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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 
 
2019.gada 18.spetembrī Nr.13 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
  
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa 
Protokolē: Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Juris Kozlovskis, Pjotrs Špakovs, Laimonis 

Daugavietis, Aldonis Lūkins, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Imants Krastiņš, Eduards 
Burģelis, Jānis Leja, Sniedze Brakovska, Kristaps Bergmanis, Arta Deniņa 

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

Cerbule, Agris Gīnvalds 
Citi dal ībnieki:   p/a “Carnikavas Komunālserivss” direktora vietnieks Lauris Bernāns 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.02. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 32 darba kārtības jautājums, 2 papildus darba kārtības jautājumi un 
2 ziņojumi. 
 
Papildus darba kārtība: 

1. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Carnikavas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 

2. Par papildus ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
 

D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba 
kārtību: 

1. Par atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu 
zemesgabalu Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 006 0395). 

2. Par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas plāna apstiprināšanu Carnikavas novada 
administrācijā un iestādēs.  
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3. Par iekšējo noteikumu Nr.INA/2019/45 “Par trauksmes celšanas sistēmu Carnikavas 
novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

4. Par noteikumiem “Par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
komandējumiem un darba braucieniem”. 

5. Par grozījumiem 17.04.2019. domes lēmumā (prot. Nr.6, 4.§) “Par projekta pieteikuma 
iesniegšanu biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtā”. 

6. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
7. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 

neattiecināmo izdevumu aizņēmumu no Valsts kases. 
8. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
9. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/24 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšana. 

10. Par vienošanos slēgšanu pie 22.01.2019. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 02-14.3/19/1. 
11. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/22 “Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” gala redakcijas apstiprināšanu.  
12. Par noteikumu Nr. INA/2019/47 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 

14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprināšanu. 

13. Par izmaiņām izsoles komisijas sastāvā. 
14. Par grozījumiem 20.03.2019. domes lēmumā (protokols Nr.3, 1.§) par projekta iesnieguma 

iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtā un 
īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

15. Par grozījumiem Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā vērtēšanas komisijas sastāvā 
16. Par izmaiņām Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas sastāvā. 
17. Par grozījumiem Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisijas sastāvā. 
18. Par izmaiņām Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijas sastāvā. 
19. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada 

simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu.  
20. Par Carnikavas novada domes Simbolikas komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu. 
21. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2019/26 „Grozījumi Carnikavas 

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

22. Par detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam „Atpūtas bāze "Kalngale"” nodošanu 
publiskajai apspriešanai atzinumu  saņemšanai. 

23. Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem „Dzirnakmeņi” un „Lamsdegumi” 
nodošanu publiskajai apspriešanai atzinumu  saņemšanai. 

24. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Jaunlaveri”, Carnikavas novadā.  
25. Par zemes vienību apvienošanu. 
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 28, 

Gauja, Carnikavas novads.  
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Valsts mežs 8052”, 

Carnikavas novads. 
28. Par zemes piekritību pašvaldībai. 
29. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
30. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
31. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
32. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
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33. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Carnikavas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 

34. Par papildus ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
 
Inform ācija: 

1. Izpilddirektora ziņojums. 
2. R.Garenčika iesnieguma izskatīšana.  

 
1. § 

Par atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu 
zemesgabalu Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8052 006 0395) 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 26.08.2019. saņemts Latvijas nepilsones [..] (turpmāk – 
iesniedzēja) iesniegums, iereģistrēts ar Nr. S/1872, kurā norādīts, ka iesniedzēja kā 
zemesgrāmatā ierakstītu ēku īpašniece vēlas nopirkt pašvaldībai piederošo zemesgabalu 
0,0562 ha platībā Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov., uz kura  atrodas viņai piederošās 
ēkas.  

2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000554521 (žurn. Nr. 300004081509, lēmums 18.04.2016., tiesnese Indra Kreicberga) 
iesniedzējai pieder ēku (būvju) nekustamais īpašums Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas 
nov., kadastra numurs 8052 506 0006, kas sastāv no dārza mājas (kadastra apzīmējums 8053 
006 0395 001), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 8053 006 0395 002) un siltumnīcas 
(kadastra apzīmējums 8052 006 0395 003). Būves saistītas ar zemes gabalu (zemes vienības 
kadastra apzīmējumus 8052 006 0395). 

3. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 100000553432 (žurn. Nr. 300004044724, lēmums 24.02.2016., tiesnese Māra Balode) 
Carnikavas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Baraviku ielā 3, Garupē, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 006 0395, kas sastāv no zemes vienības 0,0562 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8052 006 0395) (turpmāk - zemes vienība).  

4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem  zemes vienībai 
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 
0601. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība EUR 4799 (vērtēšanas datums 01.01.2019.). 

5. Starp Carnikavas novada domi un iesniedzēju 27.05.2016. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 
02-14.3/16/3 par zemes vienības nomu, kas ir spēkā 10 gadus skaitot no līguma spēkā 
stāšanās dienas. Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda iesniedzējai nav 

6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (turpmāk – Likums) nosaka: 
6.1. 1.pants (6.punkts) - Nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas 
standartiem. (7.punkts) - pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja 
noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu; 

6.2. 4.panta ceturtās daļas 3.punkts cita starpā - Atsevišķos gadījumos publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) 
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve);  

6.3. 5.panta:  
6.3.1. pirmā daļa cita starpā - Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija; 

6.3.2. ceturtā daļa - Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā 
pēc tam, kad šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktā minētās personas 
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noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu par atvasinātas 
publiskas personas īpašumā esošiem apbūvētiem zemesgabaliem, pievienojot 
visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem 
lēmumu par attiecīgā zemesgabala pārdošanu; 

6.3.3. piektā daļa - Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 
atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās 
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 

6.4. 8.panta: 
6.4.1. otrā daļa - Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;  

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

6.4.3. sestā daļa - Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus; 

6.4.4. septītā daļa - Nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas 
novērtēšanas komisija. 

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

6.6. 44.panta:  
6.6.1. pirmā daļa - Publiskas personas zemi var iegūt īpašumā personas, kuras 

saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti; 
6.6.2. ceturtā daļa - Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai 

personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam. 

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

7. Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 
personas manta” 8.4.punkts cita starpā paredz, ka atsavināšanas ierosinājumu atsaka izskatīt, 
ja likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktajā gadījumā nav saņemta 
attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāja parakstīta izziņa par piekrišanu zemesgabala 
atsavināšanai. 

8. Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturtā daļa noteic, ka darījumu 
subjekti, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, zemi var iegūt īpašumā, ievērojot šā likuma 
29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā. 
No uzskaitītajām tiesību normām un lietas apstākļiem kopumā dome secina, ka Likuma 

4.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām atbilstoša persona – [..] iesniegusi atsavināšanas 
ierosinājumu par atvasinātai publiskai personai - Carnikavas novada pašvaldībai  piederošu 
apbūvētu zemesgabalu Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavā, Carnikavas nov. (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 006 0395), kā arī dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma 
tiesības uz to. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu 

un Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Dot piekrišanu zemes 0,0562 ha platībā Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas novadā, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8052 006 0395, iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonei [..], 
personas kods [..]. 

2. Atļaut atsavināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – apbūvētu 
zemesgabalu 0,0562 ha platībā Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov. (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 006 0395), pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošo, 
zemesgrāmatā ierakstīto ēku īpašniecei [..], personas kods [..]. 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma lietu komisijai noteikt lēmuma 2.punktā norādītā zemesgabala 
nosacīto cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc vērtējuma atskaites 
saņemšanas un nosacītās cenas noteikšanas iesniegt to apstiprināšanai novada domes sēdē. 
Uzdevuma izpildes termiņš - 2 mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas. 

4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības administrācijas Būvvaldes nekustamā 
īpašuma speciāliste. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 
 

2. § 
Par korupcijas risku izvērt ēšanu un pretkorupcijas plāna apstiprināšanu Carnikavas 

novada administrācijā un iestādēs  
Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis 

 
Lai nodrošinātu Carnikavas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu valsts 

amatpersonu un darbinieku lietderīgu un likumīgu rīcību ar pašvaldības mantu, pilnveidotu iekšējo 
pretkorupcijas sistēmu, novērstu iespējamo koruptīvo rīcību interešu konflikta situācijās, stiprinātu 
ētisku rīcību un uzvedību, pilnveidotu zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām, kā arī 
veicinātu labas pārvaldības principu pašvaldības darbībā, pamatojoties uz 2015.gada 16.jūlija 
Ministru kabineta rīkojumu Nr.393 „Par Korupcijas novēršanas  un  apkarošanas pamatnostādnēm 
2015.-2020.gadam” Carnikavas novada pašvaldības administrācijā un iestādēs tika identificēti un 
izvērtēti korupcijas riski un izstrādāts pretkorupcijas plāns.  
 
I.Krastiņš norāda, ka nav iekļauts priekšlikums par amatiem, kas ir pakļauti riskam par 
ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu (par pašvaldības funkciju uzraudzību, izpildi utt.). 
Mums jau iepriekš ir bijis šāds lēmums un risks tika konstatēts, jo viens no darbiniekiem saņēma 
KNAB rājienu. Vajadzēja ņemt mācību no šī gadījuma un riska grupā iekļaut arī domes 
priekšsēdētāju. 
D.Mieriņa atbild, ka plānā šādi gadījumi ir iekļauti. 
I.Lulle  papildina, ka šādas situācijas ir iekļautas punktā par publiskas personas finanšu līdzekļu 
izmantošanu. Domes priekšsēdētāja amats ir pakļautas riskam “rīcība ar publiskas personas 
institūcijas finanšu līdzekļiem, tajā skaitā, lēmumu pieņemšana par finanšu līdzekļu sadali, 
pārdali”. 
K.Bergmanis komentē, ka komitejā tika konstatēs, ka šāds pretkorupcijas plāns jau ir spēkā. 
I.Lulle  norāda, ka pretkorupcijas plāna pašvaldībā nav. Ir izstrādāts darba plāns. 
K.Bergmanis piekrīt un norāda, ka darba plānā ir iekļautas normas, ko nosaka MK noteikumi. 
Domes priekšsēdētāja norādīja, ka pretkorupcijas plānam esot jābūt atsevišķi atdalītam. Darba 
grupa ir konstatējusi, ka šāds plāns jau ir izdots un nav nepieciešams saņemt arī p/a “Carnikavas 
Komunālserviss” plānu. Pēc būtības šis ir vispārīgs dokuments un nekāda konkrēta rīcība uz tā 
nebūs balstīta. 
I.Lulle  norāda, ka risku izvērtējums ir balstīts uz KNAB izstrādātām vadlīnijām, pēc kurām darba 
grupa izstrādāja pretkorupcijas plānu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 73.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 16.jūlija Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.393 „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-
2020.gadam”, Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 (prot. Nr. 51 33. §) 
“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 
novēršanai publiskas personas institūcijā”, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, J.Leja, ), PRET” 1 balss (I.Krastiņš), 
“ATTURAS” 4 balsīm (G.Dzene, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt: 
1.1. Nolikumu Nr. INA/2019/43 “Korupcijas risku identificēšanas un izvērtēšanas 

metodika” (pielikums); 
1.2. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu risku apkopojumu; 
1.3. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu pretkorupcijas plānu 

(pielikums).  
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo netika ņemti vērā mani priekšlikumi –
riska grupā iekļaut domes vadošās amatpersonas, korupcijas risku novēršanai”. 
 

3. § 
Par iekšējo noteikumu Nr.INA/2019/45 “Par trauksmes celšanas sistēmu Carnikavas 

novada pašvaldībā” apstiprin āšanu 
Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis, I.Gotharde 
 
Plkst. 09.23 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Nolūkā noteikt vienotu tiesisko ietvaru trauksmes celšanai un trauksmes cēlēju aizsardzībai, 
nodrošinot ziņošanas un aizsardzības sasaisti, kā arī kārtību, kādā, atbilstoši Trauksmes celšanas 
likumā noteiktajam, kas motivēs un iedrošinās personas labā ticībā celt trauksmi par pārkāpumiem, 
kas var apdraudēt sabiedrību vai kādu tās daļu, un garantēs iespēju saņemt valsts tiesisku 
aizsardzību, Carnikavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek nodrošināta trauksmes 
celšanas sistēmas ieviešana, izstrādāti iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumi 
((turpmāk – Noteikumi) pielikums), kuros vienuviet ietvertas visas galvenās trauksmes celšanas 
sistēmas sastāvdaļas.  

Noteikumi ir saistoši visiem Pašvaldības administrācijas un tās iestāžu darbiniekiem un 
amatpersonām (turpmāk – darbinieki).  

Iekšējā trauksmes celšana ir labas korporatīvās pārvaldības rīks, kas veicina organizācijas 
ilgtspēju, tās darbības caurskatāmību un uzticamību. Iekšējā trauksmes celšana veicina gan 
darbinieku, gan investoru, gan arī sadarbības partneru uzticību. Iekšējā trauksmes celšanas sistēma 
palīdz organizācijai veidot atklātībā un neiecietībā pret pārkāpumiem balstītu iekšējo kultūru.1  

Noteikumi noteic vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas 
mehānisms Pašvaldībā un tās iestādēs, kā arī kārtību, kādā ikviens Pašvaldībā un tās iestādēs 
nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu 
Pašvaldības un tās iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta Pašvaldības un tās 
iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. 
Turklāt Noteikumi noteic trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai 

                                                 
1 Skat. Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei. 
(https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Finansu_sektors/Trauksmescelejs/vadlinijas.pdf) 
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nodrošinātu trauksmes cēlēja un tā identitātes anonimitāti un aizsardzību Pašvaldības 
administrācijā un tās iestādēs, saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto.  
 
I.Krastiņš norāda, ka nav ņemti vērā visi priekšlikumi. Kādā veidā komisija nonāks pie gala 
atzinuma – vai tam ir jābūt ar balsojumu vai tam ir jābūt vienbalsīgam lēmumam? No tā ir atkarīgs 
locekļu skaits. 
D.Mieriņa atbild, ka komisijā ir jābūt vismaz trīs locekļiem. Katru situāciju vērtēs atsevišķi un 
tiks veidota atsevišķa komisija. Pēc loģikas komisijā vienmēr ir nepāra dalībnieku skaits. 
I.Gotharde norāda, ka komisija tiks apstiprināta ar rīkojumu un šādu punktu var iekļaut komisijas 
nolikumā. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Trauksmes celšanas likuma 5. panta pirmo 
daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu un 73. panta pirmās daļas 
2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 41. panta 
pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus Nr. INA/2019/45 “Par trauksmes celšanas sistēmu 
Carnikavas novada pašvaldībā” (pielikums). 

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minētie iekšējie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. oktobrī.  
3. Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai nodrošināt lēmuma 

1. punktā minēto iekšējo noteikumu publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē 
www.carnikava.lv.  

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

4. § 
Par noteikumiem “Par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

komandējumiem un darba braucieniem”  
Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 

 
Nolūkā noteikt vienotu komandējumu un darba braucienu noformēšanas kārtību Carnikavas 

novada pašvaldībā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 
2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. 
punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi 
ar komandējumiem saistītie izdevumi”, ir izstrādāti Carnikavas novada pašvaldības noteikumi 
“Par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba 
braucieniem”. 

 
Saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 

balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.INA/2019/46 “Par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu 
un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem” (pielikums).  

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 19.septembrī. 
  

5. § 
Par grozījumiem 17.04.2019. domes lēmumā (prot. Nr. 6, 4.§) “Par projekta pieteikuma 

iesniegšanu biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārt ā” 
Ziņo: D.Mieriņa 
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Plkst. 09.30 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. 17.04.2019. dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.6, 4.§) “Par projekta pieteikuma iesniegšanu 

biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtā”. Projekta 
“Infrastruktūras labiekārtošana Mežciema ielas stāvlaukumā pie jūras, Garciemā, 
Carnikavas novadā” paredzamās kopējās izmaksas tika norādītas EUR 40 000,00 (četrdesmit 
tūkstoši euro, 00 centi) no tām EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) Eiropas 
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, EUR 20 000,00 (divdesmit 
tūkstoši euro, 00 centi) Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējums; 

2. 30.07.2019. no Lauku atbalsta dienesta tika saņemta vēstule Nr. 04.19.010683, kurā norādīts, 
ka Carnikavas novada domei ir nepieciešams Lauku atbalsta dienestā iesniegt oficiālu 
apliecinājumu, kas apliecina, ka Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu no saviem 
budžeta ieņēmumiem finansēt visas projekta neattiecināmās izmaksas; 

3. Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes protokollēmums Nr.28 34.§ “Informatīvais 
ziņojums “Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu 
pieprasījumiem”” un Ministru kabineta 2019.gada 2.jūlija sēdes protokollēmums Nr.31, 51.§ 
“Informatīvais ziņojums “Par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Savienības 
līdzfinansētajiem izglītības iestāžu investīciju projektiem un ārkārtas situācijas izglītības 
iestādes investīciju projektam””, valdība ir lēmusi noteikt prioritāru kārtību Valsts kases 
aizdevumu izsniegšanai pašvaldību īstenotiem projektiem. Projekts “Infrastruktūras 
labiekārtošana Mežciema ielas stāvlaukumā pie jūras, Garciemā, Carnikavas novadā” nav 
ietverts to projektu kopumā, kuriem atbilstoši iepriekšminētajiem lēmumiem, aizņēmumi 
tiek izsniegti prioritāri;  

4. Nepieciešams precizēt 17.04.2019. Carnikavas novada domes lēmuma (prot. Nr.6, 4.§) 3. 
punktu: Carnikavas novada pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītājai, projekta 
iesniegumu apstiprināšanas gadījumā, paredzēt 2020. gada budžetā projekta īstenošanai 
nepieciešamos līdzekļus 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Projekta 
neattiecināmās izmaksas finansēt no Carnikavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu 
līdzekļiem.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu un Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt 17.04.2019. Carnikavas novada domes lēmumā “Par projekta pieteikuma iesniegšanu 
biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtā” (prot. Nr.6, 
4.§) sekojošu grozījumus: 
1.1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

„3. Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus 40 000,00 EUR (četrdesmit 
tūkstoši euro, 00 centi) projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā paredzēt 
pašvaldības 2020. gada budžetā. Projekta neattiecināmās izmaksas finansēt no 
Carnikavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu līdzekļiem.” 

1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
“4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi - Carnikavas novada pašvaldības Finanšu 
vadības nodaļas vadītāja, atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības 
izpilddirektors.”  

 
6. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 
Ziņo: D.Mieriņa 
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IZSAKĀS: E.Burģelis, S.Brakovska, J.Leja, A.Deniņa, K.Bergmanis, E.Odziņa, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, 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. lai nodrošinātu Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam un 
Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam izglītības pakalpojumu 
kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanas jomā noteikto, nolemts īstenot projektu 
“Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”.  

3. izpildot domes 25.01.2017. lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) Centrālajā finanšu un līgumu 
aģentūrā (turpmāk – CFLA) 28.12.2017. iesniegts domes projekta iesniegums 
Nr.8.1.2.0/17/I/032 “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” (turpmāk – 
projekta iesniegums), bet 01.03.2018. ir iesniegts projekta iesnieguma precizējums; 

4. atbilstoši Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumu Nr.323 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” projekta īstenošanai pieejamais attiecināmais 
finansējums, ieskaitot ERAF finansējumu, valsts budžeta dotāciju un Carnikavas novada 
pašvaldības finansējumu ir 2 041 546 EUR; 

5. CFLA 23.03.2018. izdevusi lēmumu Nr. 39-2-60/4171 “Par projekta iesnieguma 
Nr.8.1.2.0/17/I/032 apstiprināšanu ar nosacījumu”. Vienošanās par projekta īstenošanu 
parakstīta 12.06.2018. 

6. Pamatojoties uz augstāk minēto, Carnikavas novada dome 2019.gadā rīkoja iepirkumu 
projektam “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”, par ko Iepirkumu komisija 
12.07.2019 pieņēmusi starplēmumu, plānotās būvniecības izmaksas: 
6.1. Par būvniecību 14 734 095,63 EUR; 
6.2. Par būvuzraudzību 162 019,00 EUR; 

Par kopējo summu 14 896 114,63 EUR. 
7. Kopējais finansējums, lai pabeigtu projektu “Carnikavas pamatskolas pārbūve un 

paplašināšana”, nepieciešams 14 896 114,63 EUR, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 
2 041 546 EUR. Aizņēmuma sadalījums pa gadiem ir sekojošs: 
2019. gadā – 114 016 EUR 
2020. gadā – 6 839 977 EUR 
2021. gadā – 7 942 122  EUR 

8. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 
pašvaldībām ir tiesības ņemt vidēja termiņa aizņēmumus Eiropas Savienības fondu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

9. Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes lēmums nosaka, ka prioritāri pieejamā 
aizņēmuma limita ietvaros tiek izskatīti aizņēmumi ES projektu attiecināmo izmaksu 
apjomā, kas Carnikavas pamatskolas pārbūves projekta gadījumā ir 2 041 546 EUR. 

10. Neattiecināmo izmaksu apjoms projektam “Carnikavas pamatskolas pārbūve” ir 
12 854 568 EUR, kuru nepieciešams finansēt no aizņēmuma Valsts kasē. 

11. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai 2019., 2020. un 2021. gados. 
 
E.Burģelis komentē, ka esošais lēmums ir vajadzīgs, lai iesniegtu pieprasījumu Valsts kasē. Uz 
doto brīdi mēs noslēgsim iepirkumu ar pretendentu un dosim zīmi, ka var sākt darbu.  
D.Mieriņa atbild, ka tā nebūs. Šobrīd mēs paziņosim uzvarētāju un iziesim pārsūdzības procesu. 
Tad, kad būs rezultāts un būs piešķirts finansējums, tiks slēgts līgums ar būvnieku, pretējā 
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gadījumā līgums netiks noslēgts. Šobrīd valdība ar rīkojumu piešķirs papildus 100 milj. ES 
finansētajiem projektiem, un 19.septembrī būs zināms kādai daļai šis finansējums tiks piešķirts. 
E.Burģelis norāda, ja šogad Valsts kase aizņēmumu nepiešķirs un līgums netiks noslēgts, bet tas 
varētu notikt nākošajā gadā. Kas notiks šādā situācijā? Turpināsim slēgt līgumu ar šo uzņēmumu, 
vai tiks sludināts jauns iepirkums? 
D.Mieriņa atbild, ka ir vairāki nosacījumi – vai iekļaujamies ES finansētā projekta laika grafikā. 
Ja uzņēmums apliecina, ka var iekļauties šajā grafikā (līdz 2021.gada beigām) – tad slēgsim 
līgumu, pretējā gadījumā jāsludina jauns iepirkums, jeb projekts jāīsteno pa savu naudu un tad 
nav ierobežojumi uz laika grafiku. 
S.Brakovska jautā, kas notiek ar moduļu ēkas būvniecību, ja netiek saņemts aizņēmums? 
D.Mieriņa atbild, ka moduļu ēka ir jāpabeidz līdz 2020.gada martam. Ņemot vērā esošo skolas 
situāciju, ka bērni nevar pilnvērtīgi izmantot aktu zāli (tehniskā stāvokļa dēļ), tad moduļu ēka tiks 
izmantota skolas vajadzībām. Skolas ēka neatbilst higiēnas prasībām, pēc esošajiem 
normatīvajiem noteikumiem. Skolu ilgtermiņā ekspluatēt nevar. 
A.Deniņa komentē, ka ir jāizskata arī scenārijs, ka mēs šo Valsts kases aizņēmumu nesaņemsim. 
Tas, ka valsts finansējums bija beidzies šī gada aprīlī ir nopietns rādītājs. Pat, ja tiek sadalītas 
prioritātes un izglītībai nauda tiek piešķirta, mēs neesam saraksta pirmais numurs. Kā mēs 
plānojam savu finansējumu, lai šo projektu īstenotu. Par to ir jāsāk domāt jau tagad. 
D.Mieriņa atbild, ka varianti ir vairāki. Viss būs atkarīgs no tā, ko lems valdība un kāda būs 
situācija ar nākošā gada budžetu. 
K.Bergmanis komentē, ka sanāksmē ar ministru J.Pūci tika norādīts, ka ir katastrofāli ES projekti, 
kas tiek īstenoti ar papildus neattiecināmām izmaksām. Tika norādīts par attiecību starp ES 
finansējumu un neattiecināmām izmaksām. Ir nepieciešams izskatīt alternatīvu risinājumu, lai 
moduļu skolā būtu pamatskola un esošajā skolas ēkā, izmantojot ES projektu, tiktu veikta 
rekonstrukcija. To mēs varētu paveikt, jo uz doto brīdi situācija izskatās ļoti slikti. Ir jāmeklē 
alternatīva, lai novērstu esošās problēmas un apgūtu esošo ES finansējumu (ar nelielu pašvaldības 
līdzfinansējumu). Nākošais jautājums ir par to, kas notiek ar vidusskolas konceptu. 
D.Mieriņa norāda, ka tad, kad sākās šī perioda fondu sadalīšana, nebija indikatīvu rādītāju, ka 
nedrīkst plānot virsizdevumus, atbilstoši projektam. ES fondi sastāda ļoti mazu daļu un, lai 
kvalitatīvi kaut ko izdarītu, ir nepieciešami papildus līdzekļi. Noteikumus valsts mainīja tad, kad 
viss process bija iesākts. Šāda situācija par attiecināmo un neattiecināmo izmaksu attiecību ir 
gandrīz visām pašvaldībām. Atbilstoši mūsu stratēģijai – virzība bija uz vidusskolu. Ja arī netiks 
atvērta vidusskola, bērnu skaits jebkurā gadījumā palielinās. 
J.Leja komentē, ka visiem bija kopīgs starts. Ādažiem skola jau ir atvērta, mums vēl nekā nav. Dēļ 
mūsu korupcijas ir pazaudēta liela nauda. 
E.Burģelis piekrīt K.Bergmanim, ka ir jābūt plānam B un ir jāmeklē iespējas kā realizēt šo 
projektu. 
I.Krastiņš komentē, ka svarīgi ir atcerēties tās lietas, kas tika solītas novada iedzīvotājiem – tā ir 
mūsu pirmā atbildība. Ir pagājuši 7 gadi un nekas nav izdarīts, bet izaugusi vesela paaudze, 
kuriem tas iet secen. Tas ir svarīgi, ka iedzīvotājiem netiek stāstītas lietas, kas netiks īstenotas. 
Otrkārt, šajā lēmumprojektā ir divas problēmas: šodien tiek balsots par aizņēmumu konkrētam 
iepirkumam, bet svarīgi atcerēties kādas bija diskusijas par pašu iepirkumu – nav konkrētas 
vīzijas, kā šis projekts varētu izskatīties dzīvē. Valdība dod aizņēmumu, ja tiek īstenots ES projekts. 
Šajā lēmumprojektā ir iekļauts nosacījums, ka līgums ar būvnieku tiek noslēgts tad, ja ir saņemts 
aizņēmums no Valsts kases, mēs automātiski riskam pakļaujam ES finansējumu un tā nosacījumus. 
Būtībā šis lēmumprojekts pasaka to, ka šis projekts jau ir “izgāzies”. Kāda ir mūsu nākotne un 
plāns B?! Jau šobrīd ir redzams, ka plāns B ir minimālo prasību izpildīšana nevis “labākās 
izglītības plāns”, kas paredzēts novada stratēģijā. Uz nākošo domes sēdi būtu nepieciešams 
sagatavot konkrētu plānu B – pa punktiem ar darbībām, finansējumu avotiem un termiņiem. Jābūt 
konkrētam rīcības plānam. 
 
Plkst. 10.06 domes priekšsēdētāja izsludina 5 minūšu pārtraukumu. 
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Plkst. 10.08 tiek atsākta domes sēde. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis), PRET” 4 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), “ATTURAS” 3 balsīm 
(G.Dzene, S.Brakovska, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros Carnikavas novada pašvaldības projektam 
“Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” neattiecināmo izmaksu finansēšanai 12 
854 568 EUR (divpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit 
astoņi eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 30 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, 
aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2022. gada septembri vai ņemt aizņēmumu citā 
kredītiestādē. Aizņēmuma sadalījums pa gadiem ir sekojošs: 
2019. gadā – 1 14  016 EUR 
2020. gadā – 5 819 204 EUR 
2021. gadā – 6 921 349 EUR 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes budžets. 
3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D. Mieriņai slēgt vidēja termiņa 

aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi par nepieciešamā neattiecināmo izmaksu finansējuma 12 
854 568 EUR (divpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit 
astoņi eiro, 00 centi)  saņemšanu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros Carnikavas novada pašvaldības projekta “Carnikavas 
pamatskolas pārbūve un paplašināšana” īstenošanai. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar Attīstības un 
plānošanas nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par projekta „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III k ārta” 

neattiecināmo izdevumu aizņēmumu no Valsts kases 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Plkst. 10.08 no domes sēdes iziet deputāti K.Bergmanis un G.Dzene. 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada domes (turpmāk–Dome) 27.11.2015. ārkārtas sēdē tika pieņemts 

lēmums Nr.24, 4.§ atbalstīt 2014.–2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskā 
atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros jaunās centralizētās 
kanalizācijas infrastruktūras izbūves Carnikavas aglomerācijā projektu. 

2. Domes 03.08.2017. ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr.16 1.§ atbalstīt projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošanu, veicot 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Carnikavas aglomerācijas ielās (Bišu, Ceriņu, 
Cīrulīšu, Dambja, Draudzības, Īsā, Jāņa, Kokgaujas, Līņu, Ludmilas Azarovas, Mazajā 
Gaujas, Mazajā Lašu, Mežrožu, Rūpnieku, Viestura un Vimbu ielās) un nodrošināt 162 
iedzīvotāju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām līdz 2022. 
gada 31. martam. 
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3. Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru noslēdza vienošanos Nr.5.3.1.0/17/I/017 par Eiropas Savienības fonda projekta 
īstenošanu. 

4. Domes 2019.gada 17.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums “Par projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” izmaksu apstiprināšanu un aizņēmumu no 
Valsts kases”, ar kuru apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Carnikavā, III kārta” kopējās izmaksas EUR 1 919 451,50 (viens miljons deviņi simti 
deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit viens euro un 50 centi), t.sk. attiecināmās 
izmaksas EUR 573 234,06 (Kohēzijas fonda finansējums ir EUR 409 360,00 un 
pašvaldības līdzfinansējums EUR 163 874,06) un neattiecināmās izmaksas EUR 1 346 
217,44. 

5. 10.07.2017. Aģentūra izsludināja iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III 
kārta”. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 21.07.2017. Aģentūras iepirkumu komisija 
pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 
reģ.Nr.43603064850 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojekts ir izstrādāts 
un akceptēts Carnikavas novada Būvvaldē, un plānotās autoruzraudzības izmaksas ir EUR 
1391,50 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). 

6. 20.02.2019. Aģentūra izsludināja iepirkuma procedūru “Būvdarbi projekta 
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" ietvaros". Pretendenta, kas 
atbilst atklāta konkursa kvalifikācijas prasībām piedāvājuma cena ir  EUR 1 895 773,60 
(bez pievienotās vērtības nodokļa). Pievienotā vērtības nodokļa iemaksas nav jāveic, jo 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ir saimnieciskā darbība.  

7. Aģentūra ir veikusi tirgus izpēti, plānotās būvuzraudzības izmaksas EUR 22 286,40 t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis). 

8. Lai īstenotu projektu, kopējās izmaksas ar pievienoto vērtības nodokli – EUR 1 919 
451,50, t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 573 234,06 (Kohēzijas fonda finansējums ir EUR 
409 360,00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 163 874,06) un neattiecināmās izmaksas 
ir EUR 1 346 217,44. 

9. Kopējās izmaksas, kuras nepieciešamas Carnikavas novada domei īstenojot Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu 2019. un 2020.gadā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Carnikavā, III kārta” no aizņēmuma līdzfinansējuma, ir  EUR 1 551 039 (viens 
miljons pieci simti piecdesmit viens tūkstotis trīsdesmit deviņi eiro, 00 centi).  

10. Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes lēmums nosaka, ka prioritāri pieejamā 
aizņēmuma limita ietvaros tiek izskatīti aizņēmumi ES projektu attiecināmo izmaksu 
apjomā, kas projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 
gadījumā ir EUR 573 234,06. 

11. Neattiecināmo izmaksu apjoms projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Carnikavā, III kārta” ir EUR 1 346 217,44, kuru nepieciešams finansēt no aizņēmuma 
Valsts kasē. 

12. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai vidējā termiņā 2019. un 2020.gadā. 
13. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām ir tiesības ņemt aizņēmumus Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, MK 
25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu specifikā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas 
iespējas” ietvaros jaunās centralizētās kanalizācijas infrastruktūras izbūves Carnikavas 
aglomerācijā projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 
neattiecināmās daļas finansēšanai 2019. un 2020.gadā EUR 1 346 217 (viens miljons trīs 
simti četrdesmit seši tūkstoši divi simti septiņpadsmit eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 30 
gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 
2021. gadu. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes budžets. 
3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Mieriņai slēgt vidēja termiņa aizņēmuma 

līgumu ar Valsts kasi par nepieciešamā neattiecināmo izmaksu finansējuma EUR 1 346 217 
(viens miljons trīs simti četrdesmit seši tūkstoši divi simti septiņpadsmit eiro, 00 centi) 
saņemšanu specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” vidēja 
termiņa projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 
īstenošanai.  

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

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

8. § 
Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, G.Kozlovska, J.Leja, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam prioritāte IP1_1: 

„Ciemu centru attīstība” paredz uzdevumu U1.1.4: „Carnikavas kā pilsētas attīstība”, kam 
pakārtotas aktivitāte A1.1.4.5: “Carnikavas labiekārtojums”. 

2. 21.06.2017. dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.12, 6.§) par Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015-2021. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu, kurā 
atbilstoši 20.12.2016. Ministru kabineta rīkojumam Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” 
noteica izbūvējamo objektu plānotās izmaksas. 

3. 04.04.2018. Carnikavas novada dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
(CFLA) lēmumu Nr.39-2-60/4593 par grozījumiem CFLA 21.03.2018. lēmumā Nr.39-2-
60/4017 “Par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/17/I/006 apstiprināšanu ar nosacījumu”. 

4. 29.06.2018. Carnikavas novada dome ar CFLA parakstīja vienošanos par projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/006 īstenošanu. 

5. Pamatojoties uz augstāk minēto, Carnikavas novada dome 2018.gadā saskaņā ar iepirkuma 
rezultātiem noslēgusi šādus līgumus objektam “Tilts pār Vecgauju”: 
5.1. Par būvuzraudzību 11 555.50 eiro; 
5.2. Par būvniecību 517 531.02; 
5.3. Par autoruzraudzību 4416.50 eiro: 

Par kopējo summu EUR 533 503.02, no kuriem samaksāti EUR 521 947.52. 
6. Carnikavas novada dome 2019.gadā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem noslēgusi šādus 

līgumus objektam “Novadpētniecības centra labiekārtošana”: 
6.1. Par būvuzraudzību 3581.60; 
6.2. Par būvniecību 342 498.15; 
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6.3. Par autoruzraudzību 2420.00: 
Par kopējo summu EUR 348 499.75, no kuriem samaksāti EUR 80 015.16. 

7. Carnikavas novada dome 2019.gadā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem pieņēmusi lēmumus 
objektam “Estrādes būvniecība”: 
7.1. Par būvuzraudzību 10 736.33 EUR; 
7.2. Par būvniecību 940 655.45 EUR; 
7.3. Par autoruzraudzību 3872.00 EUR: 

Par kopējo summu 955 263,78 EUR. 
8. Carnikavas novada dome 2019.gadā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem pieņēmusi lēmumus 

objektam “Gaujas promenāde”: 
8.1. Par būvuzraudzību 10 736.33 EUR; 
8.2. Par būvniecību 490 320.57 EUR; 
8.3. Par autoruzraudzību 605.00 EUR: 

Par kopējo summu 501 661,90 EUR. 
9. Kopējais finansējums, lai pabeigtu projektu SAM 5.5.1., nepieciešams 1 736 965.77  eiro, 

no kuriem attiecināmās izmaksas ir 835 344.12 eiro. 
10. Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes lēmums nosaka, ka prioritāri pieejamā 

aizņēmuma limita ietvaros tiek izskatīti aizņēmumi ES projektu attiecināmo izmaksu 
apjomā, kas projekta SAM 5.5.1. “Saviļņojošā Vidzeme” gadījumā ir EUR 835 344.12 
EUR. 

11. Neattiecināmo izmaksu apjoms projektam SAM 5.5.1. “Saviļņojošā Vidzeme” ir EUR 
901 621.65, kuru nepieciešams finansēt no vidēja termiņa aizņēmuma Valsts kasē. 

12. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai vidējā termiņā 2019. un 2020.gadā. 
13. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām ir tiesības ņemt aizņēmumus Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

 
E.Burģelis jautā, kuri projekti vēl nav realizēti? 
D.Mieriņa atbild, ka vēl nav realizēti estrādes un dambja promenādes projekti. 
I.Krastiņš komentē, ka nevar atbalstīt šo lēmumprojektu, jo estrādes projekts ir sadārdzinājies 
līdz 955 tūkstošiem. Ņemot vērā novada plānus par izglītību, tad šī nav tik prioritāra lieta. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, G.Dzene, J.Leja, K.Bergmanis,), PRET” 3 
balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, S.Brakovska), “ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
ietvaros Carnikavas novada pašvaldības projekta Nr.5.5.1.0/17/I/006 “Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – 
“Saviļņojošā Vidzeme”” četru objektu būvniecībai, neattiecināmās izmaksas 901 621 eiro 
(deviņi simti viens tūkstotis seši simti divdesmit viens eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 30 
gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 
2021. gada septembri. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes budžets. 
3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Mieriņai slēgt vidēja termiņa aizņēmuma 

līgumu ar Valsts kasi par nepieciešamā neattiecināmo izmaksu finansējuma  901 621 eiro 
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(deviņi simti viens tūkstotis seši simti divdesmit viens eiro, 00 centi) saņemšanu projekta 
SAM 5.5.1. ietvaros četru objektu būvniecībai īstenošanai. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar Attīstības un 
plānošanas nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

9. § 
Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/24 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšana 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: J.Leja, E.Burģelis 
 
Plkst. 10.14 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 

Izskatījusi un apspriedusi sagatavotos saistošos noteikumus „Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””, kuru pielikumā ir Carnikavas novada 
domes pašvaldības pamatbudžeta tāmes,  kā arī Paskaidrojuma rakstu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis,  I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes 2019.gada 11.septembra saistošos noteikumus 
Nr.SN/2019/24 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 
budžetu 2019.gadam”” (pielikums). 

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

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

10. § 
Par vienošanos slēgšanu pie 22.01.2019. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 02-14.3/19/1  

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Plkst. 10.20 domes sēdē atgriežas deputāte G.Dzene. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. starp [..] un [..], kā iznomātājiem, un Carnikavas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība), 

kā nomnieku, 22.01.2019. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 02-14.3/19/1 (turpmāk – 
Līgums) par [..], Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 [..] (turpmāk – nekustams 
īpašums), kas ierakstīts Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2301, sastāvā 
ietilpstošas zemes vienības 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 [..] daļu 0,03 ha 
kopplatībā (0,02 ha platībā - zemes vienības daļu kadastra apzīmējumi 8052 002 [..] 8001, 
un 0,01 ha platībā - 8052 002 [..] 8002) (turpmāk abas zemes vienības daļas kopā – 
zemesgabals) nomu; 

2. domē 05.08.2019. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/1721, [..] iesniegums, kurā tiek lūgts veikt 
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grozījumus Līgumā un noteikt, ka nomas maksa, kas pienākas viņas nepilngadīgajam dēlam 
[..] pārskaitāma uz [..] AS “Swedbank” kontu. Kā pamatojums šādam lūgumam norādīts, ka 
dēla konts ir atvērts īpašam mērķim – apdrošināšanai un nomas maksu uz šo kontu nav 
iespējams saņemt, tādēļ nomas maksa tiek pārskaitīta atpakaļ domei. Iesniegumā [..] 
apņemas dēlam pienākošos nomas maksu pārskaitīt uz viņa kontu, kā arī norāda, ka atvērt 
norēķinu kontu maziem bērniem ir grūti un tam ir lielas uzturēšanas izmaksas;  

3. likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības; 

4. Civillikuma 261. pants nosaka, ka nepilngadīgajam nav rīcības spējas, tādēļ viņu visos 
tiesiskos darījumos pārstāv aizbildnis. Savukārt 262. pants paredz, ka aizbildnis visās sava 
aizbilstamā lietās darbojas patstāvīgi un ved tās ar saimnieka tiesībām. Bet visos 
svarīgākajos gadījumos viņam jālūdz bāriņtiesas norādījumi. 

5. Līguma 7.4. punkts paredz, ka Līguma nosacījumus var grozīt pēc abu līgumslēdzēju 
savstarpējas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un 
abpusēji parakstīti.  

6. lai dome pildītu ar Līgumu uzņemtās saistības un varētu veikt norēķinus par iznomāto 
zemesgabalu, ir nepieciešams noslēgt vienošanos par grozījumiem Līgumā, iepriekš 
saņemot no [..] bāriņtiesas piekrišanu par  vienošanos slēgšanu nepilngadīgā dēla vārdā. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 

Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt vienošanos ar [..], personas kods [..], deklarētās dzīvesvietas adrese: [..], Carnikavas 
nov., LV-2163, un [..], personas kods [..], deklarētās dzīvesvietas adrese: [..], Carnikavas 
nov., LV-2163, par grozījumiem 22.01.2019. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 02-
14.3/19/1 nosakot, ka zemes nomas maksa, kas pienākas nepilngadīgajam [..] tiek pārskaitīta 
[..] AS “Swedbank” kontā Nr. [..].  

2. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, iesniegt Carnikavas novada domē 
bāriņtiesas piekrišanu par vienošanos slēgšanu nepilngadīgā dēla vārdā. 

3. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas un bāriņtiesas piekrišanas vienošanās noslēgšanai ar nepilngadīgo 
[..] saņemšanas sagatavot parakstīšanai lēmuma 1. punktā norādīto vienošanos. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

11. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/22 “Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 
novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” gala redakcijas apstiprināšanu  

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Dome 2019. gada 24. jūlij ā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. SN/2019/22 „Saistošie 

noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas 
apmēru” (turpmāk – Saistošie noteikumi).  

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

3. Ministrija 2019. gada 6. augusta atzinumā Nr. 1-18/7448 norāda, ka Saistošie noteikumi ir 
izvērtēti, taču Saistošajos noteikumos ir veicami precizējumi. No Saistošo noteikumu 
tiesiskā pamatojuma ir svītrojama norāde uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
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kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 137. punktam ir precizējams Saistošo 
noteikumu 2. punkts. 

4. Ievērojot Ministrijas norādījumus, tiek precizēti Saistošie noteikumi un sagatavota Saistošo 
noteikumu gala redakcija. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto, piekto un sesto daļu, kā arī 

saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. SN/2019/22 “Saistošie noteikumi par neapbūvēta 
Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” gala redakciju 
(pielikums). 

2. 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. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 

12. § 
Par noteikumu Nr. INA/2019/47 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 

14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
Nolūkā precizēt 2016. gada 14. septembra noteikumu Nr.INA/2016/24 “Maksa par 

Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu” 
15.1 apakšpunktu, paredzot, ka iespēja iznomāt pašvaldībai piederošo kustamo mantu, t.i. 
medicīnisko ierīci: kāpņu kāpurķēžu pacēlāju, ir arī tai ārstniecības iestādei, ārstniecības personai 
vai ārstniecības atbalsta personai (turpmāk - persona), kura ir reģistrēta ārstniecības iestāžu un 
personu reģistrā, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā un kuras juridiskā adrese var nebūt reģistrēta novada administratīvajā teritorijā, ir 
sagatavots grozījums attiecīgajā normatīvajā aktā. Bez tam ir nepieciešams aktualizēt normatīvā 
akta redakciju, jo ar domes 2019.gada 20.augusta lēmumu ir izdarītas strukturālas izmaiņas 
Centrālajā administrācijā, kas saistītas ar funkciju pārdali starp struktūrvienībām. 

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

daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, g) apakšpunktu un otro daļu, 
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas 
iznomāšanas noteikumi” 4. punktu un 5. punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, 
J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2019/47 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 
14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” (pielikums). 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
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13. § 
Par izmaiņām izsoles komisijas sastāvā 

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr.13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un 

nolikuma apstiprināšanu” ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša izsoles komisija (turpmāk – 
Izsoles komisija) četru locekļu sastāvā un apstiprināts nolikums Nr. CND/INA/2011/30 
(turpmāk – nolikums); 

2. nolikuma 10. punktā noteikts, ka komisija savu darbu veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt 
lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem; 

3. Izsoles komisijas locekļi ir domes izveidoto iestāžu pārstāvji, kuru darba pienākumos ietilpst 
arī komandējumi un apmācības, kā arī iespējama prombūtne, kas iepriekš nav paredzēta, 
tādēļ var veidoties situācijas, kad Izsoles komisija nav tiesīga pieņemt lēmumu, jo vairākums 
no locekļiem ir prombūtnē. Lai Izsoles komisijas locekļu prombūtne neapdraudētu tās darbu, 
ir nepieciešams papildināt locekļu skaitu; 

4. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a) 21. panta pirmās daļas 24. punkts – dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus 
pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās;  

b) 21. panta otrā daļa – domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 
5. nolikuma 3. punkts paredz, ka komisijas sastāvu apstiprina dome; 
6. No minētājiem apstākļiem un uzskaitītājam tiesību normām secināms, ka ir lietderīgi ar 

domes lēmumu veikt izmaiņas Izsoles komisijas locekļu sastāvā. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 21. panta otro 

daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Finanšu un 
budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieci Ritu Rossohu-
Sadoviču par Carnikavas novada domes Izsoles komisijas locekli ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi.  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

14. § 
Par grozījumiem 20.03.2019. domes lēmumā (protokols Nr.3, 1.§) par projekta iesnieguma 

iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastrukt ūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārt ā un 

īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
Ziņo: D.Mieriņa 

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

1. 20.03.2019. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.3, 1.§) par projekta 
iesnieguma iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtā un 
īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, paredzot kopējas projekta 
izmaksas 502767,56 euro (t.sk. PVN), kas sadalās sekojoši: 
1.1. ERAF finansējums 229710,21 euro (bez snieguma rezerves); 
1.2. Kopējais nacionālais publiskais līdzfinansējums 14%, jeb 70387,45 euro; 
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1.3. Kopējais Carnikavas novada domes līdzfinansējums paredzēts pilna projekta 
īstenošanai jeb 202669,9 euro.  

2. 10.06.2019. projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu un līdz 23.09.2019. jāsniedz 
pieteikuma precizējumi, t.sk. finansējuma apmēru un sadalījumu pa finansējuma avotiem. 

 
Ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas 11.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 

balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izteikt Carnikavas novada domes 20.03.2019. lēmumu (prot. Nr.3, 1.§) “Par projekta 
iesnieguma iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu  atlases kārtā un 
īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu” 2. punktu sekojošā redakcijā: 

“2. Līdz 25.03.2019 iesniegt 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei 
un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā atlases kārtā projekta iesniegumu, 
paredzot kopējas projekta izmaksas 502767,56 euro (t.sk. PVN), kas sadalās sekojoši: 
2.1. ERAF finansējums 229 710,20 euro (45,689145%); 
2.2. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 6 514,36 euro (1,295700%); 
2.3. Carnikavas novada domes līdzfinansējums 250 155,06 euro (49,755608%); 
2.4. Cits publiskais finansējums – 16 387,97 euro (3,259546%).” 

 
15. § 

Par grozījumiem Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā vērt ēšanas komisijas sastāvā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: S.Brakovska, E.Burģelis, D.Mieriņa, A.Deniņa 
 

Ņemot vērā, ka Carnikavas novada pašvaldības realizētais konkurss par Ojāra Vācieša 
literārās prēmijas dzejā piešķiršanu, kļuvis par tradīciju un nozīmīgu kultūras notikumu Latvijā 
un ņemot vērā izmaiņas domes darbinieku sastāvā, ir nepieciešams veikt grozījumus konkursa 
komisijas sastāvā. 
 
G.Kozlovska ierosina komisijas locekļa - TN vadītājas vietā iecelt Gundari Kravali, kā 
sabiedrības pārstāvi, kas ir izteicis vēlmi darboties šajā vērtēšanas komisijā. 
 
Deputāti atbalsta izteikto priekšlikumu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, un 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 
1.1. Daiga Mieriņa - Carnikavas novada domes priekšsēdētāja; 
1.2. Ieva Ķīse - O.Vācieša biedrības valdes priekšsēdētāja, Ojāra Vācieša memoriālā muzeja 

direktore; 
1.3. Elita Terentjeva- Carnikavas novada sabiedrības pārstāve. 
1.4. Gundaris Kravalis- Carnikavas novada sabiedrības pārstāvis; 
1.5. Aija Patkovska - Carnikavas pamatskolas direktore; 
1.6. Marija Banga - Carnikavas novada sabiedrības pārstāve. 



20 

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 23.08.2017. 
(protokols Nr.17, 23.§) “Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā nolikuma apstiprināšanu” 
lēmuma 2.punkts. 

 
16. § 

Par izmaiņām Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas sastāvā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, D.Mieriņa, I.Krastiņš 
 
E.Burģelis norāda, ka G.Jākobsonam vajadzētu norādīt amatu, nevis to, ka viņš ir novada 
iedzīvotājs. 
 
Deputāti atbalsta izteikto priekšlikumu. 
 
E.Burģelis jautā, vai uz šo komisiju nevajadzēja izsludināt pieteikšanos? 
D.Mieriņa atbild, ka nē, jo komisija jau darbojās. Mainījās tikai loceklis. Ņemot vērā, ka 
S.Pundiņa jebkurā gadījumā pārbauda bērnu deklarētās dzīvesvietas viņa vienmēr tika 
pieaicināta. Tagad viņa būs kā komisijas loceklis. 
 

Ņemot vērā, ka personas pārstāj pildīt komisijas locekļa pienākumus, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.panta pirmo daļu, un Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisiju šādā sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētāja: Antra Krasta - Izglītības nodaļas vadītāja;  
1.2. komisijas priekšsēdētāja vietniece: Sanita Pundiņa - Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

2. Komisijas locekļi: 
2.1. Genovefa Kozlovska – domes priekšsēdētājas vietniece; 
2.2. Guntis Jākobsons – saimniecības pārzinis/ autovadītājs; 
2.3. Daiga Landsmane – Sociālā dienesta vadītāja. 

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 19.09.2018. 
lēmums (protokols Nr.16, 8.§) par izmaiņām „Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības 
iestādēs” komisijas sastāvā. 

 
17. § 

Par grozījumiem Interešu izglītības programmu vērt ēšanas komisijas sastāvā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Iepazīstoties ar izmaiņām Carnikavas novada domes darbinieku sastāvā, saskaņā ar 

28.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 
kārtība” 10.punktu pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. 
Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, 
nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības 
programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu 
īstenošanu saistītās personas. 

 
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. panta pirmo 

un otro daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un, ievērojot Izglītības, kultūras, sporta  un sociālo 
jautājumu komitejas 09.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, 
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G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisiju 5 
(piecu) locekļu sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētājs – novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska  

2. Komisijas locekļi: 
2.1. Izglītības nodaļas vadītāja – Antra Krasta; 
2.2. novada domes deputāte – Gunita Dzene; 
2.3. novada domes deputāte – Arta Deniņa; 
2.4. Carnikavas pamatskolas direktore – Aija Patkovska. 

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 23.08.2017. 
(protokols Nr.17, 19.§) „Par grozījumiem Interešu izglītības programmu vērtēšanas 
komisijas sastāvā”. 

 
18. § 

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
komisijas apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 27.punktu, 
61.panta pirmo daļu, grozījumiem, kas apstiprināti ar  Carnikavas novada domes 31.10.2013. 
(protokols Nr.22, 2.§ ) lēmuma 17.02.2010. (protokols Nr.3, 43.§)  nolikumā ”Par interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” 3.2. punktu, un 
09.09.2019. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētāja: 

Genovefa Kozlovska – domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja. 

Komisijas locekļi: 
Antra Krasta - Izglītības nodaļas vadītāja; 
Ināra Stalidzāne - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 23.08.2017. 
lēmums (protokols Nr.17, 20.§) „ Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisijas apstiprināšanu”.  

 
19. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas 
novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, S.Brakovska, E.Burģelis, I.Krastiņš, I.Cerbule, J.Kozlovskis, A.Lūkins, 
I.Gotharde, E.Odziņa 

 
Ar domes 2018. gada 19. decembra lēmumu (prot. Nr. 22, 1.§) “Par Carnikavas novada 

vizuālās identitātes un tās rokasgrāmatas apstiprināšanu” tika apstiprināts novada logo un tā 
izmantojums ar ģerboni un bez, kā arī novada sauklis un oficiālās krāsas.  
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto pašvaldības 
funkciju par novada simbolikas noteikšanu un 43. panta pirmās daļas 13. punktā noteikto funkciju 
par saistošo noteikumu izdošanu un saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 9. punktu par nodevu noteikšanu pašvaldību simboliku izmantošanai, Sabiedrisko 
attiecību nodaļa ir sagatavojusi saistošos noteikumus par novada simbolikas izmantošanas kārtību 
Carnikavas novadā jaunā redakcijā. 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai veidotu vienotu Carnikavas novada simbolikas 
izmantošanas kārtību un vienotu nodevu iekasēšanas kārtību par Carnikavas novada simbolikas 
izmantošanu, kā arī lai pilnveidotu kārtību, kādā tiek izmantota Carnikavas novada simbolika.  
 
K.Bergmanis jautā, vai noteikumos ir nodefinēts veids, kā var iegūt izstrādāto – jauno novada 
logo? 
G.Kozlovska atbild, ka iesniedzējs par šādu jautājumu var vērsties komisijā. 
D.Mieriņa papildina, ka jau tagad jebkurš, kam tas ir nepieciešams var sazināties ar Sabiedrisko 
attiecību nodaļu, kas nosūta nepieciešamos failus. Tas nav šo noteikumu jautājums. 
E.Burģelis ierosina mājaslapā un avīzē ievietot informāciju par pašvaldība logo iegūšanu 
īpašumā.  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 7. punktu un 
otro daļu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 
9. punktu, kā arī saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.09.2019. 
lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/25 “Par 
Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” jaunā redakcijā (pielikums). 

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

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

20. § 
Par Carnikavas novada domes Simbolikas komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Ņemot vērā, ka ar domes 2018. gada 19. decembra lēmumu (prot. Nr. 22, 1.§) “Par 

Carnikavas novada vizuālās identitātes un tās rokasgrāmatas apstiprināšanu” tika apstiprināts 
novada logo, kā arī novada sauklis un oficiālās krāsas, nepieciešams izveidot Carnikavas novada 
domes Simbolikas komisiju, lai nodrošinātu novada simbolikas likumisku un kvalitatīvu 
izmantošanu, veidojot vienotu koncepciju simbolikas pielietojumam un izsniedzot atļaujas 
simbolikas lietošanai. 

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. panta trešo daļu un 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu Sabiedrisko attiecību nodaļa ir 
sagatavojusi Simbolikas komisijas nolikumu (pielikums). 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un otro daļu, 
41. panta pirmās daļas 2. punktu un 61. panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta 
pirmās daļas 1. punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.09.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot Carnikavas novada domes Simbolikas komisiju (turpmāk – Simbolikas komisija) 3 
(trīs) locekļu sastāvā.  

2. Apstiprināt Simbolikas komisiju šādā sastāvā:  
2.1. Simbolikas komisijas priekšsēdētājs - Carnikavas novada domes Būvvaldes ainavu 

arhitekte; 
2.2. Simbolikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Carnikavas novada domes 

izpilddirektors; 
2.3. Simbolikas komisijas locekļi:  

2.3.1. Carnikavas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja; 
3. Apstiprināt Simbolikas komisijas nolikumu (pielikums).  
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
21. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/26 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 

„Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 
Ziņo: P.Špakovs 

 
IZSAKĀS: J.Leja, I.Krastiņš 
 
I.Krastiņš komentē, ka līdz šim saistošie noteikumi atļāva ģimenes kapavietu rezervēt līdz 4 
vietām. Tādēļ komitejā tika rosināts šādu nosacījumu atstāt, bet komitejā ar balsu vairākumu tika 
nolemts atļaut veidot ģimenes kapavietas līdz 3 cilvēkiem. 
 

Izskatot jautājumu par  saistošo noteikumu Nr. SN/2019/26 „Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 „Carnikavas kapsētas 
uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/26 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 
„Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi”” (pielikums). 

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. 
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22. § 
Par detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam „Atpūtas bāze "Kalngale"” 

nodošanu publiskajai apspriešanai atzinumu  saņemšanai 
Ziņo: P.Špakovs 

 
Carnikavas novada dome ir izskatījusi detālplānojuma nekustamam īpašumam „Atpūtas 

bāze "Kalngale"” (kadastra.Nr.8052 007 0549) pirmo redakciju un saskaņā ar Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 109.1. punktu, kas cita starpā paredz, ka vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu 
par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, 

 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.09.2019. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

Nodot detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam „Atpūtas bāze "Kalngale"” 
(kadastra.Nr.8052 007 0549)  publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās 
apspriešanas termiņu četras nedēļas.  

 
23. § 

Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem „Dzirnakmeņi” un „Lamsdegumi” 
nodošanu publiskajai apspriešanai atzinumu saņemšanai 

Ziņo: P.Špakovs 
 

Carnikavas novada dome, izskatot detālplānojuma projektu nekustamiem īpašumiem 
„Dzirnakmeņi” (kadastra Nr.8052 003 0698) un „Lamsdegumi” (kadastra.Nr.8052 003 0169), 
redakciju un noklausoties Teritorijas plānotāja Z.Varta ziņojumu par tā turpmāko virzību, saskaņā 
ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. punktu, kas cita starpā paredz, ka vietējās pašvaldības 
dome pieņem lēmumu par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.09.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Nodot detālplānojuma projektu nekustamiem īpašumiem „Dzirnakmeņi” (kadastra Nr.8052 
003 0698) un „Lamsdegumi” (kadastra.Nr.8052 003 0169)  publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.  

 
24. § 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Jaunlaveri”, Carnikavas novadā  
Ziņo: P.Špakovs 

 
Izskatot nekustamā īpašuma “Jaunlaveri”, Carnikavas novadā, īpašnieces [..] Carnikavas 

domē iesniegto iesniegumu par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jaunlaveri” 
(kadastra Nr.8052 002 1418), ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no 9 atsevišķām valsts 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas 
noteikumi” 14. un 15.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
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10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, 
J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunlaveri” (kadastra Nr.8052 002 1418) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1641. 

2. Piešķirt adresi Mazā Lilastes iela 37, Gauja, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma 
“Jaunalveri”, Carnikavas novadā (kadastra Nr.8052 002 1418), atdalāmajai zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu Nr.8052 002 1641, 0.1313 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. 

 
25. § 

Par zemes vienību apvienošanu 
Ziņo: P.Špakovs 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamo īpašumu "Salūts 3 sektors 30", Gauja, Carnikavas novadā, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 0752 un "Salūts 3 sektors 30A", Gauja, Carnikavas novadā, 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0753 pēc Zemesgrāmatu datiem pieder 
zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājai [..].  

2. Pirmajā punktā minētās zemes vienības atrodas blakus viena otrai. 
3. Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav 

izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 
pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

4. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. 
punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas 
vajadzībām nosaka zemes vienībai. 

 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, 
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu un 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.09.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0390 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 002 0752, Salūts 3 sektors 30, Gauja, Carnikavas nov., pievienot zemes 
vienību 0,0330 ha platībā ar kadastra apzīmējum 8052 002 0753, Salūts 3 sektors 30A, 
Gauja, Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,720 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā), kā arī ēkām uz tā, saglabāt adresi: Salūts 3 sektors 30, 
Gauja, Carnikavas nov., un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 

3. Likvidēt adresi: “Salūts 3 sektors 30A”, Gauja, Carnikavas nov.  
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26. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru iela 28, 

Gauja, Carnikavas novads 
Ziņo: P.Špakovs 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotājas Solvitas Gredzenas 

(sert.Nr.AA000000070) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 28, 
Gauja, Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 002 2030. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kauguru iela 28, Gauja, Carnikavas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2030. 

2. Saglabāt adresi Kauguru iela 28, Gauja, Carnikavas novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 - 0.1749 ha platībā un 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
1101 - 0.0482 ha zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” ar kopējo 
platību 0,2231 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Kauguru iela 28A, Gauja, Carnikavas novads, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 -  0.1300 ha platībā un 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 
1101 - 0.0362 ha zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” ar kopējo 
platību 0,1662 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
27. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Valsts mežs 8052”, 
Carnikavas novads 

Ziņo: P.Špakovs 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Energoplāns” (reģ. Nr.45403018310) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8052”, zemes vienībai ar kadastra  
apzīmējumu 8052 008 1374. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, 



27 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8052” Carnikavas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1374. 

2. Saglabāt nosaukumu “Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 
0201, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 113,36 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt nosaukumu ”Mežgarciema ceļš“ Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.2” 0,5827 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

 
28. § 

Par zemes piekritību pašvaldībai 
Ziņo: P.Špakovs 

 
Carnikavas novada domē saņemta Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 

04.07.2019. vēstule Nr. 2-04-R/433 “Par kadastra datu labošanu” (turpmāk – vēstule). Vēstulē 
norādīts, ka veicot datu kārtošanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
(turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), konstatēts sekojošais: 

1. Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums [..], Carnikavas novadā, 
kadastra numurs 8052 005 [..], sastāvošs no zemes vienības 0,1173 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 005 [..], dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8052 005 [..] 001 un 
palīgceltnes, kadastra apzīmējums 8052 005 [..] 002 (turpmāk – Īpašums). Īpašums ierakstīts 
Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas (turpmāk – Zemesgrāmata) 
nodalījumā Nr.2395 – uz ½ domājamo daļu īpašuma tiesības nostiprināta [..].  

2. Pamatojoties uz Carnikavas pagasta padomes padomes 07.11.2000. lēmumu Nr.627 “Par 
zemes piešķiršanu lietošanā”, [..], personas kods [..], reģistrēts kā lietotājs ½ domājamās 
daļas apmērā zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8052 005 [..] (turpmāk – Zemes 
vienība), un pamatojoties uz Rīgas  rajona  tiesas 02.05.2000. spriedumu Nr. 2-775/7 - kā 
tiesiskais valdītājs ½ domājamās daļas apmērā būvēm ar kadastra apzīmējumiem 
8052005[..]001 (dzīvojamā māja) un 8052005[..]002 (šķūnis) (turpmāk – Būves). Īpašuma 
tiesības uz Zemes vienību un Būvēm [..] nav nostiprinātas Zemegrāmatā. 

3. Izvērtējot reģionālās nodaļas rīcībā esošos dokumentus un pamatojoties uz VAS 
“Privatizācijas aģentūras” 28.05.2019. sniegto informāciju “Par zemes izpirkuma līgumiem” 
Nr.1.17/4844 [..] nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar VAS “Latvijas Hipotēku un 
zemes banka” par zemes izpirkšanu, līdz ar to, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 8.punktu, ½ domājamo daļu no viņam pastāvīgā lietošanā 
piešķirtās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 8052005[..] būtu izbeidzamas lietošanas 
tiesības. 

4. Ņemot vērā, ka nav pieņemts pašvaldības lēmums par lietošanas tiesības izbeigšanos un 
zemes piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu zemes rezerves fondā, reģionālā nodaļa lūdz 
pašvaldību izvērtēt sniegto informāciju un pieņemt attiecīgu lēmumu, kā arī atvainojas par 
pieļauto neprecizitāti. 
Izvērtējot vēstuli, kā arī papildu informāciju, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) 

konstatē: 
1. Ministru kabineta 39.08.2005. noteikumu Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punkts paredz, 
ka ziņas par personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas pirmtiesības (ar kurām slēdzami 
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lauku apvidus zemes nomas līgumi par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, jo iegūtas nomas 
pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu), zemes iznomātājs iegūst 
Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā.  

2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums noteic: 
2.1. 25.panta pirmās daļas 4.punkts - juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme 

piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: 
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. 

2.2. 25.panta otrā daļa cita starpā - Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības 
uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 
10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 
termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes 
nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

3. Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta astotā daļa noteic, ka, ja 
līgums par zemes izpirkšanu (pirkšanu) ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un 
zemes banka" nav noslēgts līdz 2011.gada 30.decembrim, lēmums par tiesībām izpirkt zemi 
un lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zaudē spēku un turpmākā zemes 
atsavināšana notiek Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

4. Līdz šim pašvaldība no Valsts zemes dienesta nav saņēmusi ziņas, ka [..] būtu ieguvusi 
zemes vienības ½ domājamās daļas nomas pirmtiesības.  

5. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” (turpmāk – Nostiprināšanas likums) 3.panta piektās daļas 1.punkts noteic, 
ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 9.septembra rīkojumu Nr. 530 “Par zemes reformas 
pabeigšanu Carnikavas novada lauku apvidū” (turpmāk – Rīkojums), pamatojoties uz likuma 
"Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 5. pantu, zemes reforma Carnikavas novada 
lauku apvidū ir pabeigta. 

7. Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 4.p. (Cita 
informācija) noteikts:  
1. Rīkojums būs konstatējošs dokuments, līdz ar to tam nav tiešas ietekmes uz sabiedrību, 

tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu, valsts budžetu un pašvaldību 
budžetiem.  

2. Nostiprināšanas likuma 1.pants noteic, ka šis likums reglamentē atbilstoši zemes reformas 
un valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem valsts 
un pašvaldību zemes īpašuma tiesības un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī valstij 
un pašvaldībām piekrītošā zemes īpašuma izmantošanu līdz īpašuma tiesību 
nostiprināšanai zemesgrāmatās. 

3. Tāpat Nostiprināšanas likuma 2., 3., 4., 4.1 un 4.2 panta ievaddaļās ietverto tiesību normu 
vārdiskā izteiksme norāda, ka, pastāvot likumā noteiktiem nosacījumiem, pašvaldība vai 
valsts lemj par zemes reformas laikā piekritīgo vai piederīgo zemi valstij vai pašvaldībai.  

4. Ņemot vērā Nostiprināšanas likuma 7.pantā, kas bija spēkā līdz 2007.gada 1.augustam, 
noteikto, ka pēc zemes reformas pabeigšanas bezīpašnieka zeme piekrīt valstij un 
ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda, secināms, ka sākotnēji Nostiprināšanas likumā 
zemes reformas pabeigšana tika saistīta ar valstij vai pašvaldībai piekritīgās vai piederīgās 
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zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Saeimas 2007.gada 21.jūnijā 
pieņemtais likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””, ar kuru cita starpā tika izslēgts Nostiprināšanas 
likuma 7.pants, norāda, ka likumdevējs izšķīries par elastīgāku risinājumu un pieļāvis, ka 
īpašuma tiesības nostiprināmas arī pēc lēmuma par zemes reformas pabeigšanu 
pieņemšanas.  

5. Tādējādi, Ministru kabineta rīkojuma par zemes reformas pabeigšanu pieņemšana nevar 
būt šķērslis īpašuma tiesību nostiprināšanai ne valstij vai pašvaldībai uz zemi, kura tai 
piederējusi vai piekritusi zemes reformas laikā un par kuras piederību vai piekritību 
pieņemti attiecīgi lēmumi, ne arī privātpersonai. 

8. Administratīvā procesa likums nosaka: 
8.1. 2.panta 1.punkts - Šā likuma pamatmērķi ir nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts 

pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās 
attiecībās starp valsti un privātpersonu; 

8.2. 5.pants - Administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde un 
tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonas tiesību un tiesisko 
interešu aizsardzību; 

8.3. 17.panta ceturtā daļa - Ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām metodēm, iespējams 
nonākt pie dažādiem rezultātiem, kas visi atbilst tiesību sistēmai, lieto to interpretācijas 
metodi, ar kuru konkrētajā gadījumā iespējams sasniegt lietderīgāko un taisnīgāko 
rezultātu. 

9. Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” paredz:  
9.1. 2.punkts cita starpā - Lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā 

piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas 
pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu. 

9.2. 4.punkts - Zemes nomas līgums slēdzams atbilstoši tipveida līgumam (pielikums); 
9.3. 6.punkts cita starpā - pašvaldība sagatavo nomas līgumu parakstīšanai un uzaicina 

nomnieku parakstīt līgumu, norādot parakstīšanas vietu un laiku. Ja nomnieks noteiktajā 
termiņā nevar ierasties, viņa pienākums ir rakstiski par to informēt pašvaldību, vienoties 
par citu nomas līguma parakstīšanas dienu un ne ilgāk kā divu nedēļu laikā parakstīt 
minēto līgumu; 

9.4. 7. punkts - Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. 
Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 

9.5. 8. punkts - Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis, un nomas maksa 
samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām. Par nomas 
līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pašvaldība aprēķina līgumsodu 0,01% 
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

10. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemesgrāmatā neierakstītās zemes vienības ½  domājamo 
daļu nav maksāts no 2016.gada 2.ceturkšņa. 

Ievērojot minēto konstatējams, ka normatīvajos aktos norādītajos termiņos kopīpašumā 
esošajai zemes vienības ½ domājamajai daļai nav noteikta piekritība, bet, ņemot vērā Rīkojuma 
projekta anotācijā ietverto likumdevēja gribas interpretāciju, iespējams pieņemt lēmumu par 
zemes piekritību pašvaldībai un nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda, neskatoties uz 
to, ka atbilstoši Rīkojumam zemes reforma Carnikavas novada lauku apvidū uzskatāma par 
pabeigtu. Minētais lēmums būtu lietderīgs, kā to nosaka likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otrā 
daļa, kā arī nodrošinātu pašvaldības un privātpersonas interešu aizstāvību, tajā skaitā, nodrošinot 
tiesības ēkas (būves) kopīpašniekam iegūt īpašumā  tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura 
atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktā kārtībā. 
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Pamatojoties uz minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 
saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.09.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka [..], personas kods [..], izbeigušās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 
005 [..], [..], Carnikavas nov., platība - 0,1173 ha, ½ (vienas otrās) domājamās daļas apmērā 
lietošanas tiesības 30.12.2011. saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu 
un iegūtas nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā zemes vienība ½ domājamās daļas apmērā ir piekritīga 
Carnikavas novada pašvaldībai. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības kadastra 
datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

4. Pēc zemes vienības kadastra datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā atbilstoši lēmuma 1.punktam, aicināt [..], personas kods [..], slēgt lauku 
apvidus zemes nomas līgumu par lēmuma 1.punktā minēto pašvaldībai piekritīgo zemi 
atbilstoši Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumos Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
noteiktajiem zemes nomas līguma nosacījumiem un tā slēgšanas kārtībai, kā arī nomas 
maksas aprēķināšanas kārtībai, nosakot nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā un līguma darbības termiņu – 10 gadi. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - Būvvaldes Nekustamā īpašuma speciālisti. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punktā norādītā lauku apvidus zemes nomas līguma 

sagatavošanu – Juridiskās nodaļas vadītāju. 
7. Noteikt atbildīgo par nomnieka uzaicināšanu parakstīt līgumu, norādot parakstīšanas vietu 

un laiku (ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas) – Administratīvās 
nodaļas vadītāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

29. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: P.Špakovs 
 
Plkst. 11.00 no domes sēdes iziet deputāts 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 10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, L.Daugavietis, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,07 ha platībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais nosaukums [..]), 
īpašuma kadastra numurs 8052 004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 
iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas pilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
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30. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: P.Špakovs 
 
Plkst. 11.01 domes sēdē atgriežas deputāts 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 10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1863 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
006 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonei [..], dzimušai [..],[..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
31. § 

Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 
Ziņo: P.Špakovs 

 
[..] 
 

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 10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,15 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim [..], dzimušam [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
32. § 

Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: P.Špakovs 

 
IZSAKĀS: J.Leja, G.Miglāns, S.Brakovska, A.Deniņa, D.Mieriņa, J.Kozlovskis, K.Bergmanis, 
E.Burģelis, I.Krastiņš 
 
[..] 
 
J.Leja jautā, kāds ir G.Miglāna skatījums uz šo jautājumu, ka novadā tiek “ielaists” šāds 
uzņēmums? 
G.Miglāns atbild, ka šādu lēmumu par piekrišanas došanu, nosaka likums.  
S.Brakovska komentē, ka uztrauc fakts, ka šis uzņēmums ir izslēgts no PVN reģistra.  
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P.Špakovs norāda, ka mums nav pamata nepiešķirt piekrišanu. Protams, ka pastāv riski, bet no 
tiem nevar izvairīties. 
J.Leja norāda, ka vajadzētu rīkot jaunu izsoli. Ar šādiem lēmumiem ļoti cīnās Rīgas pilsēta, lai 
netiktu atbalstīti iebraucēju uzņēmējdarbība. Mēs atveram durvis un ļaujam šeit uzsākt 
uzņēmējdarbību. 
D.Mieriņa komentē, ka šajā lēmumprojektā nav nekādu juridisku apsvērumu, kas liegtu šim 
uzņēmumam iegādāties īpašumā šo zemesgabalu. 
K.Bergmanis norāda, ka tajā brīdī, kad lēmām par izsoles izsludināšanu, tad tika skatīts jautājums 
par to, kādā veidā tiks sasniegti projekta mērķi. Uz doto brīdi esam secinājuši, ka izsoles rezultātā 
ir uzvarējusi firma, kuru pārstāv konkrēta persona. Kā mēs varam būt pārliecināti, ka mēs 
sasniegsim šos rezultātus? Vai ir bijušas kādas pārrunas ar šo uzņēmēju? Vai ir kāda papildus 
informācija? 
J.Leja komentē, ka šos izsoles rezultātus un informāciju par šo uzņēmumu vajadzēja aizsūtīt uz 
drošību sargājošām institūcijām. Šādā situācijā netiek sargāta pašvaldības manta.  
I.Krastiņš komentē, ka visi secīgie lēmumi par šo projektu, kas ir bijuši līdz šim ir izraisījuši 
diskusijas. Diskusijas ir labas un ir svarīgi zināt visus faktus un viedokļus. Deputātiem lēmums ir 
jāpieņem atbildīgi, izvērtējot visus faktorus. Šodien deputāti ir minējuši visas pazīmes, kas nav 
ievērotas labas pārvaldības praksē, šāda projekta attīstīšanā. Nevar atbalstīt šo lēmumprojektu. 
 

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 10.09.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis), PRET” 
6 balsīm (E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis), “ATTURAS” 1 
balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,7001 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
008 1603, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā SIA “AAB 
Group”, reģistrācijas numurs 40003866800, juridiskā adrese: Ropažu iela 26-2, Rīga, LV-1039. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

33. § 
Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Carnikavas novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs 
Ziņo: I.Gotharde 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, I.Lulle, J.Leja, D.Mieriņa, I.Krastiņš, E.Odziņa 
 

Iepazīstoties ar Iepirkuma komisijas 2019.gada 30.augusta lēmumu par veiktā pakalpojuma 
iepirkuma id. Nr. CND 2019/10 „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Carnikavas novada izglītības 
iestādēs” rezultātiem un iepirkuma komisijas lēmumu, tika konstatēts, ka pieņemts lēmums slēgt 
iepirkuma līgumu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības 
iestādēs “Riekstiņš” un “Piejūra” ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ŽAKS - 2” (pakalpojuma 
sniedzējs), reģistrācijas Nr. 40103137553. Maksimālais iepirkuma līguma darbības termiņš – 36 
mēneši. Papildus iepirkuma līgumam, kas noslēgts starp domi un pakalpojuma sniedzēju, tiks 
slēgti atsevišķi l īgumi starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju – bērnu vecākiem 
par katram bērnam sniegto ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolā samaksu. 

Saskaņā ar domes noteikto kārtību, ēdināšanas pakalpojuma maksa tiek apstiprināta ar 
domes lēmumu. 
 
E.Burģelis jautā, kā mēs reaģēsim uz skolēnu ēdināšanas jautājumu, saistībā ar valdības 
lēmumiem? 
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D.Mieriņa atbild, ka LPS sēdē tika pieņemta rezolūcija, ka šādu funkciju pašvaldības ir gatavas 
uzņemties tikai ar piešķirtu finansējumu no valsts. 
I.Lulle  informē, ka no valsts pašvaldība skolēnu ēdināšanai saņem ~50 tūkstošus (Carnikavas 
pamatskolai 1.-4. klasei). Pirmsskolās par ēdināšanu maksā vecāki. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 27.punktu un otro daļu, lai sakārtotu jautājumu par ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanu pirmskolas izglītības iestādēs, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt no 02.10.2019. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādēs šādu bērnu ēdināšanas 
pakalpojuma maksu: 
1.1. 1 (viena) PII „Riekstiņš” audzēkņa no 1-2 gadu vecumam ēdināšana (brokastis, 

pusdienas, launags) katrā sezonā (rudens, ziema, pavasaris, vasara) par 1,70 euro bez 
PVN; 

1.2. 1 (viena) PII „Riekstiņš” un PII “Piejūra” audzēkņa no 3-6 gadu vecumam ēdināšana 
(brokastis, pusdienas, launags) katrā sezonā (rudens, ziema, pavasaris, vasara), ieskaitot 
piegādi uz PII “Piejūra” par 2,35 euro bez PVN; 

1.3. 1 (viena) PII „Riekstiņš” darbinieka ēdināšana (pusdienas) katrā sezonā (rudens, ziema, 
pavasaris, vasara) par 1,24 euro bez PVN; 

1.4. 1 (viena) PII „Riekstiņš” darbinieka ēdināšana (launags) katrā sezonā (rudens, ziema, 
pavasaris, vasara) par 0,48 euro bez PVN. 

2. Ar lēmuma pieņemšanas dienu spēku zaudē “K ārtība, kādā tiek noteikta maksa un veikta 
samaksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Riekstiņš”” (Carnikavas novada domes 17.08.2011. lēmums (protokols Nr.15, 10.§)). 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” vadītāja I. Melkina 
un pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” vadītāja p.i. A.Krasta atbilstoši kompetencei. 

 
34. § 

Par papildus ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 
Ziņo: I.Lulle 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, E.Burģelis, D.Mieriņa, J.Leja, I.Krastiņš, P.Špakovs, G.Miglāns, 
K.Bergmanis, J.Kozlovskis 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm u.c.); 

2. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam noteic stratēģisko 
projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, kā 
arī apakšprojektu Nr.1 “Pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšana visiem novada 
bērniem”; 

3. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam noteic prioritāti ĪP1: 
“Konkurētspējīga izglītība”, kura ietver uzdevumu ĪU1.3: “Pirmsskolas izglītības 
konkurētspējas attīstība” ar aktivitāti ĪA1.3.4: “PII būvniecība”, kur kā rezultatīvais rādītājs 
ir izveidots bērnudārzs 200 vietām rekonstruētās “Piejūras” skolas telpās. 

4. Carnikavas novada dome 24.01.2018. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 7.§) „Par 
Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra“ būvniecību”.  
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5. Carnikavas novada domes iepirkumu komisija 28.03.2018. izsludināja iepirkumu „Piejūras 
internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas novadā” 
(identifikācijas Nr. CND 2018/07) un pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem 2018.gada 
20.jūlij ā tika noslēgts Būvdarbu līgums Nr.02-14.6/18/165 ar SIA “Modus būve” par 
augstāk minētā objekta būvniecību par 2 587 270,86 eiro, ieskaitot PVN.  

6. Autoruzraudzības izmaksas bija 9257 eiro, ieskaitot PVN, bet būvuzraudzības – 19 699 
eiro, ieskaitot PVN.  

7. Bija paredzēts, ka būvniecības darbi beigsies 2019. gadā un kopējais finansējums, kurš 
nepieciešams pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” būvniecības vidēja termiņa 
investīciju projektam būs  2 616 227 eiro.  

8. 2018.gada 3.augustā starp Carnikavas novada domei un Valsts kasi tika noslēgts 
aizņēmuma līgums Nr.a2-1-18-529, trančes Nr.P-435/2018 par projekta “Pirmsskolas 
izglītības iestādes “Piejūra” būvniecība” (Piejūras internātpamatskolas ēkas un pieguļošās 
teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas novadā)” īstenošanu par kopējo summu 2 614 009 
eiro.  

9. Ņemot vērā konstatētos būvnieka pārkāpumus līguma īstenošanā, Carnikavas novada dome 
21.05.2019. informēja būvnieku par būvdarbu īguma vienpusēju izbeigšanu ar 2019.gada 
4.jūniju (Līguma pēdējā darbības diena – 2019.gada 4.jūnijs). Ar Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas 2019.gada 22.maija spriedumu lietā Nr.C30581319 ir pasludināts SIA 
"Modus būve", reģ.Nr.40103178848, maksātnespējas process. 

10. Nolūkā turpināt īstenot projektu, Carnikavas novada dome izsludināja atkārtotu iepirkumu 
par projekta pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” būvniecība” (Piejūras 
internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas novadā)” 
būvniecību, kura rezultātā 2019.gada 18.septembrī Carnikavas novada domes Iepirkumu 
komisija sēdē Nr.8 pieņēma lēmumu, ka tiesības īstenot būvniecības darbus piešķiramas 
SIA “Sanart” Par kopējo summu 3 463 122 EUR, tai skaitā PVN. 

11. Sakarā ar to, ka būvniecības darbi bija uzsākušies un kopā par būvniecību, autoruzraudzību 
un būvuzraudzību samaksāti 441 046.08 eiro, bet no apdrošināšanas kompānijas saņemti  
kopā 418 960.65 eiro, papildus būvniecības darbu pabeigšanai  nepieciešami 901 198.43 
eiro (~20 000 eiro būvuzraudzībai, ~10 000 eiro autoruzraudzībai un 871 198.43 eiro 
būvdarbu veikšanai). 

12. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 6. punkta c) 
daļu izglītības iestāžu projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa 
aizņēmums, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2019. gadā nav mazāks par 10 
procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019. gadā, pamatojoties uz 
tiesiskās paļāvības principu 2020.gadā, paredzot, ka līdzfinansējumam no pašvaldības 
budžeta būs nepieciešami 90 120 eiro, no aizņēmuma papildus nepieciešami 811 078 eiro. 

 
D.Mieriņa atbild, ka nav. Ja nākošā gada budžetā varēsim atrast līdzekļus, tad ceļš būs nākošajā 
gadā.  
E.Burģelis komentē, ka kā Iepirkumu komisijas loceklis ir “PRET” šādu lēmumu, jo papildus ir 
jāmeklē 800 tūkstoši EUR. Jau iepriekšējos lēmumos redzējām, cik mums ir grūti ar finansējumu. 
Tas arī ir viens no šķēršļiem, kāpēc nevēlas atbalstīt šo lēmumu. Komisijā tika izteikts priekšlikums 
par esošā iepirkuma apturēšanu un jauna sludināšanu. Pamatojums ir tas, ka pieaicinātais 
speciālists nevarēja apgalvot, ka lētākais piedāvājums pēc kvalitātes prasībām bija atbilstošs. 
Diemžēl šis uzņēmums pieļāva vairākas kļūdas tāmēšanā, kuras nevar izlabot (tad tas tiks izskatīts 
kā cits piedāvājums). Tas ir pamats, lai šo pretendentu noraidītu. Uzskata, ka starpība starp 
piedāvājumiem ir diezgan liela un vairāk zaudēt neko nevar. Esam zaudējuši laiku tik daudz, ka 
vēl viens mēnesis vairāk vai mazāk neko nemainīs. Protams, ka pastāv riski gan apstiprinot šo 
lēmumu, gan izsludinot jaunu iepirkumu un apstiprinot citu uzvarētāju. Pastāv pārsūdzību riski. 
Ir vairāki plusi un mīnusi par to, lai izsludinātu jaunu konkursu, jo ir ļoti liela varbūtība par to, 
ka dabūsim lētāku piedāvājumu. Šis ir deputāta personīgais uzskats, ko ir atbalstījis G.Miglāns. 
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Komisijas lēmums ir balstīts 3 pret 2, un Jums kā deputātiem ir jāskatās uz to, vai mēs šo projektu 
varam finansiāli “pavilkt”. Tas, ka mums termiņš ir pagarinājies uz 30 gadiem, neko nemaina. 
Neapmierina arī tas, ka kolēģi, kas balsojuši “PAR” šo lēmumu ir vairāk motivēti darīt -  nekā 
nedarīt. Varbūt viņiem ir taisnība, bet šajā gadījumā riski ir ļoti vienlīdzīgi. 
J.Leja jautā, kāda ir starpība starp pretendentu piedāvājumiem? 
E.Burģelis atbild, ka lēmumprojektā tas ir aprakstīts. Papildus mums ir nepieciešami 
811 078 EUR. Starpība starp 1. un 3. vietu ir 200 tūkstoši EUR, bet tas nemaina situāciju. Riski 
pastāv visos gadījumos. Šeit būs 100% pārsūdzības iespējas. 
I.Krastiņš izsaka priekšlikumu, ņemto vērā konstatētās problēmas.  

1. Mēs rēķinājāmies cik varētu izmaksāt šī bērnudārza rekonstrukcija. Domes priekšsēdētāja 
virzīja lēmumu, ka tas būs 1,5 mij. Tagad šī summa ir 3,5 milj.  

2. Kad pirmoreiz veidojām grupiņu PII “Piejūra” ar 20 bērniem, tas prasīja 6 mēnešus (lai 
nokomplektētu). 

3. Pie mums pavasarī bija projektētāji no AS “Latvijas Valsts ceļi”, kas apstiprināja to, ka 
tuvākajos 10 gados nebūs satiksmes risinājums pieslēgumam pie tilta (kreisais pagrieziens), 
kas būtībā neatrisina satiksmes bīstamo situāciju.  

4. Ar doms lēmumu esam iegādājušies zemi Kalngalē un esam pateikuši, ka tur tiks būvēts 
bērnudārzs. Šis lēmums ir ierakstīts arī novada stratēģijā kā viena no svarīgākajām 
prioritātēm. 

5. Pēc plānotās novadu apvienošanas, bērnudārzu Kalngalē visticamāk neuzbūvēsim. 
Ņemot vērā, kas tika konstatēs, ir jāmeklē plāns B mūsu novada izglītības sistēmai. Varbūt, lai 
mūsu bērni (sākumskolas) iet Garajā ielā un šo paredzēto finansējumu novirzām uz jaunu 
iepirkumu par Kalngales bērnudārza celtniecību. Savukārt Piejūras ēku, kur ir iztērēti l īdzekļi 
tikai projektēšanai, pārveidojam par pansionātu, jo tas var būt projekts, kas pelna. Tas būtu veids, 
kā šo situāciju varētu atrisināt.  
P.Špakovs komentē, ka I.Krastiņš šajā piedāvājumā ir aptvēris visu novada teritoriju. Daļēji var 
piekrist, bet tagad runājam par Piejūras būvniecību. Iepriekšējie būvnieki, kas uzvarēja 
iepirkumā, demontēšanas laikā ir konstatējuši, ka ir palielinājusies platība. Ja šis uzņēmums 
nebūtu bankrotējis, tad šis jautājums kaut kādā veidā ar viņiem tiktu atrisināts. Tagad Jūs gribat 
pieņemt lētāko variantu – mums jau tāds bija un iestājās bankrota risks. Piekrīt, ka 800 tūkstoši ir 
liela summa. Vēlētos dzirdēt Iepirkumu komisijas locekļu viedokli. 
G.Miglāns atbild, ka Iepirkumu komisijas sēdē bija “PRET” šo sadārdzinājumu. Uzskata, ka līdz 
gada beigām var paspēt izveidot jaunu iepirkumu un var iegūt šos līdzekļus. Ir jāsaprot no finanšu 
puses, vai tiks zaudēts tas aizdevums, kas mums jau ir piešķirts?  
P.Špakovs jautā, kādi pastāv riski, saistībā ar finansējumu? 
D.Mieriņa atbild, ka ja šogad nepaspējam noslēgt līgumu ar būvnieku, tad tiek pazaudēts jau 
iegūtais finansējums no Valsts kases.  
E.Burģelis norāda, ka jautājums par apjoma palielināšanu ir par mūsu darba kvalitāti. 
Sastādītais projekts būvniekam bija bez iekšējām pamatsienām. “Kur ir mūsu acis”, pieņemot 
šādu projektu!? Otrkārt, tas nesadārdzināja tik strauji šo projekta īstenošanu kā šis projekts. 
Treškārt – no projekta vadības puses. Mums ir formāla pieeja, jo no sākuma pieņemam lēmumu 
un tikai pēc tam skatāmies. Nav pārbaudīta informācija par uzņēmuma iepriekšējiem īstenotajiem 
projektiem. Jābūt secīgiem lēmumiem. Visos iespējamos variantos pastāv pārsūdzības riski. 
Jādara tā, lai mēs šo finansējumu dabūtu, nevis noslēgt līgumu ar šo, kas nebūs lietderīgs 
pasākums.  
D.Mieriņa izsaka priekšlikumu par šī lēmuma “Par papildus ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu 
no Valsts kases” atlikšanu, jo ir dažādi viedokļi. Uzdod Iepirkumu komisijai atkāroti izvērtēt vai 
šo iepirkumu var sludināt atkāroti un cik ilgs laiks tam ir vajadzīgs.  
E.Burģelis izsaka pateicību par atbalstu. Vai tiešām tiks zaudēts iegūtais finansējums un vai to 
nevar pārcelt uz nākošo gadu? 
I.Lulle  atbild, ka prakse ir tāda, ja ir noslēgts līgums, tad aizņēmums tiek pārcelts uz nākošo gadu. 
Ja nebūs noslēgts līgums, tad neko nevar garantēt. 
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K.Bergmanis komentē, ka dzirdot par riskiem, par sadārdzinājumu un par to, ko stāsta par 
būvnieku karteļiem, aptuveni ir saprotams kā tas tiek menedžēts, lai uzvar dārgākais būvnieks. 
Izsaka priekšlikumu Iepirkumu komisijai izvērtēt vai nav nepieciešams piesaistīt kompetentas 
iestādes, lai varētu iedziļināties šajā iepirkumā.  
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmo un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto 
daļu, likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 6. punkta c) daļu, MK 
25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
Carnikavas novada domes deputāti vienojas lēmumprojektu atlikt un virzīt atkārtotai izskatīšanai 
Iepirkumu komisijā.  

 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 14.10.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 15.10.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 16.10.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 23.10.2019. plkst. 09.00. 
 

Izpilddirektora zi ņojums  
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

R.Garenčika iesnieguma izskatīšana 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
E.Burģelis komentē, ka lasot izpilddirektora iesniegumu ir iespaids, ka viņš vēlas kaut kur nokļūt, 
bet domes vadība viņu negrib laist. Pie tam viņu, šajā braucienā, aizvieto G.Dzenis. Jautājums ir 
pavisam vienkāršs – vai mums šādi braucieni vispār ir vajadzīgi un vai mēs dabūjam kādu 
lietderības koeficientu? Var saprast, ka izpilddirektors mums nav kompetents, tā vietā 
komandējumā tiek nosūtīts cits darbinieks, bet ja nosaukums ir “Pašvaldības izpilddirektoru 
sanāksme”, tad ir jāsaprot – vai nu mēs atsakāmies un nesūtam nevienu vai arī sūtam 
izpilddirektoru. Svarīgi no šādiem braucieniem ir saņemt atgriezenisko saiti un kaut ko iegūt. Kā 
arī nevar runāt emocionāli, jo to vērtē tieši un tas noved pie zaudētām tiesvedībām. Ja ir neizdarīti 
darbi, par to ir jāziņo domei – deputātiem, kuri arī vērtēs un risinās. 
I.Krastiņš komentē, ka saprotama ir visa vēsture. Nav patīkami dzirdēt, kā šādā gadījumā tiek 
grauts pašvaldības tēls. Jāņem vērā, ka izpilddirektors bija gatavs šajā komandējumā doties par 
saviem līdzekļiem.  
D.Mieriņa norāda, ka par šādu variantu viņš domes vadību nebija informējis. Viņam ir piešķirts 
atvaļinājums un tā laikā viņš var darīt ko vēlas. Jāņem vērā, ka izpilddirektors domes vadību 
neinformē arī par ikmēneša izpilddirektoru sanāksmju apmeklēšanu, kas viņam būtu jādara.  
K.Bergmanis komentē, ka mums jau ir zaudētas tiesvedības, tāpēc būtu jāievēro iepriekšējie tiesas 
lēmumi, lai nepastāvētu iespējamība par vēl vienu zaudētu tiesvedību. Tādā veidā nevar rīkoties.  
J.Kozlovskis komentē, ka nepieciešams veikt visas domes vadības novērtējumu, ar neatkarīga 
uzņēmuma starpniecību. Tikai tad varēs vērtēt.  
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 19.septembrī plkst. 12.00. 
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Pielikumā: 
1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 64 lp, tai skaitā 4 administratīvie akti uz 8 lp. 
2. Nolikums Nr. INA/2019/43 “Korupcijas risku identificēšanas un izvērtēšanas metodika” uz 

21 lp. 
3. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu pretkorupcijas plāns uz 17 lp. 
4. Noteikumi Nr. INA/2019/45 “Par trauksmes celšanas sistēmu Carnikavas novada 

pašvaldībā” uz 7 lp. 
5. Noteikumi Nr.INA/2019/46 “Par Carnikavas novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku komandējumiem un darba braucieniem” uz 7 lp. 
6. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/24 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2018. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/25 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” uz 13 lp. 

7. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/22 “Saistošie noteikumi par 
neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” uz 4 lp. 

8. Noteikumi Nr. INA/2019/47 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 
14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” uz 3 lp. 

9. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada 
simbolikas izmantošanu” jaunā redakcijā uz 19 lp. 

10. Nolikums Nr.INA/2019/48 “Carnikavas novada domes Simbolikas komisijas nolikums” 
uz 2 lp. 

11. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/26 „Grozījumi 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.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 19. septembrī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 19. septembrī 
 
 


