka jautājums nav par to vai darām vai nē. Izskatās, ka visticamāk, ka darām. 
Jautājums vai ejam kopā vai atsevišķi – acīmredzot kopā, jo jau 70 pašvaldības to atbalsta. 
Paliek jautājums, kur šis piemineklis īsti tiks uzstādīts un kādi vārdi tiks iegravēti!? 
E.Terentjeva atbild, ka paredzētā vieta ir svētku laukums, jo tur tiek atzīmēta gan Lāčplēša 
diena, gan 18.novembra svētki un pieminēti Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Uz stēlas obligāti 
ir jāgravē to personu vārdi, kuri ir dzimuši un apglabāti Carnikavā. Par pārējiem ir jautājums, 
jo šajā jautājumā iesaistīsies vēsturnieki. Tas būs viens no darba kārtības jautājumiem. 
R.Raimo norāda, ka vajag pārdomāt vietu, kur piemineklis tiks uzstādīts. 
I.Krastiņš uzsver divus faktorus – iniciatīva un relativitāte. Šāda veida iniciatīvai ir jābūt domes 
pieņemtam lēmuma un sirds vēlmei tai mirklī, kad izvēlamies godināt šo cilvēkus. Katru gadu kā 
pašvaldība saņem iesniegumus par ļoti labām lietām. Tā ir iniciatīva, kas nāk no malas, ja to 
skatām kā atsevišķu lēmumprojektu bez tā konteksta mūsu novada vajadzībām, tā ir ļoti laba 
lieta. Ja kaut ko darām paši un novadam tas ir svarīgi, tad tam ir jānāk no mūsu vidus. Deputāts 
neuzskata, ka pieminekļa atšķir īgums nav mīnuss, jo orģinalitāte ir pluss. Relatīvisms –ir 
jāskatās uz novada kopējo tēlu, ar ko gribam parādīt sevi Latvijā un kas ir mūsu varoņi. Tad arī 
varētu apzināt vietas, kur varētu izvietot piemiņas objektus un plāksnes. Tas ir ilgtermiņa 
skatījums – tur var būt gan dārgas lietas, gan mazāk dārgās lietas. Tam ir jābūt kopējam 
skatījumam. 
K.Bergmanis iebilst I.Krastiņam, jo to labumu, ko sniegs šis piemineklis - iespēju bērniem stāstīt 
un runāt, šis jautājums lika aizdomāties par to, kas tad īsti ir Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. 
Deputāts uzskat, ka šis projekts ir jāatbalsta. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Carnikavas novada pašvaldības dalību 
projektā, kas veltīts Latvijas 100-gadei un izrādītu godu novadā dzimušajam, kā arī apbedītajiem 
LKO kavalieriem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7. Pantu un saskaņā ar Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.06.2016. atzinumu un Finanšu un budžeta 
komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt dalību stēlas uzstādīšanai LKOK Carnikavas novadā. 
2. Piešķirt finansējumu projekta realizācijai līdz EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro, 00 centi). 
3. Projekta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus paredzēt 2017. gada pašvaldības budžetā.  
4. Atbildīgais par lēmuma 2.punktā noteikto Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par projekta īstenošanu Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru 

 
13. § 

Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/14 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 
14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
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nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš 
 
E.Burģelis komentē, ka šis lēmums pēc būtības ir labs, arī tādā situācijā, ja nākotnē kadastrālās 
vērtības paaugstināsies. Deputāts jautā, vai tiks veiktas izmaiņas, saistībā ar atvieglojumiem 
pensionāriem un invalīdiem, 
D.Jurēvica atbild, ka invalīdiem atvieglojumi saglabājas tādi kā bija līdz šim. Saistošajos 
noteikumos ir atrunāts, ka atvieglojumi nesummējas, bet tiek piemērots lielākais atvieglojums. 
Tas pats attiecas arī uz daudzbērnu ģimenēm. Ja pensionārs novadā deklarē dzīvesvietu, tad var 
izvēlēties, kuru no atlaidēm, attiecīgā persona vēlas sev piemērot. Atlaide būs tikai tajā īpašumā, 
kur būs deklarēta dzīvesvieta. Šie saistošie noteikumi ir, lai pasargātu novada pamatiedzīvotājus 
un lai pašvaldība nebūtu atkarīga no valdības pieņemtajiem lēmumiem, it īpaši par 
kadastrālajām vērtībām. 
I.Krastiņš komentē, ka šis ir labs pirmais solis. Bet varēja iet to ceļu – “nošaut divus zaķus ar 
vienu šāvienu” un būtiski veicināt deklarēšanos novadā. Bija vairākas idejas par platībām un 
kadastrālajām vērtībām. Deputāts atbalsta šos saistošo noteikumu grozījumus, bet iesaka attīstīt 
idejas, kas izskanēja Finanšu un budžeta komitejas sēdē. 
R.Raimo norāda, ja valdība šajā brīdī negrib neko darīt un mainīt, tad pašvaldībām reizēm jābūt 
inovatīviem šajā jomā.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu, 3.1 panta trešo daļu, 5.panta trešo un ceturto 
daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN/2016/14 „Grozījumi Carnikavas novada domes 
2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā””. 

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

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
 
14. § 

Par nolikuma Nr. INA/2016/18 “Grozījums nolikumā Nr. INA/2016/11  “Par Carnikavas  
novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”” apstiprināšanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 
Plkst. 11.00 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

2016.gada 23.martā Carnikavas novada dome apstiprināja nolikumu “Par Carnikavas 
novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”. Nolikuma 9.punkts nosaka 
naudas balvas piešķiršanas kārtību pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem par sasniegumiem 
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mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās (turpmāk – Konkursos). Šo nolikuma punktu 
nepieciešams papildināt, jo tajā nav norādīts balvas apmērs gadījumos, ja audzēknis ieguvis 
godalgotas vietas vairākos Konkursos.  

 
Ņemot vērā iepriekšteikto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.06.2016. lēmumu un Finanšu un 
budžeta komitejas 15.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr. INA/2016/18 “Grozījums nolikumā Nr. INA/2016/11 “Par 
Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu””. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
15. § 

Par Carnikavas pamatskolas mācību olimpiāžu, konkursu un skates laureātu 
apbalvošanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 
Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas direktora 2016.gada 9.jūnija iesniegumu ar 

lūgumu apbalvot ar naudas balvām Carnikavas pamatskolas skolēnus un pedagogus, kuri 
2015./2016.m.g. izcīnījuši godalgotas vietas reģionālajās, Sadraudzības novadu un Valsts mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skatēs, sacensībās un konkursos, dome konstatēja, ka godalgotas vietas 
un atzinības ir izcīnījuši 16 skolēni (individuāli), 1 skolas mācību olimpiādes komanda un 2 
sporta komandas.   

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

pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1. daļas 2.punktu, 23.03.2016. 
nolikuma Nr. INA/2016/11 „Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu 
apbalvošanu” 16. un 17.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 2570,00 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 00 
centi), tajā skaitā, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, un apbalvot 10 Carnikavas 
pamatskolas skolēnus, 3 skolēnu komandas un 11 pedagogus ar naudas balvām 
(pielikums).  

2. Finanšu līdzekļus paredzēt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, un pārskaitīt uz saņēmēju norādīto bankas kontu vai izmaksāt pastā 
līdz 2016.gada 30.augustam. 

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

 
16. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu „Par kultūras finansiālo atbalstu 
Carnikavas novadā” gala redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo:  
 
Plkst. 11.05 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
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Iepazīstoties 19.04.2016. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli nr. 
18-6/3049, kurā ir norādes par nepieciešamību precizēt atsevišķus punktus Carnikavas novada 
domes 23.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 „Par kultūras un mākslas finansiālo 
atbalstu Carnikavas novadā”, noteikumi ir precizēti, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. SN/2016/7 „ Par 
kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” gala redakciju. 

2. Publicēt saistošo noteikumu grozījumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
„CARNIKAVAS NOVADA V ĒSTIS” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā 
vietā Carnikavas novada domes ēkā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
17. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/15 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2014.gada 
21.maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 „Par materiālo atbalstu Carnikavas 

novadā”” apstiprin āšanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Plkst. 11.07 no domes sēdes iziet deputāts E.Burģelis. 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Jurēvica, R.Raimo 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Pašvaldības sociālais dienests ikdienā ir saskaras ar situācijām, kad objektīvi ir 

nepieciešams sniegt materiālu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai 
funkcionāliem traucējumiem. 

2. Pašvaldībai iespēju robežās ir nepieciešams atbalstīt daudzbērnu ģimenes, tādejādi radot 
drošību novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem, kā arī veicināt demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanos. 

3. Nolūkā finansiāli atbalstīt Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes 
sakarā ar bērna piedzimšanu, uzlabot demogrāfisko situāciju novadā ir nepieciešams 
noņemt deklarētās dzīvesvietas laika termiņu atbalsta piešķiršanai sakarā ar bērna 
piedzimšanu. 

 
K.Bergmanis jautā, kā šie saistošie noteikumi ietekmēs pašvaldības budžetu? 
D.Jurēvica atbild, ka pašvaldības budžetu noteikti tas ietekmēs. Saistībā ar daudzbērnu ģimenēm 
ietekme uz budžetu ir aptuveni 6000,00 EUR. 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 6. pantu, kas nosaka, ka publisko tiesību jomā 
pašvaldības kompetencē ir autonomā funkcijas, kas tiek īstenota kā brīvprātīgā iniciatīva 
(6. punkts) un 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
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S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN/2016/15„Grozījumi Carnikavas novada domes 
2014.gada 21.maija saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/10 „Par materiālo atbalstu 
Carnikavas novadā””. 

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

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt 
saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā „CARNIKAVAS 
NOVADA VĒSTIS”, mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā Carnikavas 
novada domes ēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā paredzētajā kārtībā. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
18. § 

Par sociālā dzīvokļa Nr.x, Rīgas ielā x, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 
(pagarināšanu) 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Carnikavas novada domē 01.06.2016.reģistrēts K. Ņ. iesniegums nr. S/1556, kurā viņa lūdz 

turpināt īrēt sociālo dzīvokli.  
23.01.2016. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.6, 16.§) „Par istabu sociālajā 

dzīvoklī izīrēšanu K. Ņ.”, 07.04.2016. tika noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums nr. 02-14.2/16/1 
uz trīs mēnešiem, 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 7.5.punkta izpratnē papildus 
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumiem sociālo 
dzīvokli ir tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), kura ir ģimene ar trim vai 
vairāk nepilngadīgiem bērniem. 

Noteikumu 8.punkts nosaka, ka persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli iesniedz 
iesniegumu un tam pievieno dokumentus, kas pamato personai pienākušos palīdzību, ja 
dokumenti nav pašvaldības rīcībā. 

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

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

Minētā likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, 
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un 
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

 
Izvērtējot K. Ņ. 01.06.2016. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā 

dienesta vadītājas ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar K. Ņ., personas kods xxxxxx-xxxxx, 07.04.2016. noslēgto sociālā dzīvokļa 
īres līgumu par istabām nr. x un x sociālajā dzīvokli Nr.x, Rīgas ielā x, Carnikavā, 
Carnikavas novadā, noslēdzot vienošanos ar K.Ņ. par minētā līguma pagarināšanu uz trīs 
mēnešiem, sākot no 07.07.2016. 
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2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 
vadītāja, termiņš – 30.06.2016. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 
19. § 

Par finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskā jauno mūziķu konkursā Druskininkos, 
Lietuvā 

Ziņo: A.Deniņ 
 
Plkst. 11.10 domes sēdē atgriežas deputāts E.Burģelis. 

 
Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 

CMMS) direktora I.Doriņa iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālo atbalstu Carnikavas novadā 
deklarētajiem CMMS audzēkņiem: 5.klavierspēles klases audzēknei K.Dz. un 8.klavierspēles 
klases audzēknei A.D. dalībai XVI Starptautiskajā jauno pianistu konkursā-festivālā „Mūzika 
bez robežām” no š.g. 14. - 23.augustam Druskininkos, Lietuvā. 

 
Ņemot vērā konkursa nolikumu, izdevumu tāmi un iesniegumā minēto, un pamatojoties uz 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.2010/30 „Saistošie noteikumi par Carnikavas 
pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām” (apstiprināti ar 
Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§) 3., 3.1., 5., 6. un 8. punktu, IKSS 
komitejas 13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dalībai XVI Starptautiskajā jauno pianistu konkursā-festivālā „Mūzika bez 
robežām” no š.g. 14. - 23.augustam Druskininkos, Lietuvā, daļēju finansiālo atbalstu 
CMMS audzēkņiem: 
1.1. K. Dz. – EUR 450,00 (četri simti piecdesmit eiro); 
1.2. A. D. - EUR 450,00 (četri simti piecdesmit eiro). 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz CMMS iesniegto rēķinu. 

3. Uzdot CMMS direktoram ne vēlāk kā mēneša laikā pēc konkursa iesniegt: 
3.1. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida 

atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus; 
3.2. Carnikavas novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļā saturisko atskaiti par 

konkursa rezultātiem ar aprakstu un fotogrāfij ām. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā Carnikavas novada domes izpilddirektors. 

 
20. § 

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

 
IZSAKĀS: G.Kozlovska, D.Jurēvica, R.Raimo 
 
G.Kozlovska norāda, ka balsos “PRET”, jo uzskata, ka personām, kuras iepriekš nav 
sasniegušas augstus rezultātus, atbalstu šāda līmeņa sacensībām nevajadzētu piešķirt. 
A.Deniņa norāda, ka šādā gadījumā nākotnē būtu jāgroza nolikums. 
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Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja T. Z. (likumiskais pārstāvis S. S. – Z.) 
iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai Eiropas čempionātā BMX 04.07. – 
12.07.2016. Veronā (Itālij ā) (reģistrēts KAC 02.06.2016.Nr.S/1560), 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 13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” 1 balss (G.Kozlovska), 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt T. Z. EUR 50,00 (piecdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā BMX, kas 
norisināsies Veronā (Itālij ā) 04.07.2016.-12.07.2016., dalības maksas segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “BMX Carnikava” bankas kontu 
(konta Nr.) 

3. T. Z. likumiskajam pārstāvim S. S. – Z., 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 Carnikavas novada domes izpilddirektors. 

 
21. § 

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

 
IZSAKĀS: G.Kozlovska 

 
G.Kozlovska norāda, ka šo lēmumprojektu atbalsta, jo sportistam ir atbilstoši sasniegumi, lai 
saņemtu atbalstu.  
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja K. Z. (likumiskais pārstāvis S. S. – Z.) 
iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai Eiropas čempionātā BMX 04.07. – 
12.07.2016. Veronā (Itālij ā) (reģistrēts KAC 02.06.2016.Nr.S/1561), 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 13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt K. Z. EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā 
BMX, kas norisināsies Veronā (Itālij ā) 04.07.2016.-12.07.2016., dalības maksas un 
transporta izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “BMX Carnikava” bankas kontu 
(konta Nr.). 

3. K. Z. likumiskajam pārstāvim S. S. – Z., 1 (viena) 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 Carnikavas novada domes izpilddirektors. 
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22. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Piejūras internātpamatskola” 
likvid ēšanu 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: D.Jurēvica, I.Tjarve, K.Bergmanis, J.Krastiņš, R.Raimo, A.Deniņa, E.Burģelis, 
R.Laveiķis 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestāde „Piejūras  internātpamatskola” (izglītības 
iestādes reģistrācijas Nr. 4322901045, adrese: “Skola”, Siguļi, Carnikavas novads, LV-
2163, (turpmāk – izglītības iestāde)) realizē speciālās pamatizglītības, profesionālās 
pamatizglītības programmas un speciālo pirmsskolas izglītības programmu.  

2. Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2016.gada 30.maiju speciālajās 
pamatizglītības programmās reģistrēti 28 izglītojamie, profesionālajās pamatizglītības 
programmās 32 un speciālajās pirmsskolas izglītības programmās 9 izglītojamie. Izglītības 
iestādē uz 2016.gada 30.maiju izglītības programmas apgūst 69 izglītojamie, no tiem 
Carnikavas novadā deklarēti 11 izglītojamie. Speciālās pamatizglītības klasēs izglītības 
programmas apgūst 1-4 izglītojamie, ir viena pirmsskolas izglītības grupa, kurā izglītības 
programmu apgūst 9 audzēkņi, profesionālajās izglītības programmas audzēkņu skaits 
grupās ir no 2-5 audzēkņiem grupā.  

3. Uz 2016.gada 30.maiju izglītības iestādē darba tiesiskās attiecības nodibinājuši 29 
pedagogi un 9 tehniskie darbinieki. Pedagogu, darbinieku atalgojums un uzturēšanas 
izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt infrastruktūras uzturēšana ir 
no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādes ēkas kapacitāte paredzēta 
200 izglītojamajiem, pašlaik tajā uzturas 69 izglītojamie.  

4. Uzturot minēto izglītības iestādi, netiek racionāli un lietderīgi izmantoti valsts un 
pašvaldības finanšu, materiāltehniskie un telpu resursi, kā rezultātā Carnikavas novada 
pašvaldība rosina izglītības iestādes likvidāciju. Izglītības iestādes likvidācijas 
nepieciešamību nosaka arī Carnikavas novada izglītības iestāžu tīkla optimizācijas process. 

 
D.Jurēvica informē, ka jau divās domes sēdēs ir runāts par to, ka “Piejūras internātpamatskola” 
varētu izveidot vairākas bērnudārzu grupiņas. Pašlaik bērnu rindā ir ~240 bērni, kuriem būtu 
jānodrošina vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Šobrīd ir pieejami ES struktūrfondi, kur ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanas ietvaros varētu šo ēku rekonstruēt un pārbūvēt, ir iespējams 
iegūt apmēram līdz 1 milj. EUR. 
K.Bergmanis norāda, ka par likvidēšanu iepriekš nebija runa, bet gan par to, ka vērtu nodrošināt 
atsevišķas telpas vairāku pirmsskolas izglītības grupiņu izveidošanai. 
J.Krastiņš izsaka savu viedokli par “Piejūras internātpamatskola” likvidāciju. 
D.Jurēvica informē, ka ministrija plāno speciālās skolas, līdzīgi kā savulaik proftehniskās 
skolas, atdot pašvaldību pārvaldībā. 
E.Terentjeva informē, ka šis jautājums aktualizējās divu iemeslu dēļ: 

1. pirmsskolas bērnu rindas dēļ. Pašlaik bērnudārza gaitas būtu jāuzsāk 160 bērniem, bet 
pašvaldība to nevar nodrošināt. 

2. vērošoties IZM par šo jautājumu un internātskolas finansējumu, izskanēja viedoklis, ka 
valstī ir 60 internātskolas, bet ministrijas plānos tuvākajā laikā ir šo skolu reorganizācija 
jeb apvienošana. Tas nozīmētu skolu likvidēšanu un izveidošanu par attīstības centriem. 
Bērnus ar mācīšanās traucējumiem pēc iespējas integrēs parastajās skolās, piesaistot 
attiecīgus speciālistus. Esošās telpas nav piemērotas bērnudārzam, tādēļ ir nepieciešama 
pārbūve. Te ir jāizšķiras par to vai ir lietderīgi meklēt zemesgabalus, pievilkt elektrību, 
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ūdeni utt., vai arī pārbūvēt jau esošu ēku!? Vecāki arvien biežāk nāk uzdod jautājumus, ko 
dome tuvākajā laikā darīs, lai uzlabotu situāciju ar PII rindu? Tāpēc, arī izvērtējot visus 
šos aspektus, ir sagatavots šāds lēmums. 

A.Deniņa komentē, tas, ka ir jārada iespēja šiem 150 bērniem uzsākt mācības bērnudārzā ir 
viennozīmīgi. Jautājums vai “Piejūras internātpamatskola” ir labākais risinājums. Šeit ir 
saredzamas lielas problēmas ar transportu un nokļūšanu tur. Skolas atrašanās vieta ir 
nepareizais virziens. Deputāte domā, ka nebūs pieprasījuma pēc šīs vietas. Otrs būtiskais aspekts 
– finanšu aprēķini. Vai šo skolu var tik vienkārši pielāgot bērnudārza vajadzībām un cik tas 
izmaksātu? Tas virziens uz ko ir jāskatās – ir Kalngale. Deputāti norāda, ka neatbalstīs šo 
lēmumprojektu, ja tā mērķis ir tur izveidot bērnudārzu. 
D.Jurēvica norāda, ka šobrīd pašvaldības īpašumā ir ēka, kuru rekonstruējot varam iegūt 
iespēju nodrošināt bērniem pirmsskola izglītību. Paralēli tiek izskatīti visi iespējamie varianti 
par bērnudārza būvniecību Kalngalē, bet zemes cenas ir ļoti augstas (vidēji 30 EUR/m2). Ja 
šobrīd uzsākam šo projektu, ejam šo konceptuālo lēmumu, tad jau nākamgad varētu sākt 
pārbūves darbus un pārskatāmā nākotnē vecākiem pateikt – jūsu problēma ir atrisināta.  
A.Deniņa jautā, vai pašvaldībai būs kapacitāte šos visus projektus uzturēt un vienlaicīgi novadīt. 
Deputāte neredz lielu lietderību internātpamatskolas pārveidošanai par bērnudārzu.  
E.Burģelis norāda, ka konceptuāli šo projektu atbalsta, bet šādus lēmumprojektus deputātiem 
jānosūta laicīgi. Šādu jautājumu ir jāizpēta un jāapskata rūpīgāk, kā arī nepieciešams diskutēt 
par šo jautājumu. Trūkst informācija par to, cik liels būs šis bērnudārzs. Tagad izskatās, ka 
skrienam ļoti ātri, un mērķis ir nauda, bet neapskatām apkārt esošo situāciju. 
D.Jurēvica norāda, ka šis ir konceptuāls lēmums, ka uzsākam skolas likvidāciju. Pēc tam tiks 
gatavots plāns un aprēķini. Uz šī dokumenta pamata tālāk būs nākamie lēmumi, kuri būs par 
bērnudārza izveidi, par pedagogiem, par algām, par izmaksām utt. Šobrīd uzsākam likvidāciju, 
lai varētu secīgi turpināt darbus, kas saistīti ar bērnudārza izveidi. 
R.Raimo komentē, ka kopumā jautājums par šīs ēkas un internātpamatskolas likteni tika skatīts 
strādājot pie novada ilgtermiņa attīstības koncepcijas un programmas. Kā viena no idejām bija 
tur izveidot pansionātu, bet gala risinājums tur nav aprakstīts. Ja runājam par to, kas ir lemts 
iepriekšējās domes sēdēs attiecībā uz likvidāciju – nebija. Deputāts uzskata, ka šīs lietas 
nopietnību neizprot arī izglītība nodaļas vadītāja. Lēmumprojekta 4.punktā teikts “..Izglītības 
iestādes likvidācijas nepieciešamību nosaka arī Carnikavas novada izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijas process”. Kas tas tāds ir? Tas ir tas dokumentālais pamats uz ko taisām iestādes 
likvidāciju? Šīs iestādes likvidācija skar visu novada izglītības sistēmu. Ir jābūt izglītības 
stratēģijai, kura ir jāizstrādā pēc iespējas ātrāk. Izglītības joma novadā ir attīstības stadijā, gan 
skola, gan CMMS un sportā pieaugs bērnu skaits. Attīstības procesā, šai sfērai - Izglītība un 
kultūra, ir jābūt ar profesionālu kapacitāti, kas būtu spējīgi izstrādāt šādus dokumentus un 
saprastu to nozīmību. Runa nav par šo lēmumprojektu, jo šeit ir par iestādes likvidāciju, nevis 
par to, ka tur būs pirmsskolas izglītības iestāde. Jautājums ir par to – ko darīsim tālāk?! 
I.Krastiņš komentē, ka daļa kļūdas novadā notiek tāpēc, ka dzenamies pakaļ naudai it kā tas 
būtu pašmērķis. Deputāts uzskatu, ka labums, ko iegūtu, ilgtermiņā nav samērojams ar tiem 
zaudējumiem, kas būtu tur ierīkojot pirmsskolas izglītības iestādi. Vienmēr daži deputāti 
iestājušies par to, ka nākamajam bērnudārzam jābūt Kalngalē. Pamatojums ir vienkāršs – 90% 
mūsu iedzīvotāju strādā Rīgā. Šajā gadījumā tas nozīmē vēl tālāk prom no Rīgas, grūtāku bērnu 
izvadāšanu. I.Krastiņš piekrīt R.Raimo, par to, ka nav vienota skatījuma uz izglītības sistēmu 
kopumā. Tiek piesaukta stratēģija, bet tas ir tikai kā arguments, lai “izbīdītu cauri” kaut kādus 
atsevišķus lēmumus. Jo smagāks un tālejošāks lēmums, kam ir liels finansiālais slogs, jo rūpīgāk 
ir jāveic plānošanas procedūra, iesaistot visus speciālistus. I.Krastiņš aicina par šo 
lēmumprojektu nebalsot vai noraidīt un virzīt atpakaļ deputātiem izskatīšanai, bet jau kopā ar 
izglītības stratēģiju.  
R.Laveiķis komentē, ka pašvaldība pašlaik reaģē uz situāciju, kāda vispār attīstās valstī. Esam 
situācijā, kurā ir jāstrādā līdzi un jādomā kā šo jautājumu labāk atrisināt. Ja atliksim šo visu 
kaut vai pa mēnesi – nokavēsim. Jārēķinās ar pašreizējo situāciju. Lēmums ir jāpieņem šodien – 
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ir vai nav tā izglītības iestāžu koncepcija. Vecākiem un bērniem bērnudārzs ir vajadzīgs jau 
šodien.  
D.Jurēvica norāda, ka “Piejūras internātpamatskolas” uzturēšana izmaksā ~600 000 EUR, 
savukārt izmaksas uz vienu bērnu mēnesī ir 800 EUR. Vecākiem šis bērnudārzs ir vajadzīgs 
tagad. Tāpēc ir šāds risinājums, kad nākamā gada beigās jau varētu tikt pie bērnudārza. Tas ir 
reālākais un ātrākais variants.  
R.Raimo jautā, vai domes priekšsēdētāja nodrošinās izglītības stratēģijas izstrādi, lai visiem 
deputātiem būtu skaidra izglītības loma pašvaldībā? 
D.Jurēvica atbild, ka jā, izglītības jomā ir jābūt izstrādātai stratēģijai.  
K.Bergmanis jautā, kāda ir “Piejūras internātpamatskolas” konkurētspēja pret pārējām skolā? 
Kāds ir maksimālais skolas noslogojums? 
J.Krastiņš atbild, ka skolā varētu izvietot līdz 120 bērniem. Katrā reģionā ir divi rehabilitācijas 
centri, kas apvieno divas dažādas veselības problēmas. Mums ir tikai viena – garīgās attīstības 
traucējumi. Likvidēšanas process nav ātrāks par 6 mēnešiem. Vēl ir j ābaidās no tā, lai novadā 
nebūtu divi dažādi bērnudārzi, bet lai tie būt līdzvērtīgi. Kokapstrādes telpas ir pielāgojamas – 
baseini nav lieli, bet kādiem 15 bērniem līdz ceļgaliem bradāt, tas ir iespējams.  
D.Jurēvica uzdod uz IKSS komiteju sagatavot pirmo variantu – redzējumu par bērnudārza 
izvietošanu šajā ēkā. 
 

Ņemot vērā augstāk minēto, nolūkā optimizēt Carnikavas novada pašvaldības izglītības 
iestāžu tīklu, racionāli un lietderīgi izmantojot pieejamos personāla, finanšu un telpu resursus, 
lai paaugstinātu izglītības pieejamību Carnikavas novadā, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka 
pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, 
rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
15.panta ceturtās daļas 3.punktu, 30.panta otro daļu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas 13.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 balsīm (A.Deniņa, I.Krastiņš, S.Sudraba), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādes „Piejūras  internātpamatskola” 
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322901045, adrese: “Skola”, Siguļi, Carnikavas 
novads, LV-2163, turpmāk – izglītības iestāde) likvidāciju, nosakot, ka likvidācija 
pabeidzama līdz 2017.gada 30.jūnijam. 

2. Sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā visus nepieciešamos dokumentus 
saskaņojuma saņemšanai par izglītības iestādes likvidāciju līdz 2016.gada 31.augustam. 

3. Likumā noteiktā kārtībā brīdināt izglītības iestādes direktoru un darbiniekus par darba 
tiesisko attiecību izbeigšanu 2017.gada 30.jūnijā. 

4. Trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas izveidot izglītības iestādes likvidācijas 
komisiju. 

5. Informēt izglītības iestādes vecākus/likumiskos pārstāvjus un izglītojamos par izglītības 
iestādes likvidāciju līdz 2016.gada 30.septembrim. 

6. Sagatavot piedāvājumu likvidējamās iestādes audzēkņu izglītības turpināšanai 
2017./2018. mācību  gadā atbilstošā izglītības iestādē pēc iespējas tuvāk izglītojamā 
dzīvesvietai, līdz 2016.gada 31.decembrim. 

7. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt likvidējamās izglītības iestādes 
materiālo vērtību un lietu sakārtošanu un sagatavošanu nodošanai attiecīgajām 
institūcijām. 

8. Nodrošināt  informācijas publiskošanu par izglītības iestādes likvidāciju Carnikavas 
novada informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē 
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www.carnikava.lv līdz 2016.gada 31.decembrim. 
9. Sagatavot un iesniegt dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā par izglītības 

iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra līdz 20 17.gada 30.jūnijam.  
10. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības 

un zinātnes ministrijas.  
11. Noteikt par lēmuma 3. un 4.punkta izpildi atbildīgo Carnikavas novada pašvaldības 

izpilddirektoru.   
12. Noteikt par lēmuma 3., 5., 6. un 7.punkta izpildi atbildīgo Piejūras internātpamatskolas 

direktoru. 
13. Noteikt par lēmuma 2., 6. un 9.punkta izpildi atbildīgo Izglītības un kultūras nodaļas 

vadītāju. 
14. Noteikt par 8.punkta izpildi atbildīgo Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju.  
15. Par lēmuma izpildi kopumā noteikt atbildīgo Carnikavas novada pašvaldības 

izpilddirektoru. 
 
Domes priekšsēdētāja izsludina pārtraukumu no plkst. 12.10 līdz 13.00. 

 
Sēdes turpinājums plkst. 13.00. 

 
Uz sēdes turpinājumu nav ieradušies deputāti K.Bergmanis, S.Sudraba, R.Laveiķis, 
I.Krasti ņš. 
 

23.  § 
Par “Vispārējās fiziskās sagatavotības nometnes” organizēšanu un finansējuma 

piešķiršanu  
Ziņo: A.Deniņa 

 
18.05.2016. Carnikavas novada domes sēdē tika nolemts piešķirt finansējumu četrām 

vasaras nometnēm, bet jautājumu par finansējuma piešķiršanu Carnikavas novada pašvaldības 
iestādes “Carnikavas sporta centrs” (turpmāk tekstā - CSC) plānotās dienas nometnes „Vispārējās 
fiziskās sagatavotības nometne dažādiem sporta veidiem” skatīt jūnija domes sēdē.  

CSC vērtējumā nometne ir nepieciešama jaunākā vecuma bērnu plašākai iesaistīšanai 
regulārās sporta nodarbībās. Praktiskā darba pieredze parāda, ka tieši vasaras sporta nometnes ir 
vislabākais līdzeklis šī procesa nodrošināšanai. 

Paredzēts, ka plānotajā dienas nometnē  „Vispārējās fiziskās sagatavotības nometne 
dažādiem sporta veidiem” darbosies 18 dalībnieki vecumā no 7-11 gadiem un kas paredzēta no 
01.08.- 07.08.2016. ar bāzes vietu Carnikavas sporta kompleksā. Nometnes organizēšanas 
izmaksas sastāda EUR 540,00. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības 
kārtība” 6.1.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.06.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa 
I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot pašvaldības iestādei “Carnikavas sporta centrs” organizēt dienas nometni 
„Vispārējās fiziskās sagatavotības nometne dažādiem sporta veidiem”, kurā darbosies 18 
dalībnieki vecumā no 7-11 gadiem un kas paredzēta no 01.08.- 07.08.2016. Carnikavas 
sporta kompleksā. Nometne organizējama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”. 
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2. Piešķirt pašvaldības iestādei “Carnikavas sporta centrs” EUR 540,00 (pieci simti 
četrdesmit eiro,00 centi) dienas nometnes „Vispārējās fiziskās sagatavotības nometne 
dažādiem sporta veidiem” organizēšanai.  

3. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”. 

4. Atbildīgais par lēmuma 1.punkta izpildi pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta centrs” 
vadītājs. 

5. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
24. § 

Par 23.03.2011. kārt ības Nr. CND/INA/2011/13 “Gumijas laivas ar piekaramo motoru 
izmantošanas kārt ība” atcelšanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Plkst. 13.04 domes sēdē ierodas I.Krastiņš. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
3. Ar domes 23.03.2011. lēmumu (protokols Nr.6, 28.§) ir apstiprināta kārtība par gumijas 

laivas ar piekaramo motoru izmantošanu pašvaldības policijas deleģēto uzdevumu izpildei; 
4. Ar domes 16.03.2016. lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) “Par projekta iesniegšanu Zivju fonda 

pasākumu pirmās kārtas ietvaros” ir sagatavots projekta pieteikums Zivju fonda padomes 
izsludinātajam konkursam un piešķirts finansējums stikla šķiedras un poliēstera sveķa 
kompozītmateriāla (GRP) laivas ar papildaprīkojumu, piekaramo dzinēju un treileri 
(piekabi) laivas pārvadāšanai iegādei pašvaldības policijas vajadzībai, lai nodrošinātu zivju 
resursu kontroles pasākumus. 2016.gada 09.maijā ir noslēgts līgums par minētās laivas un 
tās aprīkojuma piegādi. 

5. Ievērojot šī lēmuma 1., 2.punktos noteikto, ir lietderīgi izstrādāt vienotu kārtību abu laivu 
izmantošanai. Ņemot vērā to, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, domes 
03.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/11 “Carnikavas novada pašvaldības 
nolikums” un 23.03.2016. nolikumam Nr.INA/2016/8 “Centrālās administrācijas 
nolikums”, izdot attiecīgo iekšējo normatīvo aktu ir tiesīgs pašvaldības izpilddirektors, ir 
atceļama ar domes 23.03.2011. lēmumu (protokols Nr.6, 28.§) apstiprinātā kārtība par 
gumijas laivas ar piekaramo motoru izmantošanu pašvaldības policijas deleģēto uzdevumu 
izpildei. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo un otro daļu, 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt 23.03.2011. kārtību Nr. CND/INA/2011/13 “Gumijas laivas ar piekaramo motoru 
izmantošanas kārtība” (apstiprināta ar Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumu 
(protokols Nr.6, 28.§). 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā dienā, kad spēkā stājas Carnikavas novada pašvaldības 
izpilddirektora apstiprināts iekšējais normatīvais akts par pašvaldības īpašumā esošo laivu 
izmantošanas kārtību. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 
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25. § 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar  IK “Zuteris”  

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 
1. 11.05.2016. domē saņemts IK “Zuteris”, reģistrācijas Nr. 50002113341, juridiskā adrese: 

Jūras iela 15-12, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, (turpmāk – komersants), 
iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/1365, ar lūgumu noslēgt ar komersantu jaunu rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta ar darbības laiku uz 
piecpadsmit gadiem; 

2. starp domi un komersantu 20.07.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.13, ar kuru komersants pieņēmis nomā uz 10 gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības Gaujas 
upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas pašvaldības administratīvajās robežās; līguma 
darbības termiņš - līdz 20.07.2016.; līguma 9.2.punkts noteic, ka, ja Nomnieks līguma 
darbības laikā godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomātājs piešķir viņam priekšrocības 
jauna līguma noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz jaunu periodu; 

3. komersantam 20.04.2011. izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. ZI/CND/ZV/2011/3, kura 
dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos – Gaujā,  licences 
derīguma termiņš – 22.06.2016.;  

4. saskaņā ar 20.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par zvejas tiesībām Gaujas 
upē lejpus dzelzceļa tilta komersantam ar domes 17.11.2015. lēmumu (prot. Nr.23, 16.§) 
iedalīts nēģu zvejas rīku limits 2016.gadā un noteikta tā nomas maksa, atbilstoši 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolam Nr.2016/6G; 

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

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

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

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

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

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

b. 13.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos 
iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) 
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība; 

c. 14.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos 
iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai 
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības 
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu; 

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

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

f. 30.punkts cita starpā - iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iesniedz 
attiecīgajā pašvaldībā atbilstoši šo noteikumu 13.punktam;  
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g. 32.punkts cita starpā - nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Zvejniecības likuma  7.panta piekto, sesto un septīto daļu, 
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  8., 13., 14., 17. punktu, 
27.1.apakšpunktu, 30., 32., 53., 62. un 66.punktu, 20.07.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līguma par zvejas tiesībām Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā 9.2.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 14.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar IK “Zuteris”, reģistrācijas Nr. 50002113341, juridiskā adrese: Jūras iela 15-12, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par 
zvejas tiesībām Carnikavas novada administratīvajā teritorijā Gaujas upē lejpus dzelzceļa 
tilta posmā no Mēnesdēlu jomas līdz dzelzceļa tiltam, nosakot līguma darbības laiku no 
21.07.2016. līdz 20.07.2031. 

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

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

26. § 
Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Zuteris” komercdarbībai zvejniecībā  

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

1. domē 11.05.2016. saņemts IK “Zuteris”, reģistrācijas Nr. 50002113341, juridiskā adrese: 
Jūras iela 15-12, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163,  (turpmāk - komersants) 
iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/1365, par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai 
zvejniecībā izsniegšanu uz pieciem gadiem zvejai Gaujas upē, kuram pievienoti šādi 
dokumenti: 
a. iepriekšējā gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins; 
b. Valsts ieņēmumu dienesta 19.04.2016. izziņa par VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda neesamību; 
c. CSDD Rīgā 22.04.2004. izdotās mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības 

kopija Nr.003179; 
2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 

novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/CND/ZV/2011/3 ar 
derīguma termiņu līdz 22.06.2016., kuru 20.04.2011. izsniegusi dome; 

3. starp domi un komersantu 20.07.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.13, kura darbības termiņš ir 20.07.2016.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 

08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu" 2.2., 4., 9. un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 
saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izsniegt IK “Zuteris”, reģistrācijas Nr. 50002113341, juridiskā adrese: Jūras iela 15-12, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 
zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma termiņu no 23.06.2016. līdz 22.06.2021. 

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

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

 
27. § 

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Guntars Jansons” komercdarbībai 
zvejniecībā 

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

1. domē 31.05.2016. saņemts IK “Guntars Jansons”, reģistrācijas Nr.40002113496, juridiskā 
adrese: Upes iela 24, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2160,  (turpmāk - komersants) 
iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/1548, par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai 
zvejniecībā izsniegšanu uz pieciem gadiem zvejai Gaujas upē, kuram pievienoti šādi 
dokumenti: 
a. iepriekšējā gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins; 
b. Valsts ieņēmumu dienesta 03.05.2016. izziņa par VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda neesamību; 
c. 03.01.2011. noslēgtais patapinājuma līgums par motorlaivas ar valsts reģ.Nr.2365572 

nomu līdz 03.01.2022; 
d. Ceļu satiksmes drošības direkcijas 15.08.2005. Rīgā izdotas mazizmēra kuģošanas 

līdzekļa reģistrācijas apliecības Nr. LV010375 kopija.  
2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 

novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/CND/ZV/2011/7 ar 
derīguma termiņu līdz 19.07.2016., kuru 20.07.2011. izsniegusi dome; 

3. starp domi un komersantu 20.07.2011. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.CND/L/2011/101, kura darbības termiņš ir 19.07.2021.; 

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

5. Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas 
(licences) izsniegšanu" (turpmāk - MKN Nr.1015) noteic, ka: 
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a. 1.1.4.apakšpunkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja 
(licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un 1.2. apakšpunkts - valsts 
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu 
komercdarbībai zvejniecībā; 

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

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

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

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

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

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

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

 
Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 

08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu" 2.2., 4., 9. un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 
saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izsniegt IK “Guntars Jansons”, reģistrācijas Nr.40002113496, juridiskā adrese: Upes iela 
24, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2160, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 
zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma termiņu no 20.07.2016. līdz 19.07.2021. 

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

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

 
28. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes 18.05.2016. lēmumā (protokols Nr.10, 17.§) 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 13.10 domes sēdē ierodas R.Laveiķis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Ar Domes 18.05.2016. lēmumu „Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu 

ar IU “Gundegas IP”” (protokols Nr.10, 17.§) (turpmāk – Lēmums) nolemts noslēgt ar IU 
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“Gundegas IP”, reģistrācijas Nr.40002066295, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
Gaujas upē, nosakot līguma darbības laiku no 21.07.2016. līdz 20.07.2031. 

2. Atbilstoši 11.08.2009. MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.3.punktam, 14.punktam un 
1.pielikumam “Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgums” prasībām, rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumā norādāma ūdenstilpe, tās daļa, zvejas rajons un zvejas vieta. 

3. Ar Domes 17.11.2015. lēmumu (protokols Nr.23, 16.§) “Par nēģu zvejas rīku sadali 
2016.gadam zvejai Gaujas upē” IU “Gundegas IP” iedalīts zvejas rīku limits zvejai 
2016.gadā Gaujā, posmā no Mēnesdēlu jomas līdz dzelzceļa tiltam, Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā. 

4. Arī atbilstoši ilggadējai zvejniecības praksei IU “Gundegas IP” līdz šim īstenojusi 
piešķirtās zvejas tiesības lēmuma aprakstošās daļas 3.punktā minētajā zvejas vietā. 

5. Ņemot vērā iepriekšminēto, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, 
ir nepieciešams Lēmumā precizēt zvejas vietu IU “Gundegas IP”. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa 

likuma 72.panta pirmo daļu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
14.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 18.05.2016. lēmumā „Par rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu noslēgšanu ar IU “Gundegas IP”” (protokols Nr.10, 17.§) šādu grozījumu: 
Papildināt lēmuma lemjošās daļas 1.punktu aiz vārdiem “lejpus dzelzceļa tilta” ar vārdiem 
un pieturzīmēm “, posmā no Mēnesdēlu jomas līdz dzelzceļa tiltam,”. 

2. Noteikt termiņu pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai  rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līguma sagatavošanai – 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī 
lēmuma pieņemšanas dienas. 

3. Atbildīgā par lēmuma lemjošās daļas 2.punktā minētā izpildi – Juridiskās nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
29. § 

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

Ziņo: I.Tjarve 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica 
 

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

iela 8, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0777, kas sastāv no zemes 
vienības 0,1985 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0777; pašvaldības īpašuma 
tiesība uz nekustamo īpašumu 27.04.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 5315; 

2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Langas upe”, Carnikavas nov., kadastra numurs 
8052 008 1475, kas sastāv no sešām zemes vienībām: 0,5022 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 007 0634; 0,3665 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0844; 
0,1026 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0913; 0,0950 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1423; 1,2155 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1475; 
2,0662 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1476; pašvaldības īpašuma tiesība uz 
nekustamo īpašumu 25.05.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 6169; 
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3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Ūbeļu iela 13, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 007 0778, kas sastāv no zemes vienības 0,3096 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 007 0778; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
01.06.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0055 6154; 

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. 

 
R.Raimo jautā, kā veicas ar Carnikavas novada pašvaldības apsaimniekošanas digitālās kartes 
izveidi? 
D.Jurēvica atbild, ka pie šīs lietas tiek strādāts. Pašlaik ir apzināti potenciālie tirgus dalībnieki, 
kas veido šādas datubāzes. Ir izvēlēts viens uzņēmums, kas veiks datu ievadi, kas ir liela apjoma 
darbs.  
 

Pamatojoties 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 14.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „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. Ūbeļu iela 8, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0777, kas sastāv 

no zemes vienības 0,1985 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0777; 
1.2. „Langas upe”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1475, kas sastāv no 

zemes vienībām: 0,5022 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0634; 0,3665 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0844; 0,1026 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 007 0913; 0,0950 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1423; 1,2155 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1475; 2,0662 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 008 1476; 

1.3. Ūbeļu iela 13, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0778, kas 
sastāv no zemes vienības 0,3096 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 007 0778. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam līdz 30.06.2016. 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” 2016.gada budžeta līdzekļiem. 

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
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30. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes 

izmantošanas iespēju izvērt ējuma apstiprināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Zemes pārvaldības likuma (turpmāk – likums) 14.panta otrā daļa noteic, ka vietējā 
pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās 
neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. 

2. Likuma 14.panta trešajā daļā ir noteikts informācijas apjoms, kas jāietver neapbūvētās 
zemes izmantošanas iespēju izvērtējumā.  

3. Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas un Būvvaldes speciālisti  ir 
izvērtējuši informāciju par Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošajiem nekustamajiem īpašumiem, un secinājuši, ka Carnikavas novada pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošos nekustamos īpašumos nav degradētu teritoriju.  

4. Lēmuma 4.punktā minētie speciālisti ir apkopojuši informāciju par pašvaldības īpašumā 
un valdījumā esošo neapbūvēto zemi, izvērtējuši to un sagatavojuši sarakstu: „Carnikavas 
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas 
iespēju izvērtējums” (turpmāk – saraksts) (pielikums). 

5. Likuma izpratnē neapbūvēta zemes vienība ir zeme, uz kuras neatrodas būves vai atrodas 
tikai tādas būves, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatā nav ierakstāmas zemesgrāmatā. Neapbūvētās zemes sarakstā 
apkopotas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes vienības, 
izņemot zemesgabalus, kas izveidoti kā pašvaldības iela, kā arī īpašumu “Meliorācijas 
grāvji” (kadastra numurs 80532 002 2382) un “Pašvaldības ceļi” (kadastra numurs 8052 
002 2383) sastāvā ietilpstošās pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības, kas nepieciešamas 
pašvaldību autonomās funkcijas – teritorijas labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai 
(saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumiem: 19.05.2015 prot. Nr. 11, 23. § un 
03.06.2015. prot. Nr. 13, 2. §).   

6. Analizējamā informācija sarakstā ir apkopota piecās sadaļās: zemes pašreizējās 
izmantošanas vērtējums, zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējums, vērtējums par 
nepieciešamajām investīcijām, vērtējums par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai 
atsavināt, pašvaldības izdevumi īpašuma uzturēšanai un kopšanai.  

7. Sadaļā „Zemes pašreizējā izmantošana” ietverti dati par neapbūvētās zemes 
identificēšanu: īpašuma adrese vai nosaukums, īpašuma kadastra numurs, zemes vienības 
kadastra apzīmējums, platība, zemes plānotā /atļautā izmantošana saskaņā ar pašvaldības 
teritorijas plānojumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētais lietošanas mērķis un lietošanas mērķa kods un apgrūtinājumi.  

8. Sadaļā „Zemes turpmākās izmantošanas iespējas” norādīta teritorijas izmantošana 
atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā („Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 
teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”), noteiktajai atļautajai izmantošanai. 

9. Sadaļā „V ērtējums par nepieciešamajām investīcijām” ir izvērtēti nepieciešamie 
ieguldījumi neapbūvētās zemes izmantošanai – īpašuma tiesību reģistrācijai 
zemesgrāmatā, zemes vienību kadastrālajai uzmērīšanai. 

10. Sadaļā „V ērtējums par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt” ietverta 
informācija par spēkā esošajiem nomas līgumiem, par īpašumiem, kurus perspektīvā 
varētu paredzēt atsavināšanai, uzrādot ieņēmumus no esošajiem nomas līgumiem un 
prognozējamos ieņēmumus no iespējamās zemes atsavināšanas. 

11. Sarakstā ir ietverti arī dati par pašvaldības izdevumiem, kas nepieciešami īpašumu 
uzturēšanai un kopšanai. 
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12. Apkopotā informācija par neapbūvētās zemes pašreizējās un turpmākās izmantošanas 
iespēju vērtējumu un nepieciešamajām investīcijām tiks izmantota, sagatavojot teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus un piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļus neapbūvētās zemes turpmākai izmantošanai. 

 
Lai nodrošinātu efektīvu dabas resursu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā 

iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 14.panta otro un trešo daļu, 
saistošajiem noteikumiem „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
2005.-2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””, 
kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sarakstu „Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās 
neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējums” saskaņā ar pielikumu. 

2. Domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm, sagatavojot ar teritorijas attīstības 
plānošanu saistītos dokumentus, ņemt vērā šī lēmuma 1. punktā apstiprināto zemesgabalu 
un teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu. 
 

31. § 
Par 07.07.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/95-n termiņa 

pagarināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada domē 30.05.2016. saņemts G. L. (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums 

(iereģistrēts ar Nr. S/1541), kurā lūgts pagarināt starp iesniedzēju un Carnikavas novada domi 
27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/95-n darbības termiņu. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar 07.07.2011. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/95-n (turpmāk – 

Līgums) iesniedzējai sakņu dārza ierīkošanai iznomāts zemesgabals 0,03 ha platībā, kas ir 
Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sautiņu pļavas”, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1159, sastāvā esošās zemes vienības 3,89 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1159 daļa, atbilstoši zemesgabala sadalījuma 
shēmai - sakņu dārzs Nr. 21.  

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

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

2.punktu, un  Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt starp Carnikavas novada domi un G. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, 
07.07.2011. noslēgtā zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/95-n termiņu līdz 
30.06.2021., noslēdzot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu.   

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 
01.07.2016. sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. Atbildīgā - Carnikavas novada 
domes Juridiskās nodaļas vadītāja. 
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3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 30.07.2016. lēmuma 1.punktā minētā vienošanās 
netiek parakstīta.  

 
32. § 

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

 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un ievērojot Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,064 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 003 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 003 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonei V.A., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

33. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: I.Tjarve 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un ievērojot Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, 
R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,3 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 003 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 003 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonei T. Ņ., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

34. § 
Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 
62.panta otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
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I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Atteikt dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas no 0,2 ha platībā (adrese), Carnikavas 
nov., īpašuma kadastra numurs 8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 
xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim J. T., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

35. § 
Par nekustamo īpašumu „Mežgarciems”, „Mežgarciems - 7”, „Mežgarciems - 8” 

„Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” detālplānojuma galīgās redakcijas 
apstiprināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica, R.Laveiķis, E.Burģelis 
 
R.Raimo jautā, vai 13. un 14. zona ir paredzēta jauktas dzīvojamās un darījuma iestāžu apbūves 
teritorija, šajā plānā tas nav vairs iezīmēts? 
D.Jurēvica  atbild, ka tā joprojām ir jaukta tipa darījuma zona. Zonējums nav mainīts un ir 
atļautas visas iepriekš apstiprinātās darbības. 
R.Laveiķis paskaidro, ka iepriekš šī teritorija tika iezīmēta, lai būtu saprotams, ka šī ir rezerves 
teritorija, kur varētu būt dzīvojamā apbūve. 
D.Jurēvica informē, ka projekta pirmā kārta ir apstiprināta (3 milj. EUR apmērā). Šobrīd 
projekta iesniegšanas termiņš ir viens gads, jo šī ir nopietna lieta. Projektu var iesniegt tikai tie, 
kuru saraksts ir apstiprināts Ministru kabinetā. 
 

Izskatījusi SIA “Reģionālie projekti” izstrādāto un iesniegto Carnikavas novada domē 
nekustamo īpašumu „Mežgarciems” (kadastra Nr.8052 008 1210), „Mežgarciems - 7” (kadastra 
Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 8” (kadastra Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems – 9” 
(kadastra Nr.8052 008 1473), „Mežgarciems - 10” (kadastra Nr.8052 008 1474) detālplānojuma 
galīgās redakcijas projektu apstiprināšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
119.punktu un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
14.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems” (kadastra 
Nr.8052 008 1210), „Mežgarciems - 7” (kadastra Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 8” 
(kadastra Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems – 9” (kadastra Nr.8052 008 1473), 
„Mežgarciems - 10” (kadastra Nr.8052 008 1474) gala redakciju. 

2. Lēmumu detālplānojuma izstrādes ierosinātājam publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu. 

3. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”), to 
iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.  

4. Atbildīgais par lēmuma 3. punkta izpildi novada domes teritorijas plānotājs. 
 
36. § 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ventas”, Gauja, Carnikavas 
novads un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo: I.Tjarve 
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IZSAKĀS: R.Raimo, D.Jurēvica 
 

Izskatot nekustamā īpašuma „Ventas”, Gauja, Carnikavas novads īpašnieka SIA “Zemes 
fonds” (reģ.Nr.40103222811) pilnvarotās personas U.B., Carnikavas domē iesniegto iesniegumu 
par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ventas” (kadastra Nr.8052 002 0613), 
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no 3 atsevišķām zemes vienībām, kuras neatrodas 
viena otrai blakus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Carnikavas novada 
teritorija izmantošanas un apbūves noteikumu 1.8.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.2 punktiem, kā arī Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, 
E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ventas” (kadastra Nr.8052 002 0613) zemes vienību 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0614. 

2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ventas” (kadastra Nr.8052 002 0613) zemes vienību 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0615. 

3. Piešķirt adresi Bangu iela 3, Gauja, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma „Ventas” 
(kadastra Nr.8052 002 0613) atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 
003 0614 un ēkām uz tā, kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, mērķa kods 0601 0,3000 ha platībā. 

4. Piešķirt nosaukumu “Ventas pļavas”, Gauja, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma 
„Ventas” (kadastra Nr.8052 002 0613) atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 003 0615, kā arī saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 0101 2,2166 ha platībā 
un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 
kods 1101 0,1834 ha platībā. 

5. Likvidēt nosaukumu (adresi) „Vendas”, Gauja,  Carnikavas novads. 
 
37. § 

Par zemes vienību apvienošanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1. Nekustamie īpašumi “Salūts 3 sektors121” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1296) un 
“Salūts 3 sektors 121a” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1842) pēc Zemesgrāmatu 
datiem pieder zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājam V. K.  

2. Zemes vienība 0,0768 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1296 un zemes vienība 
0,0240 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1842 atrodas blakus viena otrai. 

3. Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts 
nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 
pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

4. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. 
punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas 
vajadzībām nosaka zemes vienībai. 
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5. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punkts noteic, ka pašvaldību autonomā funkcija ir 
saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 
apbūves kārtību. 

 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. punktu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

6. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0768 ha platībā ar kadastra 
apzīmējuma Nr. 8052 002 1296 “Salūts 3 sektors 121”, Gauja, Carnikavas nov., pievienot 
zemes vienību 0,0240 ha platībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 8052 002 1842 “Salūts 3 
sektors 121a”,  Gauja, Carnikavas nov. 

7. Apvienotajām zemes vienībām 0,1008 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) un uz tām esošajām ēkām piešķirt adresi “Salūts 3 
sektors 121”, Gauja, Carnikavas nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 

8. Likvidēt nosaukumu “Salūts 3 sektors 121a”, Gauja, Carnikavas nov.  
 

38. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 1, 

Aizvēju iela 16 un 18, Garciems, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „ABC CONSTRUCTION” 

(reģ.Nr.40003765683) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 1 
(kadastra Nr.8052 008 1518), Aizvēju iela 16 (kadastra Nr.8052 008 1529) un Aizvēju iela 18 
(kadastra Nr.8052 008 1528), Garciems, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 1 (kadastra 
Nr.8052 008 1518), Aizvēju iela 16 (kadastra Nr.8052 008 1529) un Aizvēju iela 18 
(kadastra Nr.8052 008 1528), Garciems, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Vilgu iela 1, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
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zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.5” 0,1394 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi Aizvēju iela 16, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,1863 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Saglabāt adresi Aizvēju iela 18, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1868 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

5. Piešķirt nosaukumu Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.2” 0,0320 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

6. Piešķirt nosaukumu Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.4” 0,0321 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

7. Piešķirt nosaukumu Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.6” 0,0776 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

 
39. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Valteru iela 18, 
Siguļi, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „ABC CONSTRUCTION” 

(reģ.Nr.40003765683) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Valteru iela 
18 (kadastra Nr.8052 003 0535), Siguļi, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 2 balsīm (E.Sliede, R.Raimo), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Valteru iela 18 (kadastra 
Nr.8052 003 0535), Siguļi, Carnikavas novads. 
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2. Saglabāt adresi Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 0,1200 ha platībā un 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201 0,0773 ha 
platībā, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1973 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kā arī ēkai uz tā. 

3. Saglabāt adresi Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 
0201, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,0230 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt nosaukumu „Mazais dambis”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve, kods 1202, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā 
apzīmēts ar „Nr.2” 0,0171 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā). 

 
40. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Foreles”, Siguļi, 
Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ.Nr.40103360710) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Foreles” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 003 0599), Siguļi, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Foreles” zemes vienībai ar 
kadastra  apzīmējuma Nr.8052 003 0599, Siguļi, Carnikavas novads. 

2. Piešķirt adresi Dzirnavu iela 11, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,2018 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Dzirnavu iela 13, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,6028 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Likvidēt adresi „Foreles”, Siguļi, Carnikavas novads. 
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41. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Rozes-2”, 

Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Plkst. 13.42 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „ABC CONSTRUCTION” 
(reģ.Nr.40003765683) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Rozes-2” 
(kadastra Nr.8052 004 0379), Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 
teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 
 
R.Raimo jautā vai ALK komitejā vērtē vai uzklausa funkcionālo nodaļu skatījumu šādām 
teritorijām? Šīs ir ļoti būtiskas teritorijas pašvaldībai.  
I.Tjarve atbild, ka šīs ir kādam piederošas zemes, un ja viņam ir vēlme un domei uz šo īpašumu 
nodomu nav, tad nav nepieciešams īpašs izvērtējums. Situācija, ja domei ir kāda ideja, 
piemēram, bērnudārza būvēšana, tad dome potenciālos īpašumus meklē un apzin. Šajā jautājumā 
prioritāte ir teritorijas plānotājam. 
R.Raimo uzskata, ka dome šai lietai pieskaras diezgan virspusēji. Šobrīd kā lemj teritorijas 
plānotājs, tā arī ir, bet tā nedrīkst būt. Ir jāsaprot tā būtība. Deputāts balsojumā “ATTUARS”, 
jo nav pietiekama informācija. 
R.Laveiķis norāda, ka pašvaldība šeit nevar ietekmēt absolūti nekā. 
D.Jurēvica papildina, ka šis ir privātīpašums. Vienīgais, ko var darīt pašvaldība – piebraucamo 
ceļu plānošana un izbūve. 
 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta 
2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
I.Krastiņš), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (R.Raimo), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Rozes-2” (kadastra Nr.8052 
004 0379), Carnikavas novads. 

2. Saglabāt nosaukumu „Rozes-2”, 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.1” 4,3812 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Dārznieku iela 23, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1285 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 
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4. Piešķirt adresi Dārznieku iela 25, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0600, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,1284 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
42. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 007 0218, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Plkst. 13.45 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ. Nr.40103360710) izstrādāto 
zemes ierīcības zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 007 0218, Kalngale, Carnikavas 
novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 007 0218, Carnikavas novads. 

2. Piešķirt nosaukumu „Ganmalas”, 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.1” 0,44 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt nosaukumu „Priedāji”, 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.2” 0,43 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt nosaukumu „Smilgāji”, 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” 0,43 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
43. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 003 0463, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
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Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „A2 grupa” (reģ.Nr.40103007469) izstrādāto 
zemes ierīcības zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 003 0463, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 003 0463, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt nosaukumu „Valsts  mežs 8052”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus – 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 32,2576 ha platībā, kods 0501, un individuālo dzīvojamo māju 
apbūve 0,8165 ha platībā, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā 
apzīmēts ar „Nr.1” 33,0741 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt nosaukumu (adresi) „Ezerdzirnas”, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 1,4859 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
44. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dzirnas”, Siguļi, 
Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ.Nr.40103360710) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzirnas” zemes vienībai ar kadastra  apzīmējuma 
Nr.8052 003 0601), Siguļi, Carnikavas novads. 

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

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

2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un ievērojot Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 14.06.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
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G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzirnas” zemes vienībai ar 
kadastra  apzīmējuma Nr.8052 003 0601), Siguļi, Carnikavas novads. 

2. Piešķirt jaunveidojamajai ielai Carnikavas novadā Gaujas ciemā nosaukumu – Dzirnavu 
iela. 

3. Piešķirt adresi Dzirnavu iela 3, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.4” 0,2174 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt adresi Dzirnavu iela 5, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,1872 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

5. Piešķirt adresi Dzirnavu iela 7, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1841 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

6. Piešķirt adresi Dzirnavu iela 9, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1840 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

7. Likvidēt nosaukumu „Dzirnas”, Carnikavas novads. 
 
45. § 

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

 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,061 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 004 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonim P. M., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Ārkārtas domes sēde notiks 27.07.2016. plkst. 16:00. 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.07.2016. plkst. 15:00; 
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Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 12.07.2016. 
plkst. 14:00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 13.07.2016. plkst. 14:00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 20.07.2016. plkst. 09:00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 22.jūnijā plkst. 14:00 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 90 lp., tai skaitā 5 administratīvie akti uz 12 lp. 
2. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.SN/2016/13 „Grozījumi 

Carnikavas novada pašvaldības 20.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/32 
„Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem 
maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā”” uz 
7 lp. 

3. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 2015.gada 
publiskais pārskats uz 23 lp. 

4. Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats uz 90 lp. 
5. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikum Nr.SN/2016/14 „Grozījumi 

Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 
„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Carnikavas novadā” uz 6 lp. 

6. Nolikums Nr. INA/2016/18 “Grozījums nolikumā Nr. INA/2016/11 “Par Carnikavas 
novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”” uz 4 lp. 

7. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikum Nr. SN/2016/7 „ Par kultūras 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” uz 14 lp. 

8. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. SN/2016/15 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2014.gada 21.maija saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/10 
„Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā”” uz 5 lp. 

9. Saraksts „Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās 
zemes izmantošanas iespēju izvērtējums” uz 6 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 30.jūnijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 30.jūnijā 
 


