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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2018.gada 25.jūlij ā Nr.12 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis (līdz plkst.12.45), Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Imants 
Krastiņš, Jānis Leja (līdz plkst.12.45), Dainis Kozlovskis (līdz plkst.12.45), Kristaps 
Bergmanis, Arta Deniņa (līdz plkst.12.45), Eduards Burģelis (no plkst. 09.03) 

 

Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Rita 
Rossoha - Sadoviča, Edgars Vīksne, Ilze Cerbule, Antra 
Krasta 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktora vietnieks Lauris Bernāns, 
Carnikavas pamatskolas p.i. Aija Patkovska 

 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

Domes sēdes darba kārtībā ir 34 darba kārtības jautājumi, izpilddirektora ziņojums un ziņojums 
par Pašvaldības policijas policistu iesniegums. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, P.Špakovs, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, J.Leja, I.Krastiņš, G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par Carnikavas pamatskolas direktora iecelšanu amatā. 
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu Carnikavas novada informatīvo stendu nomaiņai. 
3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā apstiprināšanu. 
4. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2018/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2008.gada 

16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2008/1 “Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz 
informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā”” gala redakcijas apstiprināšanu. 

5. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2018/17 „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 
23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par 
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pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to 
cenrādi”” apstiprināšanu. 

6. Par grozījumiem 2017. gada 1. novembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 8/1-2019 
(Nr. 02-14.2/17/10). 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.  
12. Par Carnikavas novada domes noteikumu „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu 

Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu 
izpildes nodrošināšanai” jaunas redakcijas apstiprināšanu. 

13. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2018/18 „Carnikavas novada pašvaldības nolikums” 
apstiprināšanu. 

14. Par Carnikavas novada pašvaldības policijas inspektoru iesniegumu. 
15. Par Carnikavas novada domes 21.03.2018. lēmuma (prot. Nr.5, 13.§) atcelšanu.  
16. Par skolēnu autobusa izmantošanas kārtības apstiprināšanu. 
17. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā Petankā. 
18. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā Kamanu suņu sportā. 
19. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā Vindserfingā Techno293. 
20. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2018/19 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013. gada 

22. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 „Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa 
teritorijā” apstiprināšanu. 

21. Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2018. gada 
septembrim – decembrim. 

22. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai 
starptautiskā konkursā-festivālā. 

23. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 " Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros atbalsta saņemšanai. 

24. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Sieviešu kora “Undīne” koncertbraucienam uz Somiju. 
25. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2018/11 „Grozījums Carnikavas 

novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 
„Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi”” gala redakcijas apstiprināšanu. 

26. Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu. 
27. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 
28. Par 21.05.2014. Carnikavas novada domes lēmuma par kārtību, kādā valsts īpašuma 

„Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā, ar kadastra 
apzīmējumu 8052 005 1449, izpildāma novada pašvaldības autonomā funkcija – parka 
ierīkošana un uzturēšana, aktualizēšanu.  

29. Par zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 001 0025 8001) nomu malkas 
novietnes būvniecībai un uzturēšanai. 

30. Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 
Jūraskrastu iela 20, Gauja, Carnikavas novads. 

31. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
32. Par piekrišanas došanu zemes [..],Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
33. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
34. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

 
Izpilddirektora zi ņojums. 
 
Slēgtā daļā. 
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Par Pašvaldības policijas policistu iesniegumu. 
 
G.Dzene paziņo, ka atrodoties deputātes amatā ir mēģinājusi izprast deputāta lomu Latvijā 
kopumā un arī novadā. Līdz ar to ir mainījusi politisko piederību un pašlaik ir “Jaunās 
konservatīvas partijas” biedrs. Šis ir jauns un progresīvs spēks, kas Latvijā kopumā un arī novadā 
varētu mainīt politisko situāciju. 
 

1. § 
Par Carnikavas pamatskolas direktora iecelšanu amatā  

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 09.03 domes sēdē ierodas deputāts E.Burģelis. 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, A.Patkovska, I.Krastiņš, A.Deniņa, D.Kozlovskis, E.Odziņa, 
K.Bergmanis, G.Dzene, J.Leja 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  

1. 26.06.2018. tika izsludināts konkurss uz Carnikavas pamatskolas direktora  amata vakanci; 
2. Saskaņā ar pretendentu izvērtēšanas komisijas 19.07.2018. sēdes rezultātiem uz Carnikavas 

pamatskolas direktora amata vietu ir izvirzīta Aija Patkovska (personas kods [..]). 
 
E.Burģelis priecājas, ka direktores amatā ir apstiprināta A.Patkovska. Brīdi, kad tika apstiprināta 
kā direktora pienākumu izpildītāja tika runāts, ka mācību gada beigās tiks sniegta atskaite par 
padarītajiem darbiem un nākotnes plāniem. Varbūt variet tagad īsumā par šo pastāstīt? 
A.Patkovska atbild, ka 18.janvārī pieņemot lēmumu pildīt direktora pienākumus apzinājās, ka 
turpmākais periods nebūs tas vieglākais un būs jāpieņem nopietni lēmumi. Šis pusgads bija ražīgs 
un par to paldies ir jāsaka visam skolas kolektīvam, Izglītības un kultūras nodaļai un domei par 
atbalstu. Šajā pusgadā galvenais uzdevums bija saprast, kas notiek skolā!? Izvērtējot pedagogu 
darbu un attieksmi, tika pieņemti lēmumi arī par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Uzsākot 
jauno mācību gadu, tiks noteikti mērķi, kurus centīsimies sasniegt kopīgiem spēkiem. Galvenais 
uzdevums būs savstarpējā komunikācija un sarunas jebkādu jautājumu risināšanā. 
E.Burģelis jautā, vai A.Patkovska piekrīt vīzijai par Carnikavas vidusskolas izveidi? 
A.Patkovska atbild, ka piekrīt šim virzieniem un idejām par vidusskolas izveidi. Svarīgi būs domāt 
par pedagogu piesaistīšanu un viens no būtiskiem aspektiem būs dienesta dzīvokļu izveide/iegāde. 
Cilvēki ir gatavi mainīt dzīvesvietu no citiem Latvijas novadiem un reģioniem, skolu 
reorganizāciju un slēgšanu dēļ. 
I.Krastiņš komentē, ka pirms jauna direktora iecelšanas vajadzēja būt pēdējā pusgada darba 
izvērtējumam. 
D.Jurēvica norāda, ka ikvienam deputātam bija iespēja piedalīties darba intervijā un uzdot visus 
jautājumus. 
I.Krastiņš norāda, ka A.Patkovskai dod lielu “uzticības kredītu”, lai turpinātu iesāktos darbus. 
Jūs variet justies pilnīgi droša, strādājot šajā amatā, jo Jums ir visu deputātu atbalsts. Mēs no 
Jums sagaidām kvalitatīvus rezultātus un drosmīgus priekšlikumus, lai novadā attīstītu un 
uzlabotu izglītību. 
A.Deniņa papildina, ka šajā pusgadā skolā ir notikušas pozitīvas pārmaiņas un A.Patkovskai ir 
talants. Ir svarīgi, lai skola šo neatkarīgo ceļu var turpināt ar drosmīgu skatījumu nākotnē. Dome 
Jūs atbalstīs visās lietās. 
D.Kozlovskis jautā, kāds ir skatījums uz izstrādāto vidusskolas izveides plānu – vai ir 
nepieciešamas kādas korekcijas? 
A.Patkovska atbild, ka tas būs komandas darbs. Izvirzītā vīzija un mērķi ir j āpārskata, kas būs un 
kas nebūs sasniedzams. Noteikti būs jāveic korekcijas, arī termiņos, bet kopīgiem spēkiem rezultāts 
tik sasniegts. 
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E.Odziņa komentē, ka A.Patkovskai ir lielas spējas un talants vadīt skolu. Arī skolas pedagogi 
atbalsta šo lēmumu. 
K.Bergmanis atbalsta šo lēmumu, jo tas tiek darīts sabiedrības labā. Cik Jūs jūtieties patstāvīga 
savos lēmumos? 
A.Patkovska atbild, ka atbalsts ir jūtams gan no Izglītības un kultūras nodaļas, gan no domes 
vadības. Viedokli var izteikt jebkurš, bet gala vārds jebkurā gadījumā būs skolas direktoram. 
D.Jurēvica komentē, ka A.Patkovska ir labs piemērs tam, ka cilvēks bez pieredzes vadošā amatā, 
bet dodot iespēju, var izpausties un parādīt savas stiprās puses. Šis pusgads ir parādījis, ka 
A.Patkovska ir spējīga pieņemt lēmumus, arī ļoti svarīgus. Novēlu veiksmi un deputātu atbalsts 
būs vienmēr. 
 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pēc saskaņošanas Izglītības un zinātnes ministrijā iecelt Carnikavas pamatskolas direktora 
amatā Aiju Patkovsku.  

2. Noteikt, ka Carnikavas pamatskolas direktores prombūtnes laikā viņas aizvietošanu veic 
darbinieks (direktora vietnieks izglītības jomā vai direktora vietnieks audzināšanas darbā) 
uz Carnikavas pamatskolas direktora rīkojuma pamata. 

3. Izdarīt grozījumus pašvaldības darbinieku sarakstā.  
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi – Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Administratīvās 

nodaļas vadītāju. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
D.Jurēvica informē, ka Iepirkumu komisija nav pieņēmusi gala lēmumu par jautājumu: “Par 
papildus finansējuma piešķiršanu Carnikavas novada informatīvo stendu nomaiņai”, jo piedāvātā 
summa bija neadekvāti augsta. Iepirkuma komisijai ir jālemj par tālāko rīcību šajā iepirkumā, līdz 
ar to D.Jurēvica aicina šo jautājumu izņemt no sēdes darba kārt ības. 
 
Deputāti atbalsta izteikto priekšlikumu. 

 
2. § 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā apstiprināšanu” 
Ziņo: D.Jurēvica, L.Bernāns 

 
Plkst. 10.00 no domes sēdes iziet deputāts D.Kozlovskis. 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, J.Leja, E.Burģelis, P.Špakovs, 
G.Kozlovska, G.Miglāns, D.Kozlovskis 
 

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

Aģentūra) 2013.gada 31.maijā noslēdza līgumu Nr.2013/41 (turpmāk – līgums) ar SIA 
„Pilsētvides serviss” (iepriekšējais nosaukums „Vides pakalpojumu grupa”), reģistrācijas 
Nr.40003244831, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā; 

2. Ar domes 24.01.2018. lēmumu (prot. Nr.2, 2.§) „Par grozījumiem domes 22.11.2017. 
lēmumā Nr.24, 22.§ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā 
apstiprināšanu” dome apstiprināja maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (maksu 
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par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs) - 2,16 EUR/m3 (bez pievienotās 
vērtības nodokļa); 

3. saskaņā ar līguma 3.1. punktu līgums ir spēkā līdz 30.05.2018. Pakalpojums tiek sniegts līdz 
brīdim, kad tiek noslēgts jauns līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, taču ne ilgāk 
kā 4 mēnešus pēc līguma darbības termiņa beigām; 

4. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) 22.03.2018. izsludināja iepirkumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
Carnikavas novadā” (identifikācijas Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss” 2018/7), 
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iesniedza SIA “Clean R”. 

 
A.Deniņa jautā, kāds ir galvenais tarifa palielinājuma iemesls? Šis ir ļoti straujš tarifa 
paaugstinājums, pat ja tiek iekļautas izmaksas atkritumu noglabāšanai? Kā uzņēmums ir rēķinājis 
papildus pakalpojumu izmaksas, jo reāli jau iedzīvotāji par šiem pakalpojumiem samaksās. 
L.Bernāns atbild, ka pieaugums ir saistīts gan ar papildus pakalpojumiem, gan ar uzņēmuma 
noteikto koeficientu. Jāņem vērā, ka līgums tiek noslēgts uz 7gadiem, līdz ar to koeficientu 
uzņēmums izvēlas tādu, lai tarifs visu šo periodu būtu nemainīgs. Respektīvi, uzņēmums iekļauj 
arī nākotnes iespējamās degvielas, likumdošanas un nodokļu izmaiņas. Papildus pakalpojumi:  

• katram līgumslēdzējam vienu reizi gadā būs iespējams nodot 4 riepas; 
• bezmaksas elektropreču nodošana; 
• vienu reizi būs iespējams nodot lielgabarīta atkritumus (neskaitot būvgružus). 

 
Deputāti diskutē par tarifa palielinājuma iemesliem un izmaksu aprēķiniem. 
 
I.Krastiņš komentē, ka iemesls tarifa paaugstinājumam ir iepirkuma rezultāts, bet tas noteikti ir 
jāskatās kontekstā ar novada iedzīvotāju demogrāfijas struktūru un maksātspēju. Jāņem vērā, ka 
lielākā daļa novada iedzīvotāju ir pensionāru, kas šos papildus pakalpojumus izmantos maz. Tādēļ 
būtu jāmaina kopējā atkritumu apsaimniekošanas izmaksu struktūra jeb jāmaksā par 
pamatvajadzībām. Par papildus pakalpojumiem katra mājsaimniecība maksā pati. Kāpēc ir 
pieprasīti šādi iepirkuma noteikumi? 
L.Bernāns atbild, ka iepirkuma specifikācija nebija viena cilvēka lēmums, bet gan speciāli 
veidotas darba grupas kopējais darbs. Pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši daudz zvanu no 
iedzīvotājiem par iespējām izvest lielgabarīta atkritumus. Līdz ar to, ņemot vērā iedzīvotāju 
vajadzības un vēlmes, šādi nosacījumi tika iekļauti iepirkuma specifikā. 
E.Burģelis jautā, vai nākotnē tarifu varētu ietekmēt tas, ka novadā ir paredzēts izveidot atkritumu 
šķirošanas laukumu? 
L.Bernāns atbild, ka iepirkumā tika iekļauts tas, ka no 2021.gada novadā būs atkritumu 
šķirošanas laukums. Uzņēmums to ir iekļāvis tarifā. 
K.Bergmanis komentē, ka šādā situācijā – paaugstinoties tarifam – novadā ir nepieciešams redzēt 
kardinālas izmaiņas atkritumu savākšanas darbībās, lai iedzīvotāji redz par ko tiek maksāts 
paaugstinātais tarifs. Otra svarīgā lieta ir tāda, ka tarifā ir iestrādāti vairāki pakalpojumi, kuriem 
ir nepieciešams sasniegt noteiktus apjomus. Kā varēs saprast, vai noteikti apjomi tiek vai netiek 
izmantoti? 
L.Bernāns atbild, ka iedzīvotāji saņems piedāvātos papildus pakalpojumus un privātmājas varēs 
šķirot atkritumus, kas nebija līdz šim. Pašvaldība pieprasīs iztērētos apjomus kalendārajā gadā, 
bet ietekmēt to vai tika vai netika izvesti noteiktie apjomi, pašvaldība nevar ietekmēt. Tas ir 
uzņēmuma risks, ko viņi ir aprēķinājuši kā 8%. 
P.Špakovs komentē, ka iedzīvotājiem ir jāmāca šķirot atkritumus, tad arī sadzīves atkritumu 
izvešana būs retāka un iedzīvotājiem būs jāmaksā mazāk. 
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A.Deniņa norāda, ir nepieciešams organizēt jaunu iepirkumu, jo šajā ir acīmredzamas nepilnības, 
kāpēc tarifs ir palielinājies trīs reizes?! 
I.Krastiņš piekrīt A.Deniņai, ka ir nepieciešams sludināt jaunu iepirkumu, nosacījumos izslēdzot 
visus papildus pakalpojumus, bet atstājot tikai minimālās prasības – atkritumu izvešana. Pretējā 
gadījumā cietīs maznodrošinātās personas. 
G.Miglāns komentē, ka visi vēlētos to, lai tarifs būtu zemāks. Pie šī jautājuma strādāja speciāli. 
Tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja nolikumu un izsludināja iepirkumu. 
 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „e” apakšpunktu, 
Carnikavas novada domes 20.09.2017. saistošo noteikumu Nr.SN/2017/13 „Saistošie noteikumi 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā” 34.punktu Finanšu un budžeta 
komitejas 18.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 6 balsīm 
(E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis), “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 2018.gada 1.septembra apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
(maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs) - 7,41 EUR/m3 (bez pievienotās 
vērtības nodokļa). 

2. Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai maksai atkritumu radītājs sedz izmaksas par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprināto tarifu un dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā. 

3. Atcelt no 01.09.2018. Carnikavas novada domes 24.01.2018. lēmumu (prot. Nr.2, 2.§) „Par 
grozījumiem domes 22.11.2017. lēmumā Nr.24, 22.§ “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā apstiprināšanu” un 22.11.2017. lēmumu 
Nr.24, 22.§ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Carnikavas novadā 
apstiprināšanu”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo uzskatu, ka sociāli nenodrošinātajām 
iedzīvotāju daļām nav jāmaksā par pakalpojumiem, kurus viņi neizmantos. Piemēram, lietoto 
riepu nodošanu vienu reizi gadā”. 
K.Bergmaņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo, manuprāt, neesam kvalitatīvi 
izdiskutējuši pastāvošās iespējas pie esošās situācijas un atkritumu apsaimniekošanas kārtības ar 
iesaistītajām pusēm – kā Carnikavas novadā varētu iepirkt pēc iespējas lētāku pakalpojumu. Kā 
arī kādā veidā mums būtu iespējams strādāt ar iedzīvotājiem, lai šo pakalpojumu varētu iegūt 
lētāku pie esošās situācijas?!” 
 

3. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2018/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2008.gada 

16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2008/1 “Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz 
informat īvajiem stendiem Carnikavas novadā”” gala redakcijas apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, L.Bernāns 
 
Plkst. 10.24 domes sēdē atgriežas deputāts D.Kozlovskis. 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Leja, L.Daugavietis 
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Carnikavas novada dome 2018.gada 25.aprīlī apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr.SN/2018/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2008.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2008/1 “Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas 
novadā”” (turpmāk – Saistošie noteikumi).  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 2018.gada 9.maija atzinumā Nr.1-18/4062 (turpmāk – Atzinums) norāda:  
1. saistošie noteikumi pēc būtības iekļaujami pašvaldības domes saistošajos noteikumos par 

reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu; 
2. svītrot no saistošo noteikumu 2.punkta vārdu “reklāma”, jo reklāmas izvietošanas kārtība 

pašreiz tiek paredzēta ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem; 
3. labot saistošo noteikumu 3.punktā vārdu “apakšpunkts” un rakstīt “punkts”; 
4. no saistošo noteikumu redakcijas ir jāsvītro pielikums “Carnikavas novada pašvaldības 

aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” informācijas paziņojumu izvietošanas cenrādis”, jo 
minētais cenrādis ir jāapstiprina un jāizdod atbilstošā kārtībā. 
Carnikavas novada dome, atkārtoti izvērtējot Saistošos noteikumus, konstatē sekojošo:  

1. Saistošajos noteikumos nav lietderīgi iekļaut pašvaldības domes saistošajos noteikumos par 
reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, 
jo informatīvo stendu apsaimniekošanu veic p/a “Carnikavas Komunālserviss”, bet 
pašvaldības domes saistošajos noteikumos par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās 
vietās vai vietās,  kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novada Būvvalde veic reklāmas 
projektu saskaņošanu un izdot izvietošanas atļauju; 

2. svītrot 2.punktā vārdu “reklāma”; 
3. svītrot 1.1.2.apakšpunktu; 
4. svītrot 3.2.punktu un 3.2.1 punktu; 
5. svītrot pielikumu.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, ievērojot Ministrijas norādījumus, tiek precizēti Saistošie 
noteikumi un sagatavota Saistošo noteikumu gala redakcija.  
 
I.Krastiņš aicina balsot “PRET” šo lēmumu. Pašvaldības īpašums ir tas, kurš ir piederošs 
iedzīvotājiem, tad to arī pienāktos izmantot pilsonisko tiesību realizācijai, kas ir nodrošināt 
demokrātisko iekārtu caur vēlēšanām. Svarīga vēlēšanu sastāvdaļa ir informētība. Ar šādu 
lēmumu, iedzīvotāju pilsoniskās tiesības tiek apdraudētas, jo netiek sniegta pilnvērtīga 
informācija. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 45.panta ceturto daļu un 
Finanšu un budžeta komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja), 
PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu 
Nr.SN/2018/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2008.gada 16.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2008/1 “Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem 
stendiem Carnikavas novadā”” gala redakciju (pielikumā).  

2. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
un mājas lapā internetā, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada domes Centrālās 
administrācijas ēkā.  

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

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2018/17 „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 
23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 

aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”” 
apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, L.Bernāns 
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2018/17 „Grozījums Carnikavas novada 
domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos  Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”” 
apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” 
apakšpunktu un 45.panta otro, piekto un septīto daļu, Publisko aģentūru likuma 17.panta pirmo, 
otro un ceturto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 18.07.2018. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 
15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, 
K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2018/17 „Grozījums 
Carnikavas novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 
„Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas 
pakalpojumiem un to cenrādi”” (pielikums). 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

5. § 
Par grozījumiem 2017. gada 1. novembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 8/1-2019 

(Nr. 02-14.2/17/10) 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Izvērtējot Carnikavas novada domē 02.07.2018. saņemto Carnikavas novada pašvaldības 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora (turpmāk – Skolas direktors) ziņojumu Nr. 1-
16/11 (turpmāk – ziņojums) kopsakarā ar kooperatīvās sabiedrības “SERVISS C”, reģistrācijas 
numurs 40103056375, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
(turpmāk - “SERVISS C”) iesniegto piedāvājumu, dome konstatē: 

1. Ar domes 25.10.2017. lēmumu „Par nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu, 
piedāvājumu atlases Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai 
rezultātiem” (protokols Nr.22, 4.§) nolemts slēgt nomas līgumu ar “SERVISS C” par 
nedzīvojamo telpu, ar kopējo platību 132,8 kv.m., nomu Atpūtas ielā 1, Carnikavā, 
Carnikavas novadā (ēkas kadastra apzīmējums 8052 004 0238 001).  

2. Carnikavas novada dome un “SERVISS C” 01.11.2017. noslēgumi Nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu Nr. 8/1-2019 (Nr. 02-14.2/17/10) (turpmāk – Līgums) par nedzīvojamo telpu 
nomu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai. Līguma darbības 
termiņš - līdz 2019. gada 31.decembrim ar tiesībām pagarināt Līgumu vēl uz vienu gadu. 
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Cita starpā minētā Līguma 6.1. apakšpunkts noteic, ka līguma grozījumus un papildinājumus 
Puses izdara rakstveidā, tie ir pievienojami Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.  

3. Pamatojoties uz “SERVISS C” 2018. gada 29.06.2018. informāciju par nomas telpu 
piedāvājumu nomas telpu izmaksas ir/aprēķinātas: 
3.1. telpas ēkas 1. stāvā – Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 ar kopējo 

platību – 73,2 m2 nomas maksa Eur 256,2 + PVN (Eur 3.50 + PVN par m2 mēnesī);  
pakalpojumu maksājums – Eur 185.53 + PVN mēnesī;  
maksājums Eur 441.73 + PVN mēnesī (neskaitot maksu par patērēto elektroenerģiju, 
ūdeni un kanalizāciju); 
maksa par elektroenerģiju (skaitītāja rādījums);  
maksa par ūdeni un kanalizāciju (skaitītāja rādījums);  

3.2. telpas ēkas 1. stāvā – Nr. 19, Nr. 20 ar kopējo platību – 29.4 m2;  
nomas maksa Eur 3.50 + PVN par m2 mēnesī;  
izlīdzinātais maksājums Eur 171.52 + PVN mēnesī (neskaitot maksu par 
elektroenerģiju); 
maksa par elektroenerģiju (skaitītāja rādījums);  

3.3. telpas ēkas 2. stāvā Nr. 30-33 ar kopējo platību 71.8 m2;  
nomas maksa Eur 4.50 + PVN par m2 mēnesī;  
maksājums Eur 560.04 + PVN mēnesī (neskaitot maksu par elektroenerģiju); 
maksa par elektroenerģiju (skaitītāja rādījums).  

Kopējais maksājums par telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem Eur 1173,29 + PVN 
(neskaitot maksājumus saskaņā ar skaitītāju rādījumiem). Minētās telpas pieejamas nomai no 
01.08.2018. 

Maksājumā ietverta maksa par telpu nomu un komunālajiem maksājumiem. Maksājums var 
tikt mainīts atbilstoši pakalpojumu sniedzēju, A/S Latvenergo, A/S Latvijas gāze, P/A Carnikavas 
komunālserviss, SIA Ādažu glābšanas dienests, SIA Pilsētvides Serviss, tarifu izmaiņām ar maiņas 
dienu.  

4. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm u.c.); 

5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 
1. punkts un 3. punkts cita starpā noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem 
un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu 
un mantas izlietojumu, manta iegūstama lietošanā par iespējami zemāku cenu. 

6. Skolas izvietošana domei piederošās telpās šobrīd nav iespējama, kā arī domei tuvākā laikā 
nav iespējams Skolas darbības nodrošināšanai nodrošināt citas telpas vai ēku, turklāt 
nomātās telpas atbilst Skolas vajadzībām, nodrošina efektīvu darbību un atrodas 
apmeklētājiem ērtā vietā. Ņemot vērā minēto, kā arī Skolas direktora ziņojumā norādīto, lai 
īstenotu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” prasības un 
dažādotu mācību plānu, Skola piesaistot līdzfinansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
ietvaros, ir iegādājusies keramikas un stikla krāsni ar mērķi sniegt mākslas nodaļas 
audzēkņiem iespēju Skolā apgūt keramiku, mozaīku un stikla mākslu, ievērojot lietderības 
apsvērumus, nepieciešams veikt grozījumus Līgumā, noslēdzot vienošanos par grozījumiem 
Līgumā atbilstoši Skolas direktora ziņojumā norādītajam un izteiktajam piedāvājumam. 
 
Izdarot lietderības apsvērumus, dome secina, ka Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

darbības nodrošināšanai nepieciešams veikt grozījumus 01.11.2017. noslēgtajā Līgumā, kā arī 
ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta otro daļu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantu, 3. panta 
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1. punktu un 3. punktu un 6.3 pantu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 18.07.2018. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās 
L. Daugavietis pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā”, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus starp Carnikavas novada domi un kooperatīvo sabiedrību “SERVISS C”, 
reģistrācijas numurs 40103056375, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas 
novads, LV-2163, 2017. gada 1. novembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā 
Nr. 8/1-2019 (Nr. 02-14.2/17/10):  
1.1. izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 

„2.1. Iznomātājs nodod Nomniekam atlīdzības lietošanā Telpas Nr. 9, Nr.10, Nr.11, 
Nr.12, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.19 un Nr.20, ar kopējo platību 102,6 m2, ēkas 1. stāvā 
un Telpas Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33, ar kopējo platību 71,8 m2, ēkas 2. stāvā.”; 

1.2. izteikt Līguma 2.2. punktu šādā redakcijā: 
“2.2. Puses vienojas par Telpu nomas maksu EUR 3.50 + PVN 21%, par telpas 1 m2 
mēnesī, par Telpām ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 102.6 m2, t.i., kopā EUR 359.10 + 
PVN 21%. Par Telpām ēkas 2. stāvā EUR 4.50 + PVN 21%, par telpas 1 m2 mēnesī, ar 
kopējo platību 71.8 m2, t.i., kopā EUR 323.10 + PVN 21%, kopā par Telpām 1. stāvā 
un 2. stāvā EUR 682.20 + PVN 21%.”;  

1.3. izteikt Līguma 2.3. punktu šādā redakcijā: 
“2.3. Puses vienojas par komunālo pakalpojumu gada izlīdzināto maksājumu mēnesī par 
Telpām 1. stāvā un 2. stāvā ar kopējo platību 174.4 m2 EUR 491.09 + PVN 21%.”’; 

1.4. izteikt Līguma 5.1. punktu šādā redakcijā:  
“5.1. Par Telpu ar kopējo platību 174.4 m2 izmantošanu Nomnieks maksā nomas maksu 
EUR 682.20 + PVN 21% mēnesī, sākot ar 2018. gada 1. septembri.”; 

1.5. izteikt Līguma 5.2. punktu šādā redakcijā: 
“5.2. Par komunālajiem pakalpojumiem maksājums EUR 491.09 + PVN 21% mēnesī, 
sākot ar 2018. gada 1. septembri”. 

2. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1. punktā nomātās telpas. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1. punkta minētās Vienošanās sagatavošanu - pašvaldības 
Centrālās administrācijas Juridiskā nodaļa.  

4. Grozījumi 2017. gada 1. novembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 8/1-
2019 (Nr. 02-14.2/17/10) stājas spēkā no 2018. gada 1. septembra. 

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

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

6. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas 2018. gada 3. jūlija sniegto informāciju (reģ. Nr. S/1452), konstatē: 

1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai ir izveidojies 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, 
kadastra apzīmējums 8052 002 [..] (turpmāk – nekustamais īpašums). 

2. Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2012. gada 28. novembra spriedumu 
civillietā Nr. C31536512 pasludināts [..] maksātnespējas process. 
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3. Carnikavas novada dome ar 2012. gada 12. decembra Kreditora prasījumu Nr. CND/N/3229 
iesniedza nenodrošinātā kreditora prasījumu maksātnespējas procesa administratoram 
Ervīnam Polim par [..] nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu. 

4. Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2015. gada 1. oktobra lēmumu civillietā 
Nr. C31536512 nolemts apstiprināt [..] saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, atbrīvot [..] 
no atlikušajām 2013. gada 5. februāra saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām, kuras 
nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, un izbeigt šo saistību piedziņu apturētajās 
izpildu lietvedībās un izbeigt [..] fiziskās personas maksātnespējas procesu. Minētais 
nolēmums nav pārsūdzams.  

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

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

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

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

9. Izvērtējot konstatētos apstākļus kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto, [..] nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds EUR 40,42 (četrdesmit euro un 42 centi) apmērā, kas sastāv no 
pamatparāda EUR 30,73 (trīsdesmit euro un 73 centi) apmērā un nokavējuma naudas EUR 
9,69 (deviņi euro un 69 centi) apmērā, nav atgūstams, līdz ar to, ir dzēšams. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 

Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto 
daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 18.07.2018. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 
30,73 (trīsdesmit euro un 73 centi) apmērā un nokavējuma naudu EUR 9,69 (deviņi euro un 
69 centi) apmērā, kopā – EUR 40,42 (četrdesmit euro un 42 centi) apmērā.  

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas 2018. gada 12. jūnija sniegto informāciju (reģ. Nr. S/1291), konstatē:  

1. No Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 1289 izdrukas izriet, ka nekustamais īpašums [..], kadastra numurs 



12 

8052 005 [..], kas atrodas [..], Carnikavas novads (turpmāk – Nekustamais īpašums), līdz 
2014. gada 16. maijam bija reģistrēts uz [..] vārda.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmo daļu nekustamā 
īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma 
vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, 
tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais 
īpašums. Minētā panta otrā daļa noteic, ka ar nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma 
izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas 
zemesgrāmatā vai kurai piederošais nekustamais īpašums (ēkas un inženierbūves) 
līdz Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes 
dienestā. 

3. [..] ir mirusi 2005. gada 3. augustā. 
4. Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 09.11.2011., Nr. 177 (4575) tika publicēts 

sludinājums, ka atklājies [..] mantojums un visi kreditori un citas personas, kurām ir tiesības 
uz mantojumu 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas tiek aicināti pieteikt savas 
pretenzijas uz mantojumu.  
Notariāta likuma 297. pants noteic, ka sludinājumā zvērināts notārs uzaicina pieteikties visus 

tos, kuriem kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz mantojumu. 
Uzaicinājuma termiņš, ja likumā nav noteikts citādi, nosakāms pēc zvērināta notāra ieskatiem. Tas 
nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no uzaicinājuma publicēšanas dienas. Zvērināts notārs 
sludinājumā norāda informāciju par to, ka termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.  

Civillikuma 701. pantā noteikts, ka ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma 
atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantinieku.  

Civillikuma 705. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka ar mantojuma iegūšanu uz mantinieku 
pāriet, līdz ar mantojuma atstājēja tiesībām (702. un turpm. p.), arī visas viņa saistības, izņemot 
tīri personiskās. Uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā 
nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas 
apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.  

Atbilstoši Civillikuma 1895. pantam visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no 
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā 
persona tās neizlieto desmit gadu laikā. 

Dome zvērināta notāra Eduarda Virko paziņojumā par mantojuma atklāšanos noteiktajā 
termiņā nav pieteikusi kreditoru pretenziju, turklāt iestājies Civillikuma 1895. panta noteiktais 
saistību noilguma termiņš. Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma nodokļa parāds nav atgūstams, 
līdz ar to ir dzēšams. 

5. Par Nekustamo īpašumu izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 16,74 
(sešpadsmit euro un 74 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 8,76 (astoņi euro un 
76 centi) un nokavējuma naudas EUR 5,06 (pieci euro un 6 centi) par zemi, kā arī no 
pamatparāda EUR 1,85 (viens euro un 85 centi) un nokavējuma naudas EUR 1,07 (viens 
euro un 7 centi) par ēkām.  

6. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka valsts 
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda 
naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests šādos gadījumos fiziskajai personai — nodokļu 
maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Minētā panta trešā un 
ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, 
kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Kapitalizēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 
pamatparādu, kā arī ar to saistīto soda naudu un nokavējuma naudu pašvaldības dzēš 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, savukārt Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās 
pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto, [..] nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav iespējams atgūt, un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 18.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 16,74 (sešpadsmit 
euro un 74 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 8,76 (astoņi euro un 76 centi) un 
nokavējuma naudas EUR 5,06 (pieci euro un 6 centi) par zemi, kā arī no pamatparāda EUR 
1,85 (viens euro un 85 centi) un nokavējuma naudas EUR 1,07 (viens euro un 7 centi) par 
ēkām. 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

8. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 10.30 no domes sēdes iziet deputāts G.Miglāns. 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas 2018. gada 12. jūnija sniegto informāciju (reģ. Nr. S/1288), konstatē:  

1. No Carnikavas novada domes 2012. gada 22. augusta lēmuma (prot. Nr. 15, 22.§) izriet, ka 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka juridiskajām un fiziskajām 
personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 
izbeidzas, ja līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums 
ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz 
zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 
priekšapmaksa. [..] līdz 2011. gada 30. decembrim nebija noslēgusi zemes izpirkuma 
(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka". Līdz ar 
ko, zemes lietotājas tiesības lietot viņai piešķirto zemi [..], Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 005 [..], izbeigušās 2011. gada 30. decembrī un ar 2011. gada 31. decembri [..] 
ieguva zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmo daļu nekustamā 
īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma 
vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, 
tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais 
īpašums. 
Ņemot vērā minēto, nodokļu administrācija [..] nosūtījusi: 13.10.2011. brīdinājumu par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Nr. CND/N/2011/1450, 23.07.2012. informatīvu 
vēstuli Nr. CND/N/2012/1345 un 21.09.2012. brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu 
izpildi Nr. CND/N/1799.  

3. [..] ir mirusi 2012. gada 10. oktobrī.  
4. Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 11.12.2012., Nr. 194 (4797), oficiālās publikācijas 

Nr.: 2012/194.MZ30, tika publicēts sludinājums, ka atklājies [..] mantojums un visi kreditori 
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un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sludinājuma 
publicēšanas tiek aicināti pieteikt savas pretenzijas uz mantojumu.  

5. Notariāta likuma 297. pants noteic, ka sludinājumā zvērināts notārs uzaicina pieteikties visus 
tos, kuriem kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz mantojumu. 
Uzaicinājuma termiņš, ja likumā nav noteikts citādi, nosakāms pēc zvērināta notāra 
ieskatiem. Tas nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no uzaicinājuma publicēšanas dienas. 
Zvērināts notārs sludinājumā norāda informāciju par to, ka termiņā nepieteiktās kreditoru 
pretenzijas tiks dzēstas.  
Civillikuma 701. pantā noteikts, ka ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma 

atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantinieku.  
Civillikuma 705. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka ar mantojuma iegūšanu uz mantinieku 

pāriet, līdz ar mantojuma atstājēja tiesībām (702. un turpm. p.), arī visas viņa saistības, izņemot 
tīri personiskās. Uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā 
nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas 
apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.  

Dome, zvērināta notāra Anitas Elksnes, paziņojumā norādītajā termiņā kreditoru pretenzijas 
nav pieteikusi, līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams. 

6. Par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 005 [..], ir izveidojies 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 304,51 (trīs simti četri euro un 51 cents) apmērā, 
kas sastāv no pamatparāda EUR 168,05 (viens simts sešdesmit astoņi euro un 5 centi) un 
nokavējuma naudas EUR 136,46 (viens simts trīsdesmit seši euro un 46 centi) par zemi.  

7. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka valsts 
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda 
naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests šādos gadījumos fiziskajai personai — nodokļu 
maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. Minētā panta trešā un 
ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, 
kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Kapitalizēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 
pamatparādu, kā arī ar to saistīto soda naudu un nokavējuma naudu pašvaldības dzēš 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, savukārt Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās 
pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

 
Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav iespējams atgūt, un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 25. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
18.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 304,51 (trīs simti 
četri euro un 51 cents) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 168,05 (viens simts 
sešdesmit astoņi euro un 5 centi) un nokavējuma naudas EUR 136,46 (viens simts 
trīsdesmit seši euro un 46 centi) par zemi. 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
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9. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas 2018. gada 12. jūnija sniegto informāciju (reģ. Nr. S/1290), konstatē: 

1. Ar Rīgas rajona tiesa Rīgas rajona tiesa Siguldā (turpmāk – Tiesa) 2014. gada 25. novembra 
nolēmumu lietā Nr. C35108914 [..] uzsākts maksātnespējas process, uzsākta bankrota 
procedūra, maksātnespējas procesa lietā iecelts administrators.  

2. Carnikavas novada dome ar 2014. gada 22. decembra Kreditora prasījumu Nr. 01-11.2/3771 
iesniedza nenodrošinātā kreditora prasījumu maksātnespējas procesa administratoram par 
[..] nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas 
novads, LV-2163, kadastra numurs 8052 005 [..]. 

3. Ar Tiesas 2018. gada 11. jūnija nolēmumu lietā Nr. C35108914 nolemts apstiprināt fiziskās 
personas [..] saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, atbrīvot fizisko personu [..] no 
2015. gada 1. jūnija saistību dzēšanas plānā, ar grozījumiem 2016. gada 16. marta redakcijā, 
norādītajām un atlikušajām neizpildītajām saistībām, izbeigt fiziskās personas [..] 
maksātnespējas procesu. Lēmums stājas spēkā nekavējoties un nav pārsūdzams. 

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

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

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

7. Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 107,23 (viens simts septiņi euro 
un 23 centi) apmērā, nokavējuma nauda EUR 8,56 (astoņi euro un 56 centi) apmērā, kopējā 
summa EUR 115,79 (viens simts piecpadsmit euro un 79 centi) apmērā par nekustamo 
īpašumu [..], Carnikavas novads, LV-2163, kadastra numurs 8052 005 [..], nav atgūstams, 
līdz ar ko ir dzēšams.  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 

Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto 
daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 18.07.2018. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 115,79 (viens simts 
piecpadsmit euro un 79 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 107,23 (viens simts 
septiņi euro un 23 centi) apmērā un nokavējuma naudas EUR 8,56 (astoņi euro un 56 centi) 
apmērā. 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
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10. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 10.32 domes sēdē atgriežas deputāts G.Miglāns. 

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

administrācijas Finanšu vadības nodaļas 2018. gada 18. jūnijā sniegto informāciju 
(reģ. Nr. S/1355), konstatē:  

1. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – Likums) 1. panta pirmās daļas 
5. punktu nodokļu administrācija ir Valsts ieņēmumu dienests un tā izveidotas institūcijas, 
pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes, kā arī citas valsts 
institūcijas, ja tās paredzētas konkrētos likumos, savukārt atbilstoši pašvaldības iestādes 
„Carnikavas novada dome” Finanšu vadības nodaļas nolikuma 7.1. apakšpunktam 
pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai jāveic nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšana; informācijas apkopošana par maksājumu parādiem, regulāra to 
analīzes veikšana un iesniegšana vadībai; priekšlikumu sniegšana nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanai, nodokļu samaksas termiņu pagarināšanai un parādu piedziņai; nodokļa 
maksājumu paziņojumu un atgādinājumu izsūtīšana.  

2. Likuma 25.panta pirmās daļas 5. punkts noteic, ka valsts budžetā pilnīgi vai daļēji 
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts 
ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā 
gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Minētā Likuma 26. panta 61. daļā noteikts, ka 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus 
maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.  
Ievērojot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas apkopoto 

informāciju (pielikums “Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts (par zemi, nedz. ēkām, 
mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi), Carnikavas novadā”), secināms, ka vairākām personām 
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas nav lielāks par EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 
00 centi), līdz ar ko nodokļu administrācija nav veikusi nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu, 
turklāt iestājies noilgums nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņai.  

3. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punkts noteic, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. Minētā panta otrā daļa noteic, ka domes 
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1. panta pirmās daļas 
5. punktu, 25.panta pirmās daļas 5. punktu un ceturto daļu, 26. panta 6.1 daļu, Finanšu un budžeta 
komitejas 18.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 55,22 (piecdesmit pieci 
euro, 22 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku 
saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi), Carnikavas 
novadā”.  

2. Pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai - nodrošināt 
nepieciešamās informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 
dzēšanu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
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3. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja, atbildīgā par lēmuma 2. punktā minētā izpildi – Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja. 

4. Par lēmuma izpildes kontroli atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 
 

11. § 
Par Carnikavas novada domes noteikumu „Noteikumi par transportl īdzekļu izmantošanu 
Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu 

izpildes nodrošināšanai” jaunas redakcijas apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Ar domes 2011.gada 16.novembra lēmumu (protokols Nr.20, 3.§) ir apstiprināti domes 
noteikumi Nr.CND/INA/2011/49 „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas 
novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes 
nodrošināšanai” (turpmāk – noteikumi). 

2. Ar domes 2018.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.8, 1.§) ir likvidēta pašvaldības iestāde 
„Carnikavas sporta centrs”, tādēļ nepieciešams precizēt noteikumu 3. pielikuma amatu 
sarakstu, kuros atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildei 
nodrošināšanai un atbilstoši MK noteikumu Nr.565 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 64.punktam izslēgt no 
noteikumiem autostāvvietu nomu kompensēšanu, noteikumi ir pilnveidoti un ir izstrādāta to 
jauna redakcija. 
 
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 2010.gada 21.jūnija MK noteikumu Nr.565 
”Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 
64., 65. punktiem, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, 
I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes noteikumus “Noteikumi par transportlīdzekļu 
izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai” jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  
 

12. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2018/18„Carnikavas novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, D.Kozlovskis, G.Kozlovska, K.Bergmanis, I.Krastiņš, R.Rossoha-
Sadoviča, J.Leja 
 

Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt Carnikavas novada pašvaldības nolikumu saistībā ar 
strukturālām izmaiņām, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 
1.marta vēstulē Nr.1-14/1964, 2018.gada 5.aprīļa vēstulē Nr.1-13/2991, 2018.gada 29.maija 
vēstulē Nr.1-13/4807, Datu valsts inspekcijas 2018.gada 22.maija vēstulē Nr.2-4.3/635-N, 
norādīto un deputātu priekšlikumiem, ir sagatavota jauna pašvaldības nolikuma redakcija.  
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A.Deniņa norāda, ka šo jautājumu vajadzēja skatīt visās komitejās, lai ikviens deputāts var izteikt 
savu viedokli. 
D.Jurēvica norāda, ka jebkurš deputāts var piedalīties visās komitejas un paust savu viedokli. 
D.Kozlovskis jautā kādas ir iespējas nolikumu papildināt? 
D.Jurēvica atbild, ka to var darīt jebkurā brīdī, veicot nolikuma grozījumus. Informē, ka galvenās 
diskusijas bija par to vai vajag noteikt laika ierobežojumu deputātu debatēm. Komiteja nobalsoja, 
ka šādu normu nevajag, līdz ar to deputātiem ir iespēja uzdot tik daudz jautājumu, cik 
nepieciešams. 
G.Kozlovska izsaka priekšlikumu noteikumu 24.punktā veikt labojumus aizstājot vārdus “3 (trīs) 
dienas” aizstāt ar vārdiem “5 (piecas) darba dienas” un 54.1.punktā veikt labojumus aizstājot 
“ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas” ar vārdiem “ne vēlāk kā 2 (divas) dienas”. 
 
Deputāti piekrīt izteiktajiem priekšlikumiem. 
 
A.Deniņa jautā par saistošo noteikumu 120.punktu – kurš izvērtēs, ka iesniegtie priekšlikumi ir 
būtiski!? Visus iesniegtos priekšlikumus vajadzētu vērtēt attiecīgajai komitejai. Līdz ar to deputāte 
izsaka priekšlikumu mainīt saistošo noteikumu 120.punktu, izslēdzot vārdu “būtiski”. 
 
Deputāti piekrīt izteiktajam priekšlikumam. 
 
I.Krastiņš norāda, ka šajos saistošajos noteikumos ir daudz izmaiņu un lēmums ir skatīts tikai 
Finanšu un budžeta komitejā, līdz ar to – daļa deputātu ar to nav iepazinušies. Aicina 
lēmumprojektu atlikt līdz augusta domes sēdei, jo tas nav jāpieņem steidzamības kārtā. 
D.Jurēvica iebilst, jo ir jāsniedz atbildes vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, saistībā ar deputātu tiesībām izteikties domes sēdē. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23. un 24.pantu, 
Finanšu un budžeta komitejas 18.07.2018. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, D.Kozlovskis, K.Bergmanis), PRET” 2 balsīm (I.Krastiņš, G.Dzene), “ATTURAS” 2 
balsīm (J.Leja, A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošos noteikumus 
Nr.SN/2018/18 „ Carnikavas novada pašvaldības nolikums” (pielikumā). 

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 zināšanai 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” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā Carnikavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

13. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības policijas inspektoru iesniegumu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Leja, E.Burģelis, J.Kozlovskis, D.Kozlovskis, G.Miglāns, A.Deniņa, 
K.Bergmanis, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada domē (turpmāk – Dome) saņemts Carnikavas novada pašvaldības 
policijas inspektoru iesniegums (Domē reģistrēts 02.05.2018. Nr.01-9/104) (turpmāk – 
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Iesniegums) ar lūgumu veikt atalgojumu pārrēķinu pašvaldības policijas amatpersonām un darba 
laikā ieskaitīt arī pārtraukumus 24 stundu dežūrmaiņās par iepriekšējiem diviem gadiem un 
turpmāk. 

Izvērtējot Iesniegumā minētos apstākļus, dome konstatē: 
1. Darba likuma 130.panta pirmajā daļā noteikts, ka darba laiks šā likuma izpratnē ir laikposms 

no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja 
rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā;  

2. savukārt Darba likuma 145.panta trešā daļa paredz, ka pārtraukuma laikā darbiniekam ir 
tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā, darba koplīgumā vai darba kārtības 
noteikumos nav noteikts citādi. Aizliegumam pārtraukuma laikā atstāt darba vietu jābūt 
pietiekami pamatotam. Ja pārtraukuma laikā darbiniekam ir noteikts aizliegums atstāt savu 
darba vietu un darbinieks šo laikposmu nevar izmantot pēc sava ieskata, šāds pārtraukums 
ieskaitāms darba laikā; 

3. Carnikavas novada pašvaldības policijas darba kārtību reglamentē 2016.gada 28.janvāra 
Domes noteikumi Nr.INA/2016/6 „Carnikavas novada pašvaldības policijas darba kārtības 
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). 

4. Noteikumu 32.punkts noteic, ka darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks, 
pārtraukumu atpūtai un ēšanai izmantošanas kārtību nosaka dežūrmaiņas vecākais, saskaņā 
ar darba specifiku un operatīvo situāciju. Vēlamais atpūtas laiks tiek noteikts ne mazāk kā 
30 minūtes ik pēc četrām stundām (nakts laikā no plkst.22:00 līdz 06:00 atpūtas laiks tiek 
noteikts 45 minūtes ik pēc četrām stundām). Minētā norma nesatur aizliegumu atstāt darba 
vietu pārtraukuma laikā; 

5. atbilstoši Noteikumu 34.punktam, iestājoties noteiktiem apstākļiem pašvaldības policijas 
priekšnieks vai persona, kas viņu aizstāj ir tiesīgs izsludināt trauksmi un (vai) izziņot sevišķu 
apstākļu darba režīmu, kura laikā aizliegts atstāt darbu vietu; 

6. Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšnieks I.Pastors  2018.gada 08.jūnija 
iesniegumā (Domē reģistrēts 08.05.2018. Nr.01-9/111) Domes priekšsēdētājai D. Jurēvicai, 
norādījis, ka kopš pašvaldības policijas pastāvēšanas brīža nekad nav bijusi izsludināta 
trauksme un (vai) izziņots sevišķu apstākļu darba režīms;  

7. tādējādi nepastāv likumīga pamata darba laikā ieskaitīt pārtraukumus 24 stundu dežūrmaiņās 
par iepriekšējiem diviem gadiem no Iesnieguma iesniegšanas dienas līdz 2018.gada 
1.jūnijam; 

8. ar domes 2018.gada 31.maija noteikumiem Nr.INA/2018/21 „Grozījumi 2016.gada 
28.janvāra noteikumos Nr.INA/2016/3 „Carnikavas novada pašvaldības policijas darba 
kārtības noteikumi”” Noteikumi ir papildināti ar jauniem punktiem, kuros cita starpā noteikts 
aizliegums pārtraukuma laikā atstāt darba pienākumu izpildes vietu un attiecīgais laikposms 
ieskaitāms darba laikā. Grozījumi stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā; 

9. atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktam, tikai dome var 
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas 
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību. 

 
I.Krastiņš jautā, kāpēc, izskatot šo jautājumu, uz domes sēdi nav uzaicināts Pašvaldības policijas 
priekšnieks I.Pastors, kā to paredz pašvaldības nolikums? 
D.Jurēvica atbild, ka Finanšu un budžeta komitejas sēdē Pašvaldības policijas priekšnieku 
atsevišķi deputāti viņu aizvainoja. Līdz ar to viņš izskata iespēju vērsties tiesā par goda un cieņas 
aizskārumu un lūdza atļauju nepiedalīties domes sēdē. 
J.Leja komentē, ka sarunās ar policistiem ir saprotams, ka viņi bija priecīgi par priekšsēdētājas 
atbalstu – izmaksāt kompensācijas, kaut arī daļa deputātu bija “PRET”. 
G.Miglāns norāda, ka arī bija “PRET” kompensāciju izmaksāšanu un aicina arī pārējos 
deputātus iedziļināties šajā jautājumā, pirms pieņemt gala lēmumu. 
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D.Jurēvica norāda, ka galvenais arguments ir tāds, ka normatīvajos dokumentos nebija skaidri 
noteikta norma, ka darbinieki nedrīkst atstāt savu darba vietu. Līdz ar to viņiem bija iespēja 
pārtraukumu izmantot kā vēlas, arī braukt ārpus novada teritorijas. Daļa policistu to arī 
izmantoja. Pašlaik ir panākta vienošanās, ka no 2018.gada 1.jūnija ir (grozot iekšējos normatīvos 
aktus) Pašvaldības policijas inspektoriem tiek apmaksātas 24 stundas. 
I.Krastiņš atsaucas uz priekšsēdētājas vārdiem, ka katram ir tiesības uz viedokli. Domes 
priekšsēdētāja kopējā sapulcē ar Pašvaldības policijas darbiniekiem ir teikusi, ka atbalsta 
kompensāciju izmaksāšanu. Tādēļ cer, ka šāds lēmums arī tiks atbalstīts. 
D.Jurēvica informē, ka juridiskais atzinums ir tāds, ka pie esošā normatīvā regulējam policistiem 
nevar izmaksāt kompensāciju. Jāņem vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likums, kas deputātiem aizliedz pieņemt pretlikumīgus lēmumus. 
G.Miglāns komentē, ka novada policisti nav apdalīti. Vienojoties ar policistiem, kaut par daļēju 
kompensāciju, tas neizslēdz iespēju, ka tiks iesniegts pieprasījums tiesā. 
E.Burģelis izsaka nožēlu par to, ka sēdē klātesošs nav Pašvaldības policijas priekšnieks, kurš 
nobijās. Šī situācija ir pilnīga priekšnieka vaina, jo varējām izvairīties no šīs sēdes, šī jautājuma, 
ja tas būtu laicīgi sakārtots. Tie ir viņa darbinieki un tā ir viņa atbildība. Principā neatbalstu 
kompensāciju izmaksāšanu, bet šajā gadījumā, ka nebija panākta vienošanās un netika strādāts 
ar kolektīvu, lai novērstu šādu situāciju. Citas iespējas kā cīnīties par savām tiesībām - nav.  
Sagatavotais lēmums nav atbalstāms. Nevar pārmest R.Garenčika neizdarību (kā tas tika minēts 
Finanšu un budžeta komitejā), jo ir vēl augstākstāvoša persona – domes priekšsēdētāja, kurai par 
šo būtu jāuzņemas pilna atbildība.  
G.Miglāns piekrīt tam, ka ir jārisina problēmas ar policijas vadību, bet šim lēmumprojektam ar 
to nav saistība. Izmaksājot policistiem kompensāciju, tas neizslēdz to, ka I.Pastors mainīsies. 
E.Burģelis norāda, jebkurā gadījumā pastāv risks, ka policisti iesniegts pieprasījumu tiesā. 
Situāciju vajag risināt tā, lai darbinieki būtu apmierināti. J.Zilgalvis ir minējis, ka ir gatavi 
netiesāties, ja pašvaldība būtu meklējusi kompromisu. 
K.Bergmanis komentē, ka uz doto mirkli pašvaldība “nostājas” Pašvaldības policijas priekšnieka 
I.Pastora pusē.  
I.Krastiņš komentē, ka visi signāli domes priekšsēdētājai kā komandas kapteinei bija zināmi jau 
divus gadus atpakaļ. Pašreizējā situācija ir pilnīga D.Jurēvicas atbildība. 
K.Bergmanis komentē, ka balsos “PRET”, jo ar šo balsojumu pašvaldība “nostājas” Pašvaldības 
policijas priekšnieka I.Pastora pusē. Problēma ir liela un tā ir jārisina.  
I.Krastiņš komentē, ka ir nepieciešams mācīties no kļūdām. Ir laiks pieņemt izšķirošus lēmumus. 
Nepatīk, ka sapulcē ar Pašvaldības policijas darbiniekiem tiek spēlēta spēle, ka labprāt atbalstītu 
kompensāciju izmaksāšanu, bet ir daļa deputātu, kas to neatbalsta. 
G.Kozlovska norāda, ka arī piedalījās sanāksmē ar Pašvaldības policijas darbiniekiem un tika 
minēts, ka pašvaldība ir gatava meklēt kompromisa risinājumu, bet par to ir jālemj visiem domes 
deputātiem. G.Kozlovska ir “PRET” to, ka ir jāmaksā kompensācijas, pamatojoties uz juristu 
atzinumiem. Savā ziņā ir atrast kompromisa variants un no 2018.gada 1.jūnija ir grozīti iekšējie 
normatīvie akti un Pašvaldības policijas inspektoriem tiek apmaksātas 24 stundas.  
D.Kozlovskis neizprot, kāpēc šī situācija netiek risināta divu gadu garumā?! 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 27.punktu un 
21.panta otro daļu, Darba likuma 145.panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, Domes 2016.gada 28.janvāra 
noteikumu Nr.INA/2016/6 „Carnikavas novada pašvaldības policijas darba kārtības noteikumi” 
32., 32.1 punktiem, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 18.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
G.Dzene, K.Bergmanis), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Atteikt ieskaitīt diennakts darba laikā paredzētos pārtraukumus un izmaksāt atalgojuma 
starpības Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonām, kuras veic diennakts 
darbu par iepriekšējiem diviem gadiem no Iesnieguma iesniegšanas dienas (02.05.2018.).  

2. Atteikt apmaksāt Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonām visas 24 stundas 
dežūrmaiņā no Iesnieguma iesniegšanas dienas līdz 2018.gada 1.jūnijam. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

14. § 
Par Carnikavas novada domes 21.03.2018. lēmuma (prot. Nr.5, 13.§) atcelšanu  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 21.03.2018. lēmumu (prot. Nr.5, 13.§) ir apstiprināti saistošie noteikumi 

Nr.SN/2018/4 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta saistošajos 
noteikumos Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā”” (turpmāk 
– saistošie noteikumi); 

2. 05.04.2018. domē ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk 
– VARAM) 05.04.2018. vēstule Nr. 1-18/3032 “Par saistošajiem noteikumiem”, ar ko 
VARAM l ūdz pārskatīt saistošos noteikumus un domes 2016.gada 23.marta saistošos 
noteikumus Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā”; 

3. VARAM norāda, ja pašvaldība vēlas privātpersonām piešķirt finanšu līdzekļus ar mērķi, kas 
nav saistīts ar  valsts pārvaldes funkciju izpildi, tad šādā gadījumā finanšu līdzekļu 
piešķiršana ir vērtējama kā dāvinājums. VARAM vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 10.panta pirmo daļu publiska 
persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteiktos īpaši paredzētus gadījumus, 
nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu; 

4. atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam pašvaldībai nav tiesības piešķirt pašvaldības 
finanšu līdzekļus tādiem privātpersonu projektiem kā filmu uzņemšanai, grāmatu, mūzikas 
ierakstu audio/video izdošanai, līdz ar to lēmums par saistošo noteikumu izdošanu ir 
atceļams. 

5. iepriekšminētā kontekstā, saistībā ar VARAM norādīto, dome ir pārskatījusi domes 
2016.gada 23.marta saistošos noteikumus Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu 
Carnikavas novadā” un secinājusi, ka to spēkā esošajā redakcijā nav ietverti nosacījumi par 
pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu privātpersonu projektiem (filmu uzņemšanai, 
grāmatu, mūzikas ierakstu audio/video izdošanai). 

 
E.Burģelis jautā, kā to varēs izvērtēt, ka finansējums netiek piešķirts privātpersonām? 
G.Kozlovska atbild, ka dome var lemt par finansējuma piešķiršanu. Šādu normu nedrīkstam 
iestrādāt saistošajos noteikumos, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likums. 
 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
16.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, 
I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Carnikavas novada domes 21.03.2018. lēmumu (prot. Nr.5, 13.§) “Par saistošo 
noteikumu Nr.SN/2018/4 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta 
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saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā”” 
apstiprināšanu”. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, 5 
(piecu) darba dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. 

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

15. § 
Par skolēnu autobusa izmantošanas kārt ības apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Plkst. 11.22 no domes sēdes iziet deputāts J.Kozlovskis. 
 

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 un kustamo mantu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

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

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 16.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt instrukciju Nr.CND/INA/2018/27 „Skolēnu autobusa izmantošanas kārtība” 
(pielikumā). 

2. Atcelt 17.08.2011. instrukciju Nr.CND/INA/2011/36 „Skolēnu autobusa izmantošanas 
kārtība”. 

3. Atbildīgais par instrukcijā noteiktās kārtības piemērošanu un tās kontroles organizēšanu - 
p/a „Carnikavas komunālserviss” direktors.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 

16. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā Petankā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Plkst. 11.23 domes sēdē atgriežas deputāts J.Kozlovskis. 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 12.06.2018. Nr.S/1293) un [..] iesniegums 
(reģistrēts KAC 12.06.2018. Nr.S/1293) par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas 
čempionātā Petankā 27.09. – 30.09.2018. Palavas Les Flots (FRA); 

2. [..] un [..] dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] un [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Eiropas čempionātos. Domē saņemta Latvijas 

Petanka sporta federācijas 29.06.2018. rekomendācija sportistēm startēt attiecīgajā Eiropas 
čempionātā. Līdz ar to sportisti atbilst Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 
„Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
6.pielikumā minētajiem nosacījumiem. 

 
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 
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sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 6., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot 
vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 16.07.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, 
K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās G.Miglāns, 
pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] un [..] katrai EUR 200,00 (divi simti eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā 
Petankā, kas norisināsies 27.09. – 30.09.2018. Palavas Les Flots (FRA); 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Latvijas Petanka Sporta 
federācija” bankas kontu, pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..] un [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
17. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā Kamanu suņu sportā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 13.06.2018., Nr.S/1325), [..] iesniegums 
(reģistrēts KAC 13.06.2018., Nr.S/1326) un [..] iesniegums (reģistrēts KAC 13.06.2018., 
Nr.S/1327) par finansiālā atbalsta sniegšanu viņu dalībai Eiropas čempionātā Kamanu suņu 
sportā Latvijas izlases sastāvā 24.10.2018.- 28.10.2018. Nybro (Zviedrijā). 

2. [..], [..] un [..] dzīvesvietas deklarētas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..], [..] un [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Eiropas čempionātos. Domē saņemta Latvijas 

Kamanu suņu sporta federācijas 20.06.2018. rekomendācija sportistiem startēt attiecīgajā 
Eiropas čempionātā. Līdz ar to sportisti atbilst Carnikavas domes saistošo noteikumu 
Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” 6.pielikumā minētajiem nosacījumiem. 

 
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. un 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot 
vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 16.07.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātam 
kamanas suņu sportā Latvijas izlases sastāvā 24.10.2018.- 28.10.2018. Nybro (Zviedrijā), 
ceļa izdevumu segšanai.  

2. Piešķirt [..] EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātam 
kamanas suņu sportā Latvijas izlases sastāvā 24.10.2018.- 28.10.2018. Nybro (Zviedrijā), 
ceļa izdevumu segšanai.  

3. Piešķirt [..] EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātam 
kamanas suņu sportā Latvijas izlases sastāvā 24.10.2018.- 28.10.2018. Nybro (Zviedrijā), 
ceļa izdevumu segšanai.  
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4. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Dog Sport Carnikava” bankas 
kontu, pēc rēķina saņemšanas. 

5. [..], [..] un [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada 
pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
18. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā Vindserfingā Techno293 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemti [..] iesniegumi (reģistrēts KAC 06.07.2018. Nr. S/1492 un Nr. S/1493) par 
finansiālā atbalsta sniegšanu [..] un [..] dalībai Pasaules čempionātā Vindserfingā 
Techno293, kas norisināsies laika periodā no 04.08.2018 līdz 12.08.2018. Liepājā; 

2. [..] un [..] dzīvesvietas deklarētas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] un [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Latvijas čempionātos. Līdz ar to sportisti atbilst 

Carnikavas domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju 
sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā minētajiem nosacījumiem. 
 
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., 6., 23.punktiem un 6.pielikumu un, ņemot 
vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 16.07.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 229,00 (divi simti divdesmit deviņi eiro, 00 centi) dalībai Pasaules 
čempionātā Vindserfingā, kas norisināsies 04.08.-12.08.2018. Liepājā; 

2. Piešķirt [..] EUR 229,00 (divi simti divdesmit deviņi eiro, 00 centi) dalībai Pasaules 
čempionātā Vindserfingā, kas norisināsies 04.08.-12.08.2018. Liepājā; 

3. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz nodibinājuma “Latvijas Olimpiskā burāšanas 
skola” bankas kontu, pēc rēķina saņemšanas. 

4. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
19. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2018/19 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2013. gada 
22. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 „Par kārt ību Carnikavas sporta kompleksa 

teritorij ā” apstiprin āšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, P.Špakovs, R.Garenčiks, K.Bergmanis, 
G.Miglāns 
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Izvērtējot līdzšinējo pieredzi un situāciju saistībā ar Carnikavas sporta kompleksa 
apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī ņemot vērā, ka ar Carnikavas novada domes (turpmāk – 
Dome) 2018. gada 16. maija lēmumu (protokols Nr. 1, 8.§) “Par pašvaldības iestādes “Carnikavas 
Sporta centrs” likvidēšanu, nododot funkcijas citām iestādēm” Dome lēma likvidēt Carnikavas 
novada pašvaldības iestādi "Carnikavas sporta centrs", nododot tās funkcijas vadīt, pilnveidot un 
koordinēt sporta sekciju darbību (īstenojot izglītības programmas) pašvaldības iestādei 
“Carnikavas pamatskola”, kā arī no šīm funkcijām izrietošos uzdevumus nodrošināt iedzīvotājiem 
aktīvu brīvā laika pavadīšanu, sporta un veselīga dzīvesveida attīstīšanu; organizēt sporta 
pasākumus; īstenot novada iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošu, kvalitatīvu un daudzveidīgu 
sporta pasākumu kopumu un šo pasākumu pieejamību; veicināt sabiedrības iniciatīvu un aktīvu 
līdzdarbību sporta pasākumu rīkošanā un norisē, kā arī no šīm funkcijām izrietošos uzdevumus 
nodot Pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” struktūrvienībai “Sporta stratēģijas nodaļa” 
nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos „Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa 
teritorijā”. 
 
A.Deniņa jautā, kā pēc komitejas ir atrisināts jautājums, par braukāšanu ar velosipēdiem pa 
stadiona teritoriju? 
G.Kozlovska atbild, ka tiks izvietotas zīmes pie ieejas stadionā un pie uzejas uz skrejceļiem, ar 
paskaidrojumiem, pa kuriem skrejceļiem drīkstēs un nedrīkstēs pārvietoties ar velosipēdiem. 
I.Krastiņš norāda, ka ir nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu videonovērošanu visā stadiona 
teritorijā. Nepieciešamības gadījumā uzstādīt jaunas, labas kvalitātes videokameras. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 43. panta pirmās daļas 4. punktu, un ņemot vērā 16.07.2018. 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 
balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN/2018/19 „Grozījumi Carnikavas novada domes 
2013. gada 22. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 „Par kārtību Carnikavas sporta 
kompleksa teritorijā”” (pielikumā).  

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

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

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

20. § 
Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2018. gada septembrim - 

decembrim 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: J.Kozlovskis, J.Leja, I.Krastiņš, E.Odziņa, A.Deniņa, D.Jurēvica, K.Bergmanis, 
A.Krasta 
 
J.Kozlovskis jautā, kāpēc šaha pulciņš ir tikai līdz 3.klasei? 
G.Kozlovska atbild, ka pulciņa vadītājs ir iesniedzis programmu, kas ir paredzēta līdz 3.klasei. 
ņemot vērā, ka ir iedalītas 8 stundas – pasniedzējs var brīvi organizēt savu darbu un aicināt 
pievienoties arī vecāko klašu skolēnus. 
I.Krastiņš jautā, vai angļu valodas pulciņš ir tikai 1.-2.klasei? 
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G.Kozlovska atbild, ka šī pulciņa mērķis bija nodrošināt nodarbības pirmajām klasēm, jo šajā 
vecuma posmā nav obligātās angļu valodas stundas. Jāņem vērā, ka pulciņu nodarbības pasniedz 
skolotāji, kuri nedrīkst pārsniegt mēnesī noteikto stundu skaitu. 
I.Krastiņš komentē, ka izglītības darba grupā tika konstatēts, ka ne visiem bērniem ir talants uz 
eksaktajam zinātnēm, tādēļ būtu svarīgi piedāvāt alternatīvu humanitāro zinātņu pieprasītāko 
lietu - valodas. Būtu gribējis redzēt, ka angļu valoda kā pulciņš tiek piedāvāta līdz 9.klasei. 
Valodas meistarība ir atkarīga no regularitātes – cik bieži to lietojam. Nepiekrītu tam, ka daži 
svarīgi pulciņi, kas palīdz bērnam pilnveidoties, pārtrūkst pusceļā, piemēram, “Spāņu valodas 
pulciņš”, kas ir līdz 6.klasei. 
G.Kozlovska atbild, ka uz interešu izglītības programmām katru gadu tiek izsludināta 
pieteikšanās. Komisija apstiprina tās programmas, kas tiek iesniegtas. Katru gadu tiek izteikts 
aicinājums, arī deputātiem, ieteikt un uzrunāt speciālistus, kas varētu īstenot interešu izglītības 
programmas. 
E.Odziņa komentē, ka pulciņus var apmeklēt arī citu klašu skolēni. Tas, kas ir norādīts 
apstiprinātajā sarakstā, ir pēc iesniegtajām programmām. Ja pedagogs redz, ka bērns ir talantīgs, 
tad pedagogs noteikti atradīs veidu, kā viņu attīstīt vēl vairāk. 
A.Deniņa papildina, ka pedagogi ir apzinājuši bērnu skaitu un vecumus, līdz ar to arī programmas 
tiek sastādītas atbilstoši bērnu spējām un prasmēm. Un piekrīt, ka neviens pedagogs neatraidīs 
nevienu bērnu, kurš būs ieinteresēts darboties un mācīties. 
 

Iepazīstoties ar Interešu izglītības vērtēšanas komisijas 11.07.2018. protokolu Nr.2 un 
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 16.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, 25.05.2011. nolikuma Nr. 
CND/INA/2011/21 „Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums” 10. un 
17. punktiem, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 16.07.2018. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, 
D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības vērtēšanas komisijas lēmumu par finansējuma sadali 
2018.gada septembrim- decembrim interešu izglītības programmu īstenošanai: 
1.1. Carnikavas pamatskolas 13 (trīspadsmit) pulciņiem Izglītības un Zinātnes ministrijas 

mērķdotāciju finansējumu 13 624,83 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti divdesmit 
četri eiro, 83 centi) apmērā t.sk. VSOA maksājums 24,09 % (saskaņā ar pielikuma 
1. punktu); 

1.2. Carnikavas pamatskolas 3 (trīs) pulciņiem pašvaldības budžeta finansējumu 
5281,22 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit viens eiro, 22 centi), t.sk. VSOA 
maksājums 24,09 % (saskaņā ar pielikuma 2. punktu). 

2. Atbildīgais par lēmuma 1.1. un 1.2. punktos minēto līdzekļu administrēšanu – Carnikavas 
pamatskolas direktors. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

21. § 
Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalībai 

starptautiskā konkursā-festivālā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – CMMS) direktors I.Doriņš lūdz 

Carnikavas novada domi piešķirt finansiālu atbalstu trīs CMMS klavierspēles specialitātes 
audzēkņiem, kuri izturējuši skolas iekšējo atlasi un ar mērķi veicināt CMMS talantīgāko audzēkņu 
profesionālo izaugsmi izvirzīti dalībai XVIII Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez 
robežām”, kas norisināsies Druskininkos, Lietuvā, š.g. 14.-23.augustā. Audzēkņu, kuri pretendē 
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uz pašvaldības finansējumu – [..], [..] un [..] - dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novadā. Ņemot 
vērā audzēkņu sasniegumus konkursos iepriekšējos divos gados un to, ka šajā kalendārajā gadā 
visi trīs iepriekš minētie audzēkņi jau ir saņēmuši daļēju pašvaldības finansējumu dalībai 
konkursos, CMMS direktors I.Doriņš, atbilstoši Carnikavas novada domes 23.03.2016. 
apstiprināto saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas 
novadā” 7.punktā noteiktajam, lūdz piešķirt Carnikavas novada domes finansiālu atbalstu: 

1. 150,00 EUR apmērā [..] (šogad saņēmis 150,00 EUR pašvaldības finansējumu, nav gūti 
sasniegumi konkursos); 

2. 177,70 EUR apmērā [..] (šogad saņēmusi 122,30 EUR pašvaldības finansējumu, nav 
sasniegumu konkursos pēdējos divos gados); 

3. 250,00 EUR apmērā [..] (šogad saņēmusi 150,00 EUR pašvaldības finansējumu, 2017.gada 
augusta mēnesī ieguvusi 3.vietu XVII Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez 
robežām”, Lietuvā). 
 
Ņemot vērā CMMS direktora sniegto informāciju, konkursa nolikumu, izdevumu tāmi un 

pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 „Par kultūras 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 23.03.2016. 
lēmumu Nr.6, 22.§) 4., 7.2., 9. un 30.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 16.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
balsojumā nepiedalās G.Dzene, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts 
un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dalībai XVIII Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez robežām”, kas 
norisināsies Druskininkos, Lietuvā, š.g. 14.-23.augustā, finansiālo atbalstu trīs CMMS 
audzēkņiem – [..] EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, nulle centi) apmērā, [..] 250,00 
(divi simti piecdesmit eiro, nulle centi) apmērā un [..] 177,70 (viens simts septiņdesmit 
septiņi eiro un septiņdesmit centi) apmērā - konkursa dalības maksas un naktsmītnes 
izmaksu konkursa norises vietā segšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz CMMS iesniegtajiem rēķiniem. 

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 maksājumu 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 - pašvaldības izpilddirektors. 

 
22. § 

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros atbalsta saņemšanai 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada dome, ņemot vērā to, ka: 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm u.c.); 

2. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam noteic stratēģisko 
projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”; 
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3. Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteiktas prioritātes: 
• ĪP1 “Konkurētspējīga izglītība”, 
• ĪM1 “Konkurētspējīga pamata un vidējā izglītība”, 
• ĪM2 “Speciālistu piesaistes politika”; 

4. Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ir ar 
mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 
un intervences pasākumus. Projektā ir paredzēts sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās 
izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības 
programmas. 

5. Projekta īstenošana būs vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību 
vidi ikvienam izglītojamam. 

6.  Pašvaldība no Izglītības kvalitātes valsts dienesta saņem finansējumu projekta realizēšanai 
proporcionāli izgl ītojamo skaitam Carnikavas pamatskolā (turpmāk tekstā – skola) un 
nodrošina atbalsta piešķiršanu pašvaldības dibinātajai izglītības iestādei atbilstoši skolas 
izstrādātajiem darba plāniem.  

7. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.septembra – 2022.gada 31.decembris. 
 
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4. punktu,  izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes 
”CARNIKAVAS NOVADA DOME” apstiprināto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-
2030.gadam noteikto stratēģisko projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un 
konkurētspējas nodrošināšana”, Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam 
noteiktās prioritātes: ĪP1 “Konkurētspējīga izglītība”, ĪM1 “Konkurētspējīga pamata un vidējā 
izglītība”, ĪM2 “Speciālistu piesaistes politika”, Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas 16.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties projektā un noteikt, ka Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  
ietvaros atbalsts tiks sniegts Carnikavas pamatskolas skolēniem. 

2. Uzdot Carnikavas pamatskolas direktoram līdz 2018. gada 10. augustam izveidot darba 
grupu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālo atbalsta 
pasākumu plānu (APP) izstrādei un veikt projekta realizēšanas pārraudzību atbilstoši 2016. 
gada 12. jūlija (prot. Nr. 35 26. §) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 460  Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" 
īstenošanas noteikumiem visu projekta īstenošanas laiku . 

3. Noteikt atbildīgo par projekta finansējuma izlietojumu atbilstoši projekta mērķiem - 
Carnikavas pamatskolas direktoru un Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas 
vadītāju, atbilstoši kompetencei.  

4. Uzsākot projekta īstenošanu atvērt bankā atsevišķu norēķinu kontu. 
5. Noteikt atbildīgo par projekta koordinēšanu Izglītības speciālisti. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
23. § 

Par finansiālu atbalstu Carnikavas Sieviešu kora “Undīne” koncertbraucienam uz Somiju 
Ziņo: G.Kozlovska 
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Plkst. 11.56 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 
Lēmums atbilst Carnikavas novada attīstības plāna 2015- 2021. gadam punktam A1.9.2.4. 
Carnikavas novada domē saņemts tautas nama „Ozolaine” sieviešu kora “Undīne” diriģentes 

Ineses Grīnbergas 25.06.2018. iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 13.07.2018. ar 
Nr. S/1523, ar lūgumu finansiāli atbalstīt kolektīvu koncertbraucienā uz Somiju, kas norisināsies 
no 18.08.2018. līdz 21.08.2018. 

Izvērtējot iesniegumā minēto, Dome konstatē: 
1. 2018.gada Vispārējo latviešu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudes skatē sieviešu koris 

“Undīne” ieguvis 1.pakāpes diplomu (41,44 punkti); 
2. Sieviešu koris “Undīne” regulāri piedalās Carnikavas novada pašvaldības organizētos 

pasākumos, patstāvīgi jau 10 gadus organizē pasākumu – muzikālu šovu “Koru kari”, 
pulcinot viesmāksliniekus un novada iedzīvotājus; 

3. Dalībnieku skaits koncertbraucienā uz Somiju ir 22, tai skaitā 19 sieviešu kora “Undīne” 
dziedātājas un 3 kolektīva vadītāji; 

2. Koncertbrauciena izmaksas, ieskaitot naktsmītnes un transporta (prāmja) izmaksas visai 
grupai kopā sastāda 3952,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro, 00 euro 
centi);  

3. Kolektīvs lūdz līdzfinansējumu koncertbrauciena izdevumu daļējai apmaksai 1500,00 EUR 
(viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) apmērā. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 23.03.2016. Noteikumu Nr.INA/2016/12 “Carnikavas novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” 1., 2.2., 16.2., 17. 
punktiem, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 16.07.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, D.Kozlovskis, G.Dzene), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās I.Krastiņš, E.Odziņa, pamatojoties uz likumu "Par 
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) sieviešu 
korim “Undīne” daļējai naktsmītņu un transporta izdevumu segšanai koncertbraucienā uz 
Somiju no 18.08.2018. līdz 21.08.2018. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018. gada budžeta sadaļas “Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Sieviešu kora “Undīne” diriģentei Inesei Grīnbergai iesniegt saturisko un finanšu atskaiti par 
piešķirto līdzekļu izlietojumu Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā ne 
vēlāk kā vienu mēnesi pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas.  

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

 
24. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/11 „Grozījums Carnikavas 
novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 

„Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi”” gala redakcijas apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome 2018.gada 25.aprīlī apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.SN/2018/11 „Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 „Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi”” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi). 
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Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 2018.gada 29.maija atzinumā Nr.1-18/4801 (turpmāk – Atzinums) norāda, ka sešu 
mēnešu deklarēšanās termiņš ir svītrojams no Saistošajiem noteikumiem, tāpat arī lūdz izvērtēt 
iespēju samazināt apbedīšanas pakalpojuma izmaksas nedeklarētajām personām.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, ievērojot Ministrijas norādījumus, tiek precizēti Saistošie 
noteikumi un sagatavota Saistošo noteikumu gala redakcija.  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 45.panta ceturto daļu un 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, E.Burģelis, D.Kozlovskis, 
G.Dzene), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2018/11 „Grozījums 
Carnikavas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 
„Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi”” gala redakciju (pielikumā). 

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

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

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

25. § 
Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. pamatojoties uz  domes 21.02.2018. lēmumu Nr.3, 15.§, no 2018.gada 1.marta līdz 

20.martam publiskajai apspriešanai tika nodota papeļu ciršana Graudu ielā, Carnikavā, 
Carnikavas novadā (zemesgabalā ar kadastra Nr. 80520051461); 

2. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Carnikavas novada dome (Carnikavas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/23 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā” 10.punkts). 

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

daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, Carnikavas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr.CND/SN/2012/23 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā” 10.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, E.Burģelis, 
A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikumā). 
2. Uzdot p/a “Carnikavas Komunālserviss” organizēt veikt avārijas koku (divu papeļu) 

nociršanu Graudu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā. 
3. Piešķirt un ieplānot finansējumu 2750,00 EUR (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis)  divu 

avārijas koku nociršanai 2018.gada budžetā. Pārējo koku (papeļu) nociršanu veikt 



31 

pakāpeniski, paredzot finansējumu 2019., 2020., 2021. gada p/a “Carnikavas 
Komunālserviss” budžetos. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi – p/a “Carnikavas Komunālserviss” direktoru. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
26. § 

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

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 12.00 no domes sēdes iziet deputāte G.Kozlovska. 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums „Laveru 
meži”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1269, uz kura sastāvā ietilpstošu zemes 
vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 1279, 2,604 ha platībā, pašvaldības īpašuma tiesība 
11.05.2018. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 8497; 

2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Ziemeļu iela 17-6, Lilaste, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 900 1076, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 un 483/8236 kopīpašuma 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes; pašvaldības īpašuma tiesība uz 
nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 13.11.2012. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3443 6; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Ziemeļu iela 15-13, Lilaste, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 900 1078, kas sastāv no dzīvokļa Nr.13 un 263/9046 kopīpašuma 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes; pašvaldības īpašuma tiesība uz 
nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 04.12.2012. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3440 13; 

4. pašvaldībai pieder ēku (būvju) nekustams īpašums ar nosaukumu “Z āģeri 1/2”, kura adrese 
ir Jomas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 504 0664, kura sastāvā 
ietilpst četras nedzīvojamās ēkas: angārs-noliktava ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0605 
003, kantoris ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0605 004, angārs-transporta cehs ar kadastra 
apzīmējumu 8052 004 0605 001 un kantoris ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0605 002; 
pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 06.07.2018. 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.1000 0005 9055; 

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

6. Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” nolikuma Nr.INA/2015/6, kas 
apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā 
cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot Carnikavas novada 
pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. 

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

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, šādus Carnikavas 
novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:  
1.1. „Laveru meži”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1269, sastāvā ietilpstoša 

zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 1279, 2,604 ha platībā; 
1.2. Ziemeļu iela 17-6, Lilaste, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 900 1076, kas 

sastāv no dzīvokļa Nr.6 un 483/8236 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes; 

1.3. Ziemeļu iela 15-13, Lilaste, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 900 1078, kas 
sastāv no dzīvokļa Nr.13 un 263/9046 kopīpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes; 

1.4. “Z āģeri 1/2”, kura adrese ir Jomas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 504 0664, kura sastāvā ietilpst četras nedzīvojamās ēkas: angārs-
noliktava ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0605 003, kantoris ar kadastra apzīmējumu 
8052 004 0605 004, angārs-transporta cehs ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0605 001 
un kantoris ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0605 002. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam 
līdz 31.07.2018. 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” 2018.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

27. § 
Par 21.05.2014. Carnikavas novada domes lēmuma par kārt ību, kādā valsts īpašuma 

„Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā, ar kadastra 
apzīmējumu 8052 005 1449, izpildāma novada pašvaldības autonomā funkcija – parka 

ierīkošana un uzturēšana, aktualizēšanu  
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 12.02 domes sēdē atgriežas deputāte G.Kozlovska. 
 

1. Ar Carnikavas novada domes 11.02.2014. lēmumu “Par nepieciešamību iegūt Carnikavas 
novada pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienību pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai” (prot. Nr. 4, 4.§) atzīts par nepieciešamu pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai (parka ierīkošana un uzturēšana) iegūt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā 
valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads (kadastra numurs 8052 001 0055) 
sastāvā ietilpstošu zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449, 22,68 ha platībā 
(zemesgrāmatā nostiprināta uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā). Minētais 
lēmums aktualizēts ar Carnikavas novada domes 25.04.2018. lēmumu “Par 11.02.2014. 
Carnikavas novada domes lēmuma par nepieciešamību iegūt Carnikavas novada pašvaldības 
īpašumā valsts meža zemes vienību pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, 
aktualizēšanu” (prot. Nr. 6, 41.§) (turpmāk – Lēmums), kā arī uzdots Carnikavas novada 
būvvaldei organizēt Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes 
atsavināšanas kārtība” norādīto atsavināšanas ierosinājumam pievienojamo dokumentu 
sagatavošanu, pieprasīšanu, saņemšanu, kā arī aktualizēt kārtību, kādā valsts īpašumā 
izpildāma pašvaldības autonomā funkcija (parka ierīkošana un uzturēšana). 
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2. Izskatot jautājumu par kārtību, kādā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, 
sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā, ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449, izpildāma 
novada pašvaldības autonomā funkcija – parka ierīkošana un uzturēšana, dome konstatē:  
2.1. Ar Carnikavas novada domes 21.05.2014. lēmumu “Par kārtību, kādā valsts īpašuma 

„Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā, ar kadastra 
apzīmējumu 8052 005 1449, izpildāma novada pašvaldības autonomā funkcija – parka 
ierīkošana un uzturēšana” (prot. Nr. 14, 4.§) nolemts noteikt kārtību, kādā valsts 
īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads (kadastra numurs 8052 001 0055) 
sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 izpildāma 
Carnikavas novada pašvaldības autonomā funkcija - parku ierīkošana un uzturēšana 
(1. pielikums), saskaņā ar būves metu (2. pielikums) un parka izveides tāmi 
(3. pielikums). 

2.2. Ar Lēmumu uzdots Carnikavas novada būvvaldei aktualizēt kārtību, kādā lēmuma valsts 
īpašumā izpildāma pašvaldības autonomā funkcija (parka ierīkošana un uzturēšana) un 
iesniegt to apstiprināšanai domei.  

2.3. Carnikavas novada domē 2018. gada 1. martā saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 
(turpmāk – Birojs) 2018. gada 28. februāra Atzinums Nr. 5-04/3 „par ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, 
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8052” ((kadastra numurs 8052 001 0055) zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449”, kurā Birojs nekonstatē pamatu neizdot 
atzinumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī kārtību, kādā zemesgrāmatā ierakstīto valsts meža zemi 
atsavina, ierosinot Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai šā lēmuma 1. punktā minētās 
nekustamā īpašuma zemes vienības atsavināšanu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 19.09.2006. 
noteikumos Nr. 776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” noteikto kārtību atsavināšanas 
ierosinājuma iesniegšanai, nepieciešams veikt Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija 
lēmuma “Par kārtību, kādā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā 
ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 izpildāma novada pašvaldības 
autonomā funkcija – parka ierīkošana un uzturēšana” (protokols Nr. 14, 4.§) aktualizēšanu, kā arī 
apstiprināt kārtību, kādā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā 
ietilpstošajā zemes vienībā, ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449, izpildāma novada pašvaldības 
autonomā funkcija – parka ierīkošana un uzturēšana (1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums).  

 
Līdz ar ko, ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās 

daļas 2. punkta „a” un „c” apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
2. punktu, 21. panta pirmās daļās 27. punktu un otro daļu, Ministru kabineta 19.09.2006. 
noteikumu Nr. 776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 1.1. apakšpunktu, 
1.3. apakšpunktu, 5.1. apakšpunktu, 6. punktu, 8. punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Aktualizēt Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija lēmumu “Par kārtību, kādā valsts 
īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 izpildāma novada pašvaldības autonomā funkcija – 
parka ierīkošana un uzturēšana” (protokols Nr. 14, 4.§). 

2. Apstiprināt kārtību, kādā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā 
ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 izpildāma novada 
pašvaldības autonomā funkcija – parka ierīkošana un uzturēšana (1. pielikums, 2. pielikums, 
3. pielikums).  

3. Atbildīgais par lēmuma 1. punkta izpildi – Carnikavas novada domes būvvaldes vadītājs.  
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
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Domes priekšsēdētāja plkst. 12.05 izsludina pārtraukumu līdz plkst. 12.45. 
Sēdes turpinājums plkst. 12.45. 
Uz sēdes turpinājumu nav ieradušies deputāti A.Deniņa, J.Leja, D.Kozlovskis, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs. 
 

28. § 
Par zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 001 0025 8001) nomu malkas 

novietnes būvniecībai un uzturēšanai  
Ziņo: G.Miglāns 

IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada domē saņemts dzīvokļa [..] īpašnieces [..] iesniegums ar lūgumu iznomāt 
pašvaldības zemi Ziemeļu ielā 23A, Lilastē, Carnikavas nov. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.06.2011. lēmumu (prot. Nr. 11, 2.§) „Par malkas 

novietņu uzturēšanu Ziemeļu ielā 23A un zemes nomas līguma slēgšanu ar Ziemeļu ielas 15 
un 17 iedzīvotājiem Lilastē, Carnikavas nov.” (turpmāk – lēmums) slēdzami zemes nomas 
līgumi ar Ziemeļu ielas 15 un Ziemeļu ielas 17, Lilastē, Carnikavas nov. dzīvokļu 
īpašniekiem par neapbūvētas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 8052 001 0025) Ziemeļu 
ielā 23A, Lilastē, Carnikavas nov. , nomas vajadzībām noteiktās daļas 0,064 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 001 0025 8001 (turpmāk – zemes vienības daļa), nomu malkas 
novietņu būvniecībai un uzturēšanai ar termiņu uz pieciem gadiem. Zemes vienības daļā 
ieprojektētas 32 vietas, 9 m2 platībā katra, malkas novietņu būvniecībai. 

2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija sistēmas datiem  zemes vienības 
daļas kadastrālā vērtība ir 3092 euro (vērtēšanas datums 01.01.2018.).  

3. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” paredz:  
3.1. 5.punkts - Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves 

tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro; 
3.2. 6.punkts - Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu. 
Apbūves tiesīgais papildus apbūves tiesības maksai maksā apbūves tiesības 
piešķīrējam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri 
attiecināmi uz apbūvei nodoto zemesgabalu. 

3.3. 17. punkts - Apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 
kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto); 

4. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” nosaka: 
4.1. 2.20. apakšpunkts - mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 

m2; 
4.2. 4. punkts - būves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības 

un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa. 
4.3. saskaņā ar 1.pielikuma “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam” 

1.punktu “Ēku iedalījums grupās”, kas nosaka klasifikācijas pazīmes ēkas piederībai 
pie konkrētās grupas ēkām, mazēkas pieder 1.grupas ēkām. 

5. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 22.2.2.  apakšpunkts 
paredz, ka ierosinot pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, būvvaldē iesniedz 
situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā uz zemes robežu plāna, kurā norādīta 
paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta otro daļu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
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A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 23A, Lilastē, Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 001 0025, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 1,29 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 001 0025, daļu 0,064 ha kopplatībā (kadastra apzīmējums 8052 
001 0025 8001) 1/32 domājamās daļas apmērā Jūlijai Min čonokai, personas kods 141278-
11220, malkas novietnes būvniecībai un uzturēšanai, noslēdzot nomas līgumu atbilstoši 
lēmuma 2.punktā minētajiem nosacījumiem. 

2. Nomas līgumos iekļaut sekojošus nosacījumus:  
2.1. zemes vienības daļas iznomāšanas mērķis – malkas novietnes būvniecība un 

uzturēšana; 
2.2. uz iznomātās zemes vienības daļas izbūvējama viena malkas novietne, kuras apbūves 

laukums nav lielāks par 9 m2 ; 
2.3. novietne izbūvējama, ievērojot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 

„Vispārīgie būvnoteikumi” un citu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī 
pirms novietnes izbūves tās apjoms un izvietošanas vieta saskaņojama Carnikavas 
novada būvvaldē; 

2.4. novietne izbūvējama 1 (viena) gada laikā, skaitot no zemes nomas līguma parakstīšanas 
dienas, novietnes izbūvēšanas fakts tiek fiksēts  būvinspektora atzinumā par būves 
pārbaudi; 

2.5. nomas līguma darbības termiņš – 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas dienas; 
2.6. nomas maksa par iznomāto zemes vienības daļu - 28 euro gadā; 
2.7. papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli; 
2.8. 1 (viena) mēneša laikā pēc līguma izbeigšanas iznomātā zemes vienības daļa 

atbrīvojama no malkas novietnes un citām nomnieka mantām, un nododama 
iznomātājam sakoptā stāvoklī. 

3. Noteikt termiņu nomas līguma parakstīšanai - 2 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  
4. Lēmums zaudē spēku, ja netiek ievērots lēmuma 3. punktā noteiktais līguma noslēgšanas 

termiņš. 
5. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minēto līgumu sagatavošanu – Juridiskās nodaļas vadītāja, 

termiņš 10.08.2018. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 

 
29. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 
Jūraskrastu iela 20, Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1. domē 16.07.2018. saņemts Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas 
Komunālserviss” (turpmāk - Aģentūra) direktora vietnieka iesniegums. Iesniegumā 
norādīts, ka Aģentūra apsaimnieko Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 
valdījumā esošo publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objektu – Malienas ielu, 
Gauja, Carnikavas novads. Veicot Mežmalas un Mazās Lilastes ielas  posmā no Mazās 
Stacijas ielas līdz Lejas ielai, Gaujā, Carnikavas novadā, apsaimniekošanu konstatēts, ka 
ielu ir nepieciešams labiekārtot, uzlabojot satiksmes drošību (ielas pagrieziena 
pārredzamību un ierīkot apgaismojumu), atbilstoši Latvijas valsts standartam. Ielas 
labiekārtojums nepieciešams arī ar ielas uzturēšanu saistīto darbu (piemēram, sniega 
tīrīšana) izpildes uzlabošanai. Norādītajā posmā zemes vienības, uz kuras atrodas 
Mežmalas iela, platums ir 5,3 metri, kas ir nepietiekoši, lai izveidotu brauktuvi 
normatīvajos aktos ielas klasei atbilstošā platumā. Iesniegumā izteikts priekšlikums domei 
risināt jautājumu par pašvaldības nekustama īpašuma Mežmalas iela, Gauja, Carnikavas 
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novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1578, robežu 
korekciju paplašinot ielu posmā starp nekustamā īpašuma „Kaķi” sastāvā ietilpstošo zemes 
vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 2340, un nekustama īpašuma Jūraskrastu iela 20, 
Gauja, Carnikavas novads, sastāvā ietilpstošu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 
002 1669. 

2. domē 02.02.2017. saņemts [..] iesniegums, kurā viņa lūdz domi izskatīt iespēju mainīt 
nekustamā īpašuma [..] sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 
002 [..] pret daļu 0,0302 ha platībā no blakus esošā pašvaldībai piederošā īpašuma 
Jūraskrastu iela 20; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Jūraskrastu iela 20, Gauja, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 002 1669, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,1520 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 002 1669; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 
29.02.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatā; 

4. nekustamā īpašuma Jūraskrastu iela 20, Gauja, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai 
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 1669, Valsts zemes dienesta Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Komercdarbības 
objektu apbūve” (kods 0801); 

5. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu [..], Carnikavas nov., 04.01.2008. nostiprināta [..]; 

6. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 
CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-
2017. gadam grozījumi: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) 
(turpmāk – pašvaldības teritorijas plānojums), nekustama īpašuma Jūraskrastu iela 20, 
Gauja, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstoša zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 002 
1669, atrodas darījumu apbūves teritorija (JD), vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību 
apbūves teritorija (DzV); 

7. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu [..] piederošā zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1956, vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību apbūves teritorija (DzV); 

8. Nekustamā īpašuma Jūraskrastu iela 20 sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 002 1669 pa vidu šķērso valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēts apgrūtinājums – ceļa servitūts, kas nodrošina piekļūšanu zemes vienības ar 
kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0278. 

9. Nekustamā īpašuma [..] sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 
002 [..] tiek izmantota, lai no pašvaldībai piederošās Mežmalas ielas nodrošinātu piekļuvi 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2340, 8052 002 1631, 8052 002 
1630, 8052 002 1634 un 8052 002 1633. 

10. 18.12.2008. pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.7/07-5 ar dārzkopības 
kooperatīvo sabiedrību “Saule” (reģ.Nr.40003086848) par 0,074 ha veikala ēkas 
uzturēšanai. Šī zemes nomas platība neattiecas uz šī atsavināšanai plānoto zemes vienības 
daļu.  

11. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo īpašumu; 

b. 15.panta pirmās daļas 2. un 13.punkts cita starpā - pašvaldībām autonomā funkcija ir 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) un saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 
teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

c. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
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šā likuma 15.pantā minētās funkcijas; 
12. Zemes ierīcības likums nosaka: 

a. 5.panta 1.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai 
vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem, bet 3.punkts - zemes ierīcības 
projektu ierosina pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs 
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais 
zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi; 

b. 6.pants - zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un 
apstiprināšanu finansē to ierosinātājs.; 

c. 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu izstrādā 
šādiem zemes ierīcības darbiem: daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes 
vienību robežas; zemes vienību sadalīšanai. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2. un 13.punktu, 21.panta pirmās daļa 23.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes 
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1. un 
3.punktu, 6.pantu un 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Ierosināt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Jūraskrastu iela 20, 
Gauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1669, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 
0,1520 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1669, zemes ierīcības projekta izstrādi, 
atbilstoši zemes vienību robežu pārkārtošanas shēmai, tas ir, zemesgabalu maiņas 
priekšlikumā (pielikums) norādītajam, paredzot no norādītās zemes vienības atdalāmas daļas 
302 kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) 
pievienošanu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 0523, ar šādiem noteikumiem:  
1.1. vienlaikus tiek veikta zemes vienības ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 [..] 

atdalīšana no nekustamā īpašuma [..] ; 
1.2. zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un apstiprināšanu, 

zemes robežu plānu izgatavošanu, reģistrēšanu finansē [..]. 
2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldei organizēt lēmuma 1.punktā norādītā 

nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 
3. Noteikt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo un zemes ierīcības 

projektu izstrādes rezultātā atdalāmo zemes vienību maiņas līguma noslēgšanas termiņu – 
ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā pēc zemes ierīcības projektu apstiprināšanas, zemes robežu, 
situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanas, kā arī datu aktualizācijas Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Būvvaldes teritorijas plānotāju.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

30. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 12.55 domes sēdē ierodas deputāts P.Špakovs un iziet deputāts E.Burģelis. 
 
[..] 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, I.Krastiņš, 
G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0550 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 
nepilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

31. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 

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

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, I.Krastiņš, 
G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 1/67 domājamās daļas apmērā no 8,16 ha platības [..], Carnikavas 
nov., īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 
iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

32. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 12.56 domes sēdē atgriežas deputāts E.Burģelis. 
 
[..] 

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

ceturto daļu, 29.panta trešo daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,057 ha platībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais [..]), īpašuma 
kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai 
īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 

33. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
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[..] 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

ceturto daļu, 29.panta trešo daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 17.07.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,31 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim [..] ([..]), personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 13.08.2018. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 14.08.2018. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 15.08.2018. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 22.08.2018. plkst. 09.00. 
 

Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. pantu, D.Jurēvica izsludina domes sēdes 
SLĒGTO DAĻU. 

 
Par Pašvaldības policijas policistu iesniegumu 

Ziņo: R.Garenčiks 
 
Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam. 
 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2018.gada 25.jūlij ā plkst. 14.10. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 80 lp., tai skaitā 4 administratīvie akti uz 8 lp. 
2. Carnikavas novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.SN/2018/7 

„Grozījumi Carnikavas novada domes 2008.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2008/1 “Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem 
Carnikavas novadā”” uz 3 lp. 

3. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2018/17 „Grozījums Carnikavas 
novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 „Saistošie 
noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas 
pakalpojumiem un to cenrādi”” uz 5 lp. 

4. Carnikavas novada domes noteikumi Nr. CND/INA/2018/26 “Noteikumi par 
transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” uz 16 lp. 
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5. Carnikavas novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.SN/2018/18 
„Carnikavas novada pašvaldības nolikums” uz 23 lp. 

6. Carnikavas novada domes instrukciju Nr.CND/INA/2018/27 „Skolēnu autobusa 
izmantošanas kārtība” uz 3 lp. 

7. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/19 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2013. gada 22. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 „Par kārtību 
Carnikavas sporta kompleksa teritorijā”” uz 4 lp. 

8. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2018/11 „Grozījums Carnikavas 
novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 
„Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi”” uz 5 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2018.gada 2. augustā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2018.gada 2. augustā 
 


