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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Nr. 13 

   

Carnikavā, Carnikavas nov. 2014. gada 14.maijā  

Sēde sasaukta plkst. 15:30 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 

 

Piedalās: 

deputāti: Pjotrs Špakovs, Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Daiga Kalnbērziņa, 

Roberts Raimo, Edgars Sliede, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Rolands 

Laveiķis, Imants Krastiņš (no plkst. 15:33) 

Nepiedalās: 

deputāti:  Ilze Vilka (pamatdarba dēļ), Eduards Bogdanovs (pamatdarba dēļ), Arta 

Deniņa (attaisnoti), Kristaps Bergmanis (iemesls nav zināms) 

 

Sēdē klātesošas personas: Izpilddirektors Raimonds Garenčiks, Centrālās 

administrācijas vadītājs Imants Pastors, Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja vietniece Diāna Čūriška, Finanšu vadības nodaļas vadītāja Ingūna 

Lulle, Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Gotharde, preses sekretāre Sandra 

Baltruka, p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktora vietnieks Gunārs 

Dzenis  

 

D.Jurēvica atklāj domes ārkārtas sēdi plkst. 15:30. 

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

Atklāti balsojot „par” 10 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, 

R.Raimo, G.Kozlovska, E.Odziņa, E.Burģelis, E.Sliede, R.Laveiķis), „pret” nav balsīm, 

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

1. Par nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā 12.05.2014. 

mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

2. Par Carnikavas pamatskolas ēkas renovāciju un labiekārtošanu. 

3. Par finansiālā atbalsta sniegšanu sambo cīņas meistarei L. C.. 

4. Par biedrības „Latvijas Pludmales Glābēju Asociācija” iesnieguma noraidīšanu. 

 

1.§ 

Par nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā 

12.05.2014. mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo D.Jurēvica 
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Plkst.15:33 uz domes ārkārtas sēdi ierodas deputāts I.Krastiņš. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas 

noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Ministru 

kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 47. un 51.punktu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, 

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

E.Burģelis R.Laveiķis, I.Krastiņš), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta - nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava, 

Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0602, sastāvā esošās ēkas - biļešu kases 

ēka, kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001, daļas, telpa Nr.9 nedzīvojamā iekštelpa 

– biļešu kase-kiosks 8,9 m
2 

platībā,
 
un zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 

0602, - daļas 188,9 m
2 

platībā - 12.05.2014. mutiskās izsoles rezultātus. 

2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nomas objektu ar sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „BA-Profit”, reģistrācijas Nr.40103387965, juridiskā adrese: 

Robežu iela 3k-1-7, Rīga, LV – 1004, par nomas maksu 78,19 EUR (septiņdesmit 

astoņi euro un 19 centi) mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis. 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1. un 2.punktā minēto 

informāciju divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.  

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

sagatavot lēmuma 2.punktā norādīto nomas līgumu, termiņš - 15.05.2014. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru 

 

Pielikumā administratīvais akts uz 2 lp. 

 

2.§ 

Par Carnikavas pamatskolas ēkas renovāciju un labiekārtošanu 

 

Ziņo D.Jurēvica 

 

Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas direktora 2014.gada 10.maija ziņojumu (ar 

klāt pievienotajiem aktiem, tāmēm un tirgus izpēti) par nepieciešamību šā gada vasarā 

veikt skolas ēkas daļēju renovāciju un telpu labiekārtošanu, dome konstatēja, ka 

Carnikavas pamatskolā jaunajā mācību gadā mācīsies vairāk nekā 300 skolēni (pieaugums 

no 2011.gada – 25%), skolas ēkai vitāli nepieciešams: 1) veikt jumta seguma nomaiņu, 2) 

skolas ēkas fasādes tīrīšanu, 3) 1.stāva nekvalitatīvo logu nomaiņu, 4) bijušo PII Riekstiņš 

izmantoto telpu pārbūvi un labiekārtošanu, 5) videonovērošanas sistēmas ierīkošana un cita 

veida skolas vides labiekārtošana, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 12.05.2014. atzinumu, Finanšu un budžeta komitejas 14.05.2014. 

atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis R.Laveiķis, I.Krastiņš), 

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

1. Veikt Carnikavas pamatskolas renovāciju un labiekārtošanu, attiecīgajam mērķim 

ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

2. Uzdot Carnikavas pamatskolas direktoram pasūtīt projekta dokumentāciju logu 

nomaiņai un videonovērošanas sistēmas ierīkošanai. 

3. Uzdot Carnikavas pamatskolas direktoram un Carnikavas novada pašvaldības 

aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” Iepirkuma komisijai organizēt un veikt 

http://www.carnikava.lv/
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iepirkumu par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā, paredzot, ka līgumcenas samaksa tiek veikta pēc aizņēmuma saņemšanas no 

Valsts kases. Termiņš tehnisko specifikāciju iesniegšanai Iepirkuma komisijai - līdz 

01.06.2014.  

4. Izveidot darba grupu, kuras sastāvā ir Carnikavas pamatskolas, Carnikavas novada 

pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” un Centrālās administrācijas 

būvvaldes pārstāvis un kuras uzdevums ir pārraudzīt un koordinēt Carnikavas 

pamatskolas renovācijas un labiekārtošanas darbus. 

5. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai 5 darba dienu laikā no dienas, 

kad noslēgts iepirkuma līgums, sagatavot izskatīšanai domes sēdē domes lēmuma 

projektu par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē lēmuma 1.punktā minēto darbu 

veikšanai. 

6. Atbildīgie par lēmuma 3.punktā minētā izpildi – Carnikavas pamatskolas direktors un 

p/a „Carnikavas Komunālserviss” Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, atbilstoši 

kompetencei. 

7. Atbildīgā par lēmuma 5.punktā minēto – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāja. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā Carnikavas novada domes izpilddirektors. 

 

3.§ 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu sambo cīņas meistarei L. C. 

 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada pašvaldības iestādes „Carnikavas sporta centrs” 

džudo sporta speciālista L.Kuzņecova 08.05.2014. (reģistrēts KAC 09.05.2014. 

Nr.CND/S/1155). iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu Carnikavas novada sambo 

cīņas meistarei L.C. dalībai Eiropas čempionātā sambo 16.-19.05.2014. Bukarestē 

(Rumānija), un ņemot vērā sportistes sasniegumus Latvijas, Eiropas un Pasaules mēroga 

čempionātos, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 

CND/SN/2013/45 „Saistošie noteikumi par sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām 

Carnikavas novadā” 2.1.un 4.punktu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 12.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, 

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

E.Burģelis R.Laveiķis, I.Krastiņš), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt L. C. EUR 582,21 (pieci simti astoņdesmit divi eiro, 21 cents) transporta, 

naktsmītņu un apdrošināšanas izdevumu segšanai dalībai Eiropas čempionātā sambo 

16.-19.05.2014. Bukarestē (Rumānijā). 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2014.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 

finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „Latvijas sambo klubu 

asociācija”. 

3. Biedrībai „Latvijas sambo klubu asociācija”, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, 

iesniegt Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā 

rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma 

dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmumu kopumā Carnikavas novada domes izpilddirektors. 

 

 



4 

 

4.§ 

Par biedrības „Latvijas Pludmales Glābēju Asociācija” iesnieguma noraidīšanu 

 

Ziņo:R.Laveiķis 

 

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

1) domē 10.05.2014. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/1164, biedrības „Latvijas Pludmales 

Glābēju Asociācija” (turpmāk – biedrība) 10.05.2014. iesniegums (turpmāk – 

iesniegums), kurā norādīts, ka biedrība ir pieteikusi projektu „Droša peldvieta!!!” 

Eiropas Zivsaimniecības fonda atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākuma 

„Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēm (turpmāk – projekts). 

Iesniegumā lūgts domes saskaņojums sabiedrībai pieejamas drošas peldvietas izveidei 

un labiekārtošanai Carnikavā projekta ietvaros. Projektā plānots uzstādīt publisko 

glābšanas posteni, izmantot viegli pielietojamu glābšanas aprīkojumu, ierobežot 

peldvietas teritoriju ar bojām, uzstādīt informatīvo stendu un veikt ūdens analīzes 

peldsezonas laikā. Iesniegumā norādīta projekta īstenošanas vieta – Atpūtas ielas galā, 

Carnikavā. Atpūtas ielas galā, Carnikavā, atrodas Carnikavas novada pašvaldībai 

(turpmāk – pašvaldība) piederošs nekustams īpašums Atpūtas iela 20, Carnikava, 

Carnikavas novads. Nepieciešamība saņemt iesniegumā norādīto saskaņojumu 

pamatota ar projekta aktivitātes regulējošo Ministru kabineta noteikumu prasībām;  

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

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 

Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības 

stratēģiju īstenošanai”, kas regulē pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” aktivitātes, 9.2.2.punkts cita starpā paredz, lai pieteiktos atbalsta 

saņemšanai, atbalsta pretendents iesniedz, ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, nomas 

vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts 

īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina (nomas vai patapinājuma 

(vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma 

iesniegšanas dienas). Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību 

reglamentējošajos normatīvajos aktos, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz 

saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu 

(saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no 

projekta iesnieguma iesniegšanas dienas); 

3) iesniegumā nav norādes uz to, vai projekta ietvaros plānots izveidot peldvietu, kas 

atbilst Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un 

uzturēšanas kārtība” prasībām, kas cita starpā nosaka peldvietas izveidošanas un 

uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un higiēnas prasības peldvietā; 

4) pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Atpūtas iela 20, Carnikava, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0115, kas sastāv no zemes vienības 0,99 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0115 (turpmāk – nekustams īpašums), 

25.04.2012. nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4855; 

5) pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu zemesgrāmatā nostiprināta 

pamatojoties uz domes 04.04.2012. lēmumu (protokols Nr.7, 3.§) „Par zemes gabala 

Atpūtas iela 20, Carnikava, Carnikavas nov., iegādi pašvaldības autonomo funkciju 

izpildei” un 10.04.2012. pirkuma līgumu Nr.CND/L/2012/K/4; 

6) starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un 

domi, kā finansējuma saņēmēju, 14.06.2012. noslēgta Vienošanās 

Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 par projekta „Plūdu risku samazināšana 

Carnikavas novadā” īstenošanu (turpmāk – vienošanās); 
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7) saskaņā ar vienošanos projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” 

(turpmāk – pašvaldības projekts) ietvaros paredzēta pasākumu īstenošana plūdu risku 

samazināšanai grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos Carnikavas 

novada teritorijā, tai skaitā ir projektēts un ir plānots izbūvēt hidrotehniskās būves, 

tostarp straumvirzes būnu Gaujā; 

8) Carnikavas novada būvvaldē 29.04.2014. ar Nr.59 ir akceptēts tehniskais projekts 

„Gaujas krastu nostiprināšana un straumvirzes būnas būvniecība Gaujā, Carnikavas 

novadā”, saskaņā ar kuru straumvirzes būnas būvniecība Gaujā paredzēta pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā; 

9) pašvaldības nekustams īpašums robežojas ar pašvaldības nekustamu īpašumu - 

„Pretplūdu aizsargdambis”, Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052 004 0678, uz kura 

sastāvā ietilpstošas zemes vienības atrodas pretplūdu aizsargdambja daļa, kurā 

pašvaldības projekta ietvaros notiek rekonstrukcijas būvdarbi; 

10) bez tam saskaņā ar domes 16.11.2011. lēmumu „Par konceptuālu atbalstu dalībai 

Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektos” (protokols Nr.20, 27.§) ir nolemts 

atbalstīt pašvaldības, kā projekta partnera, dalību Latvijas-Igaunijas pārrobežu 

sadarbības projektos – piekrastes aizsardzības projekts un ūdenstūrisma projekts. Šogad 

plānots īstenot Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības projektu „Ūdens tūrisma kā 

dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”. Tā 

ietvaros arī pašvaldības nekustamajā īpašumā tiks izveidota atpūtas vieta, izvietots 

informācijas stends un norāžu zīmes pie Gaujas upes, atbilstoši Carnikavas novada 

pašvaldības 2014.gada budžeta programmā 06.300.03. „Igaunijas- Latvijas pārrobežu 

programmas projekts RIVERWAYS” piešķirtajam finansējumam; 

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

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

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

noteikumi”) (turpmāk - teritorijas plānojums) nekustams īpašums atrodas rekreācijas 

teritorijā. Apbūves noteikumos rekreācijas teritorija (A) nozīmē teritoriju, kurā 

galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas, 

kuru izmantošana saistīta ar atpūtu, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas vides 

nodrošināšanu, un ietver ar rekreāciju saistītās ēkas un būves;  

12) likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a) 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā – pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tostarp 

pretplūdu pasākumiem;  

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

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

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

atbildīgās amatpersonas; 

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

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

kopumā, dome secina, ka nekustams īpašums Atpūtas iela 20, Carnikava, Carnikavas 

novads, nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par novada administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tostarp pretplūdu pasākumiem – izpildei, un 

tādēļ līdz projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” īstenošanas pabeigšanai 

nav pamata izskatīt jautājumu par saskaņojumu uz septiņiem gadiem nekustama īpašuma 

labiekārtošanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, 21.panta otro daļu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 13.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, 

P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, 
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E.Burģelis, R.Laveiķis, I.Krastiņš), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome nolemj: 

Noraidīt biedrības „Latvijas Pludmales Glābēju Asociācija”, reģistrācijas 

Nr.40008144786, juridiskā adrese: Tālavas iela 3, Jūrmala, LV - 2010, iesniegumu 

par Carnikavas novada pašvaldības nekustama īpašuma - Atpūtas iela 20, Carnikava, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0115, kas sastāv no zemes vienības 0,99 

ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0115, teritorijas labiekārtošanu projekta 

„Droša peldvieta!!!” ietvaros.  

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Sēdi slēdz plkst. 15:50 

 

Sēdi vadīja: ______________________ D.Jurēvica 

 

 

Protokolēja: ______________________ Dz.Birze 

 

 

 


