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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 14 
 
 

Carnikavā, Carnikavas novadā 2015.gada 17. jūnijā 
 Sēde sasaukta plkst. 14:00 
 

Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Roberts Raimo, Aldonis 
Lūkins, Ilze Tjarve, Daiga Kalnbērziņa, Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs, Kristaps 
Bergmanis, Imants Krastiņš (no plkst. 14:07) Arta Deniņa (no plkst. 15:35) 
 

Nepiedalās: 
Deputāti  – Eva Odziņa (attaisnoti- izbraukusi no Latvijas Valsts), Ilze Vilka (attaisnoti- 
pamatdarba dēļ) 
 

Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Imants Pastors, Ingūna Lulle, Ilona 
Gotharde, Sandra Baltruka, Diāna Čūriška 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 14:00 
Domes sēdes darba kārtībā 34 jautājumi, papildus iesniegti 7 jautājumi. 
1. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
2. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
3. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
4. Par pašvaldības nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, 15.06.2015. 

mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu. 
5. Par Carnikavas novada domes19.05.2015.lēmuma „Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no 

Valsts kases zemes gabalu iegādei” (protokols Nr. 11, 6. §) atcelšanu. 
6. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 19.05.2015. lēmumā „Par zemes gabala, kas 

atdalīts no nekustamā īpašuma Riču iela 9, Carnikavas novadā, iegādi plūdu risku 
samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanai” (protokols Nr. 11, 5.§). 

7. Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmajai daļai. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību ar papildus iesniegtajiem jautājumiem, 
atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, 
I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Izpilddirektora ziņojums. 
2. Par Carnikavas novada pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  
3. Par nomas objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlases Carnikavas novada 

pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai, 
rezultātiem. 

4. Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā „Green Ways Outdoor” 
5. Par nomas maksas noteikšanu un nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu. 
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6. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2015/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, 
notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

7. Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Poliju. 
8. Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Franciju. 
9. Par ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai. 
10. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
11. Par īstermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases projekta „Plūdu risku samazināšana 

Carnikavas novadā” finansēšanai. 
12. Par pašvaldības iestādes „Piejūras internātpamatskola” reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā 

kā Carnikavas novada domes struktūrvienību. 
13. Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas novada pašvaldības biroja tehnikas 

iegādei. 
14. Par grozījumiem 23.03.2011. lēmumā (prot. Nr.6, 15.§) „Par atsevišķu Carnikavas novada 

pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (5.pielikums) 
15. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumā „Par atsevišķu Carnikavas 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 15.§) 
(3.pielikums). 

16. Par D.U. 04.06.2015. iesnieguma izskatīšanu. 
17. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2015/8 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. SN/2014/22 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 
2015.gadam”” apstiprināšana. 

18. Par grozījumu Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības „Carnikavas 
alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” nolikumā apstiprināšanu. 

19. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2015/9 „Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 
novadā”” apstiprināšanu. 

20. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 
21. Par naudas balvu kultūrā un mākslā. 
22. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem.  
23. Par Carnikavas pamatskolas mācību olimpiāžu, konkursu un skašu laureātu apbalvošanu. 
24. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Carnikava - 

Sala poldera koplietošanas meliorācijas sistēmai. 
25. Par nepieciešamību iegūt pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības pašvaldības 

autonomās funkcijas veikšanai un par kārtību, kādā valsts meža zemes vienībās dabas parka 
„Piejūra” teritorijā izpildāma novada pašvaldības autonomā funkcija – ceļu būvniecība. 

26. Par ceļa servitūta nodibināšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Leste”. 
27. Par piedāvājuma pārņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošus 

dzīvokļus izskatīšanu. 
28. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un piekritīgās zemes nodošanu apsaimniekošanā 

(pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 
29. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems”, „Mežgarciems - 7”, 

„Mežgarciems - 8” „Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” un darba uzdevuma 
apstiprināšanu. 

30. Par nekustamā īpašuma „Poči” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. 
31. Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 15, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu. 
32. Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 17, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu. 
33. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
34. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
35. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
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36. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
37. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
38. Par pašvaldības nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, 15.06.2015. 

mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu. 
39. Par Carnikavas novada domes19.05.2015.lēmuma „Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no 

Valsts kases zemes gabalu iegādei” (protokols Nr. 11, 6. §) atcelšanu. 
40. 6. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 19.05.2015. lēmumā „Par zemes gabala, kas 

atdalīts no nekustamā īpašuma Riču iela 9, Carnikavas novadā, iegādi plūdu risku 
samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanai” (protokols Nr. 11, 5.§). 

41. Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmajai daļai. 
 

1. § 
Izpilddirektora zi ņojums 

Ziņo: R.Garenčiks 
 
Plkst. 14:07 uz domes sēdi ierodas deputāts I.Krastiņš. 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
 
 

2. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

Ziņo: R.Garenčiks 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, ir 

izstrādāts pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats ar pielikumiem.  
 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz MK 05.05.2010. noteikumu Nr.413 
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 
14.panta trešo daļu, Finanšu un budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu ar pielikumiem. 
2. Publisko pārskatu nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai.  
3. Līdz 01.07.2015. publisko pārskatu publicēt pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv. 
4. Atbildīgā par 2. punkta izpildi - Administratīvās nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgā par 3. punkta izpildi - Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.  
6. Lēmuma izpildes termiņš – 01.07.2015. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - 

pašvaldības izpilddirektors.  
 
 
 
 

3. § 
Par nomas objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlases Carnikavas 

novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai, 
rezultātiem 

Ziņo: D.Jurēvica 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
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1. ar domes 06.05.2015. lēmumu „Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu 
novada pašvaldības darbības nodrošināšanai” (protokols Nr. 9, 2.§) nolemts organizēt nomas 
objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlasi Carnikavas novada 
pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai (turpmāk 
– nomas objekts); 

2. sludinājums par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu, domes 06.05.2015. 
noteikumi Nr. INA/2015/14 „Nomas objekta - nekustamā īpašuma/zemesgabala Carnikavas 
novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai – 
piedāvājumu atlases noteikumi” un cita saistītā informācija, 07.05.2015. publicēta 
pašvaldības mājas lapā internetā www.carnikava.lv un izvietota redzamā vietā pašvaldības 
Centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

3. nomas objekta piedāvājumu atlasi organizēja pastāvīgi funkcionējoša domes Izsoles 
komisija (turpmāk - komisija), kuras sastāvs un nolikums Nr.CND/INA/2011/30 (turpmāk – 
Izsoles komisijas nolikums) ir apstiprināts ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles 
komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 14.§) un domes 
18.09.2013. lēmumu „Par izmaiņām Izsoles komisijas sastāvā” (protokols Nr.18, 46.§), 
ievērojot Izsoles komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 
17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

4. sludinājumā par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu norādītajā termiņā no 
07.05.2015. līdz 05.06.2015. plkst. 12:00, savus piedāvājumus ir iesnieguši divi 
iznomāšanas pretendenti: SIA „BALTIC COHESION”, reģistrācijas numurs 50103769791, 
juridiskā adrese: Burtnieku iela 36A-51, Rīga, LV – 1084, un SIA „SKAZSKA”, 
reģistrācijas numurs 40003632215, juridiskā adrese: Nēģu iela 47, Carnikava, Carnikavas 
nov., LV – 2163; 

5. komisija – izvērtējusi iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atbilstību Ministru kabineta 
29.10.2013. noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu 
no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt 
paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (turpmāk – MK Nr.1191) nosacījumiem, tai 
skaitā 12.punktam, un domes 06.05.2015. noteikumu Nr. INA/2015/14 prasībām; 

6. komisija iesniegusi domei 08.06.2015. sēdes protokolu Nr.14-1/3, kurā ierosināts domei 
slēgt zemes nomas līgumu ar nomnieka prasībām funkcionāli atbilstošākā un finansiāli 
izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BALTIC 
COHESION” - par nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava, Carnikavas novads, 
kadastra Nr.8052 004 0162, sastāvā ietilpstoša 0,227 ha liela zemesgabala, kadastra 
apzīmējums 8052 004 0162, kas atrodas pašvaldības administratīvo ēku Stacijas ielā 5 un 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, tiešā tuvumā, daļas 747 kvadrātmetri platībā 
nomu, par piedāvāto nomas maksu 0,20 EUR (divdesmit euro centi) par vienu kvadrātmetru 
zemes mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis; 

7. MK Nr.1191 noteic: 
a. 12.punkts cita starpā - pēc piedāvājumu saņemšanas nomnieks izvērtē iznomāšanas 

pretendentu piedāvājumus un pieņem lēmumu par atlases rezultātiem, kā arī 
nosacījumus, kurus nomnieks ņem vērā, izvērtējot piedāvājumus; 

b. 14.punkts - piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas nomnieks informē iznomāšanas pretendentu par pieņemto lēmumu; 

c. 17.punkts - pēc nomas līguma noslēgšanas publicējamo informāciju; 
d. 18.punkts - nomnieks – atvasināta publiska persona – nodrošina šo 

noteikumu 17.punktā minētās informācijas publicēšanu savā mājaslapā internetā, kā arī 
izvieto to publiski pieejamā vietā attiecīgās atvasinātās publiskās personas adresē; 

8. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums noteic: 
a. 6.3 panta pirmā daļa - publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības 

nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai 
saskaņā ar šā likuma un citu likumu noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas 
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publisku pieejamību, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības 
ierobežojumus; 

b. 3.panta 1. un 3.punkts cita starpā - publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 
mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu, manta iegūstama lietošanā par iespējami zemāku cenu. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā dome secina, ka ir 
lietderīgi slēgt zemes nomas līgumu ar iznomāšanas pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„BALTIC COHESION”.  

 
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli 
lietderīgiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 
panta pirmo daļu un 3.panta 1. un 3.punktu, Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumu Nr.1191 
„K ārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības 
un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 12., 
14., 17. un 18.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt nomas līgumu ar iznomāšanas pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„BALTIC COHESION”, reģistrācijas numurs 50103769791, juridiskā adrese: Burtnieku iela 
36A-51, Rīga, LV – 1084, par nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava, Carnikavas 
novads, kadastra Nr.8052 004 0162, sastāvā ietilpstoša 0,227 ha liela zemesgabala, kadastra 
apzīmējums 8052 004 0162, kas atrodas pašvaldības administratīvo ēku Stacijas ielā 5 un 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, tiešā tuvumā, daļas 747 kvadrātmetri platībā 
nomu, par piedāvāto nomas maksu 0,20 EUR (divdesmit euro centi) par vienu kvadrātmetru 
zemes mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis. 

2. Informēt par pieņemto lēmumu iznomāšanas pretendentus: sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „BALTIC COHESION” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SKAZSKA”, 
reģistrācijas numurs 40003632215, juridiskā adrese: Nēģu iela 47, Carnikava, Carnikavas 
nov., LV – 2163. 

3. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam līdz 18.06.2015. sagatavot nomas līgumu parakstīšanai ar lēmuma 1.punktā 
norādīto personu, ietverot tajā Carnikavas novada domes 06.05.2015. noteikumu Nr. 
INA/2015/14 prasības.  

4. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv informāciju par pieņemto lēmumu. 
5. Izvietot redzamā vietā pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, 

Carnikavas novadā, informāciju par pieņemto lēmumu.  
6. Noteikt atbildīgos par: 

6.1. lēmuma 2. un 5.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās 
nodaļas vadītāju, termiņš - piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas; 

6.2. lēmuma 4.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāju, termiņš - piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – līdz no lēmuma 
1.punktā norādītā līguma izrietošo nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 
4. § 

Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā „Green Ways Outdoor”  
Ziņo: D.Jurēvica 

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

1. Carnikavas novada Attīstības programmas 2015.-2021. gadam (turpmāk AP) prioritātes 
IP5_1: Kopīga pakalpojumu sniegšana ar kaimiņu, Latvijas un Igaunijas pašvaldībām, 
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nozaru asociācijām paredz sekmēt sporta, rekreācijas un tūrisma pakalpojumu pieauguma 
attīstību. Prioritāte IP5_2: Reģionālas nozīmes pakalpojumi paredz reģionālas nozīmes 
infrastruktūras attīstību tūrisma pakalpojumiem (U5.2.1.) un veloceliņa EiroVelo13 
būvniecību. Prioritātes IP5_4: Pašvaldības pakalpojumu uzlabošana sadarbībā ar citām 
Eiropas Savienības valstīm uzdevums U5.4.1: paredz pieredzes apmaiņas pasākumus un 
labās prakses piemēru izzināšanu pašvaldības iestāžu speciālistiem, bet uzdevums U5.4.2: 
ES sadarbības projektu īstenošanu. 

2. Lai sekmētu augstāk minēto uzdevumu izpildi Carnikavas novadam ir svarīgi piedalīties 
Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta „Green Ways Outdoor” īstenošanā. Projekta ilgums 
18 mēneši (01.06.2015.-30.11.2016). Projekta plānotās aktivitātes paredz stiprināt 
sadarbību, pieredzes apmaiņu un izparatni par Zaļo ceļu (GreenWays) attīstību un 
labākajiem Eiropas prakses piemēriem ar mērķi veicināt to attīstību arī Carnikavas novadā. 

3. Projekta darbības laikā plānotās aktivitātes un ieguvumi ir sekojoši: 
a. Stenda vieta dalībai „Balttour 2016” un „Tourest 2016” izstādēs (kopīga tēma- aktīvais 

tūrisms, velomaršruti, GreenWays un citas aktivitātes); 
b. Dalība pieredzes apmaiņas braucienos/sanāksmēs; 
c. EuroVelo/Green Ways kopīga konferece 2016.g. 
d. Pieredzes apmaiņas braucienu avio biļetes, apdrošināšana, transfers, viesnīca ir projekta 

attiecināmās izmaksas. Nav ietverta komandējuma dienas nauda. 
 
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz Carnikavas novada domes 

apstiprināto AP, kurā ir paredzēts uzdevums U5.4.1: īstenot pieredzes apmaiņas pasākumus un 
labās prakses piemēru izzināšanu pašvaldības iestāžu speciālistiem, kā arī uzdevums U5.4.2: sekmēt 
ES sadarbības projektu īstenošanu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.06.2015. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada dalību un līdzfinansējumu Vidzemes Tūrisma asociācijas 
„Green Ways Outdoor” projektam 1300,00 EUR (Viens tūkstotis trīs simts EUR) apmērā no 
attiecināmām izmaksām. 

2. Izveidot pašvaldības budžeta programmu „Green Ways Outdoor” un apmaksāt lēmuma 
1. punktā norādītos izdevumus no pašvaldības 2015. gada budžeta programmas „Green 
Ways Outdoor” un plānot atbilstošus izdevumus 2016. gada budžetā. 

3. Deleģēt par Carnikavas novada pārstāvi dalībai projekta pasākumos Carnikavas novada 
Tūrisma informācijas centra (turpmāk-TIC) konsultantu. 

4. Uzdot TIC konsultantam trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot 
apstiprinājuma vēstuli Vidzemes Tūrisma asociācijai.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. punkta izpildi - Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju, 
termiņš - trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2, punkta izpildi - Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju.  

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš- līdz projekta 
īstenošanas pabeigšanai un visu atskaišu iesniegšanai. 

 
 
 

5. § 
Par nomas maksas noteikšanu un nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome), izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas 

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja E. Priedes 12.05.2015. iesniegumu par nedzīvojamo telpu 
nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latnet Serviss”, konstatē:  
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2010.gada 1.aprīlī Dome iznomāja SIA „Latnet Serviss”, reģistrācijas numurs Nr. 
40003246457, nedzīvojamās telpas Nr.16 (saskaņā ar inventarizācijas plānu) daļu ar kopējo platību 
2 m2, Stacijas ielā Nr. 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, interneta mezgla aparatūras uzstādīšanai un 
ekspluatācijai. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LATNET Serviss” ar Nr.S10299 ir reģistrēts kā 
elektronisko sakaru komersants. 

Ņemot vērā to, ka pēc nomas līguma termiņa izbeigšanās, t.i. 31.03.2015., nomnieks turpina 
izmantot telpas līgumā noteiktajam mērķim, noslēdzams jauns nomas līgums. 

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

daļas 27.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latnet 
Serviss”, reģistrācijas numurs Nr. 40003246457, par telpas Nr.16 daļas 2 m2 platībā Stacijas 
ielā 5.Carnikavā, Carnikavas novadā, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi 
interneta mezgla aparatūras uzstādīšana un ekspluatācija. 

2. Noteikt nomas maksu 7 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī plus PVN. 
3. Par lēmuma izpildes kontroli atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 
6. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2015/7 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, 

notekūdeņu novadīšanā un attīr īšanā Carnikavas novadā”” apstiprin āšanu 
Ziņo: D.Jurēvica, G.Dzenis 

 
K.Bergmanis komentē, ka pašvaldība ir spiesta paaugstināt tarifus. Carnikavas mājaslapā bija 
publicēts, ka Kalngales iedzīvotāji dod „zaļo gaismu” projekta realizācijai un tam, ka tiks 
paaugstināti tarifi. Kādā veidā aģentūras darbinieku tikšanās ar Kalngales ciema iedzīvotājiem ir 
sasaistīta ar tarifiem, ņemot vērā, ka visā novadā tie ir vienādi? 
G.Dzenis atbild, ka ūdenssaimniecības projekti tika realizēti gan Kalngalē, gan Carnikavā. Ja šie 
darbi netiktu darīti, tad Kalngalē pastāvēja risks, ka viss ciems paliktu bez ūdens.  
D.Jurēvica papildina, ka ūdenssaimniecības projektam, kas tika īstenots Carnikavā, bija ļoti lieli 
ieguldījumi. Visi šī projekta izdevumi solidāri tika iekļauti tarifos un sadalīti pa visiem novada 
ciemiem vienādiem. Pretējā gadījumā šos projektus nevarētu īstenot mazajos ciemos, jo izmaksas 
būtu ļoti lielas.  
E.Burģelis norāda, ka tehniski ekonomiskajā pamatojumā (turpmāk – TEP) Kohēzijas projektam 
Kalngalē un Carnikavā bija pamatojums, ka ūdensapgādei un kanalizācijai pieslēgsies gandrīz 
100%. Sakarā ar to arī veidojās galējais tarifs, kuru bija paredzēts palielināt.  
D.Jurēvica komentē, ka situācija ar šo projektu bija ļoti interesanta. TEP izstrāde un aprēķini tika 
veikti tad, ka valstī bija ekonomiskā krīze. Tad cenas, protams, bija augstākas un aktuāls jautājums 
bija par projekta īstenošanu. Ņemot šo visu vērā, pašvaldība atteicās gandrīz no 50% paredzētā 
projekta, bet ar domu, ka šī nauda tomēr tiks izmantota, kaut vai atjaunojot centrālos maģistrālos 
vadus un attīrīšanas iekārtas.  
E.Burģelis komentē, ka ir jāmeklē kāds cits risinājums, kurš veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos 
ūdensvadiem.  
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2015/7 „Grozījumi Carnikavas novada 
pašvaldības 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem 
ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 
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pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta otro, 
piekto un septīto daļu un Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu, saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa), „PRET” 2 balsīm 
(K.Bergmanis, E.Burģelis), „ATTURAS” 2 balsīm (E.Bogdanovs, I.Krastiņš), Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. SN/2015/7 „Grozījumi 
Carnikavas novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 
„Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem 
maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā””. 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli –pašvaldības izpilddirektors.  
 

7. § 
Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Poliju 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 09.03.2015. saņemts Polijas 

Republikas partnersadarbības pilsētas Legionovas pilsētas mēra Romāna Smogorževska ielūgums 
(reģistrēts Klientu apkalpošanas centrā ar Nr. S/ 631) pašvaldībai apmeklēt Legionovas reģionu, lai 
veicinātu uzsākto sadarbību, tiktos ar vietējām amatpersonām, pašvaldības darbiniekiem, 
uzņēmējiem, izvērtētu iespējas piedalīties dažādos Eiropas Savienības izsludinātajos sadarbības 
projektos un piedalītos pilsētas svētkos. 
 

Ņemot vērā 25.08.2014. noslēgtā sadarbības līgumu Nr. 02-14.06/134 starp Carnikavas un 
Legionovas (Polija) pašvaldībām un, pamatojoties uz Carnikavas novada attīstības programmas 
2015.-2021. gadam aktivitāti ĪA3.1.4 “Pieredzes apmaiņa novada domes speciālistiem”, Ministru 
kabineta (turpmāk – MK) 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi” 8. un 31.3. punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš), „PRET” 1 balss 
(K.Bergmanis), „ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedaloties D.Jurēvicai, pamatojoties uz LR 
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Nosūtīt komandējumā novada domes priekšsēdētāju Daigu Jurēvicu uz Poliju Legionovas 
pilsētu laikā no 18.06. līdz 22.06.2015.  

2. Apmaksāt Daigai Jurēvicai ar komandējumu saistītos izdevumus - komandējuma dienas 
naudu, papildus piemaksu 20% no dienas naudas normas atbilstoši MK noteikumos 
noteiktajām normām no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punktā noteikto - pašvaldības administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja. 

 
K.Bergmanis komentē, ka balso „pret”, jo komandējuma delegācijas sastāvā nav iekļauts 
pašvaldības izpilddirektors, kurš pārzina poļu valodu.  
 
 

8. § 
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Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Franciju 
Ziņo: G.Kozlovska 

Plkst. 15:16 no domes sēdes iziet deputāte I.Tjarve. 
 

Carnikavas novada pašvaldībā 05.06.2015. saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 
04.06.2015. vēstule Nr. 0620151803/A1241 ar lūgumu komandēt domes priekšsēdētāju Daigu 
Jurēvicu dalībai Pasaules Klimata un teritoriju samitā (turpmāk – Samits), kas norisināsies š.g. 1. un 
2. jūlij ā Ronas - Alpu reģiona padomes galvenajā mītnē – Lionā (Francijā). 

Pasaules augstākā līmeņa sanāksme, ko organizē starptautiska tīkla nevalstiskās organizācijas, 
par klimata un teritorijas pārmaiņām mobilizēs 800 pārstāvjus no vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, starptautiskajām organizācijām, valdības un 
privātā sektora, lai izskatītu vides un klimata jautājumus.  

 
Ņemot vērā iepriekšminēto un, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 

12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8. 
un 31.3. punktu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 10 balsīm (R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, 
E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
balsojumā nepiedaloties D.Jurēvicai, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nosūtīt komandējumā novada domes priekšsēdētāju Daigu Jurēvicu uz Franciju laikā no 
30.06. līdz 03.07.2015.  

2. Apmaksāt Daigai Jurēvicai ar komandējumu saistītos izdevumus - papildus piemaksu 20% 
no dienas naudas normas atbilstoši MK noteikumos noteiktajām normām no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Ceļa izdevumi un dalība Samitā tiks segta no pasākuma rīkotāju 
finanšu līdzekļiem, komandējuma dienas nauda un viesnīcas izdevumi - no Latvijas 
Pašvaldību savienības līdzekļiem.  

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punktā noteikto - pašvaldības administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja. 

 
9. § 

Par ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Plkst. 15:20 domes sēdē atgriežas deputāte I.Tjarve. 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada domes priekšsēdētājas D.Jurēvicas 05.06.2015. 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājumu sākot no 
13.07.2015., pamatojoties uz Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
Atl īdzības noteikumu 10.2., 13.2.4.1. punktu un Darba likuma 149.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu 
un budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, A.Lūkins, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedaloties 
D.Jurēvicai, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai: 
1.1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlikušo daļu – 7 (septiņas) kalendāra dienas no 

13.07. - 19.07.2015. (par periodu no 01.07.2013.-30.06.2014.); 
1.2. apmaksātas papildatvaļinājuma dienas – 10 (desmit) no 20.07. – 31.078.2015.; 
1.3. kārtējā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 1.daļu – 7 (septiņas) kalendāra dienas no 

03.08.- 09.08.2015. (par periodu no 01.07.2014.-30.06.2015.). 
2. Izmaksāt D.Jurēvicai pienākošās naudas summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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3. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi - centrālās Administrācijas Administratīvās nodaļas 
vadītāja. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - centrālās Administrācijas Finanšu vadības nodaļas 
vadītāja.  

 
10. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Dome 27.02.2013. ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr.4, 2.§) „Par projekta 

„Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība” tehniski 
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu. Par p/a „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) sagatavoto ERAF projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma 
apjomu saskaņošanu. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Carnikavas novada 
Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība” līdzfinansēšanai.” 

2. 24.09.2013. tika noslēgts līgums Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/109/107 starp Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Aģentūru par Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanu un Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 
projektam „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un 
attīstība” (turpmāk – Projekts); 28.11.2014. tika veikti grozījumi līgumā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/109/107, kuros tika atrunāts, ka finansiāli attiecināmo 
izmaksu summa ir EUR 425 145.42, tai skaitā 85% ERAF finansējums EUR 361 373.61 
un EUR 63 771.81 – Aģentūras finansējums un noteikts Projekta beigu termiņš – 24 
mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tas ir, 24.09.2015.  

3. CFLA 08.04.2014. ieskaitīja Aģentūrai avansu EUR 180 684.80 saskaņā ar Līguma 
nosacījumiem. 

4. 14.12.2012. tika noslēgts līgums Nr.114 starp Aģentūru un SIA PROFIN par Projekta 
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi kopsummā EUR 5078.94, ieskaitot PVN;  

5. 14.07.2014. tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.2014/54 starp SIA „C PROJEKTI” un 
Aģentūru par tehniskā projekta izstrādi EUR 9151.23, t.sk. PVN un autoruzraudzību EUR 
1830.73, t.sk.PVN Projekta realizācijai. Carnikavas novada Būvvaldē tehniskais projekts 
akceptēts 03.12.2014. ar Nr.2014/110. Izstrādājot tehnisko projektu tika precizētas un 
papildinātas Projekta galvenās komponentes; 

6. Dome 06.05.2015. ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, 1.§) Par projekta 
„Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība” tehniski 
ekonomiskā pamatojuma finanšu analīzes aktualizācijas apstiprināšanu. Par aizņēmumu no 
Valsts kases projekta „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija 
un attīstība” līdzfinansēšanai, ar kuru: 
6.1. tika apstiprināti Projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumi un 

precizējumi, finanšu analīzes aktualizācija un projekta izmaksas: 
Kopējās projekta izmaksas     EUR 632 190.49;  
tai skaitā: 
ERAF finansējums      EUR 361 373.61; 
Aģentūras finansējums attiecināmām izmaksām  EUR 161 097.87; 
Aģentūras finansējums neattiecināmām izmaksām   EUR 109 719.01. 

6.2. piešķīra ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansētā, Aģentūras 
iesniegtā Projekta īstenošanai no Carnikavas novada domes līdzekļiem EUR 
270 816.88, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē, no kuriem EUR 161 097.87 ir 
attiecināmās izmaksas un EUR 109 719.01 ir neattiecināmās izmaksas. 

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 12.05.2015. akceptēja Projekta 
tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumus un precizējumus, finanšu analīzes 
aktualizāciju un projekta izmaksas.  
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8. 14.05.2015. starp Aģentūru un SIA Firma L4 tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.2015/64 
par būvuzraudzību, kopsummā EUR 8737.59, tai skaitā PVN; 

9. 14.05.2015. tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.2015/62 starp Aģentūru un SIA „Vidzemes 
energoceltnieks” par Projekta būvdarbiem kopsummā EUR 607 392, tai skaitā PVN; 
09.05.2015. samaksāts avanss EUR 100 395.37. 

10. Pamatojoties uz noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
632 190.49, tai skaitā: 
10.1. Tehniskā projekta izstrāde EUR 9151.23 (apmaksāta 2014.gadā); 
10.2. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde EUR 5078.94 (apmaksāta 2013.gadā); 
10.3. Būvniecība EUR 607 392; 
10.4. Autoruzraudzība EUR 1830.73; 
10.5. Būvuzraudzība EUR 8737.59. 

11. 2015.gadā bez samaksātā avansa par būvniecību paredzēta Projekta izmaksu segšana EUR 
517 564.95 no: 
- ERAF finansējuma EUR 251 827.01: EUR 71 138.20 no avansa maksājuma;  

EUR 180 688.81 sākotnēji no aizņēmuma, pēc ERAF līdzekļu ieskaitīšanas par šo 
summu tiks dzēsts aizņēmums;  

- Aģentūras finansējums attiecināmām izmaksām  EUR 158 488.63 no aizņēmuma; 
- Aģentūras finansējums neattiecināmām izmaksām EUR 107 249.31 no aizņēmuma.  

12. Carnikavas novada domei, lai Aģentūra varētu īstenot Projektu un izpildītu ar noslēgtajiem 
iepirkuma līgumiem uzņemtās saistības, projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai ir 
nepieciešams ņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu par kopējo summu EUR 446 
426 (četri simti četrdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit seši euro, 00 centi), tai skaitā 
Aģentūras attiecināmajām izmaksām – EUR 158 488.63, neattiecināmajām izmaksām - 
EUR 107 249.31 un ERAF finansēšanas plūsmas nodrošināšanai EUR 180 688.81. ERAF 
aizņēmuma daļa pēc ERAF līdzekļu ieskaitīšanas tiks uzreiz dzēsta. Aizņēmuma summa 
nepieciešama projekta īstenošanai 2015.gadā. 

13. Atbilstoši pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas prioritātes IP5_3: „Baltijas 
jūras aizsardzības pasākumi” uzdevuma U5.3.1: „Baltijas jūras aizsardzības pasākumu 
īstenošana kopā ar Baltijas jūras reģiona valstīm” aktivitātei A5.3.1.1: „Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūve piekrastes ciemos”, ir paredzēts, ka pašvaldībai 2015.-2018.gadā 
ir jāīsteno ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības projekti Mežciemā (Garciems), 
Carnikavā un Lilastē. 

 
K.Bergmanis komentē, ka šis ir ļoti liels un dārgs projekts, kā īstenošanai Valsts kasē tiek ņemts 
aizņēmums. Rezultātā būs tā, ka visi novada iedzīvotāju projekta izmaksas samaksā tarifos, kurās 
tās būs iekļautas. 
E.Burģelis jautā, kāds ir projekta izmaksu pieaugums? 
G.Dzenis atbild, ka projekta izmaksas ir pieaugušas aptuveni par 140 000 EUR. 
I.Krastiņš komentē, ka novadā ir jāattīsta ūdenssaimniecība, bet jārealizē tikai tās lietas, kas ir 
tiešām nepieciešamas. Tās, kas būtu īstenojamas nākotnē, nevajadzētu nerisināt šobrīd. 
R.Laveiķis norāda, ja pašvaldība nerealizētu šo projektu, tad Lilastē ūdenssaimniecību varētu 
attīstīt tikai par pašvaldības līdzekļiem. Piedaloties ES projektā, tiek iegūti 360 000 EUR ES 
līdzfinansējumu. Ja grib attīstīt novada ciemus ar daļēju līdzfinansējumu, tad šī ir pēdējā iespēja.  
E.Burģelis komentē, ka vērā vajadzētu ņemt visas kļūdas, kas bija Carnikavas un Kalngales 
ūdenssaimniecības projektos. Jāizmanto visas iespējas, lai pieslēgumu skaits būtu tuvu 100%. Tad 
arī būs kaut kāds ekonomisks pamatojums.  
R.Raimo norāda, ka atbalsta šo lēmumu, ņemot vērā, ka Lilaste ir vienīgais ciems, kur ir vistuvākā 
piekļuve pie jūras ar auto un kam nākotnē intensitāte palielināsies. Kā arī Lilastē ir 2,4 ha 
pašvaldībai piederošas teritorijas, kuru ir plānots attīstīt. Nākotnē ir plānot ierīkot arī zilā karoga 
pludmali. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.pantu, MK 25.03.2008. 
noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Finanšu un 
budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 2 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Carnikavas 
novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība” īstenošanai no Valsts 
kases par kopējo summu EUR 446 426 (četri simti četrdesmit seši tūkstoši četri simti 
divdesmit seši euro, 00 centi) ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem, ar Valsts kases noteikto 
procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2016. gada janvāri. 

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

3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu ar 
Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma EUR 446 426 (četri simti četrdesmit seši tūkstoši 
četri simti divdesmit seši euro, 00 centi) saņemšanu Eiropas reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija 
un attīstība” īstenošanai.  

4. Uzdot Carnikavas novada Aģentūrai sadarbībā ar Finanšu vadības nodaļu līdz 25.06.2015. 
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. Izpildes termiņš 25.06.2015. 
 

11. § 
Par īstermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases projekta „Plūdu risku samazināšana 

Carnikavas novadā” finansēšanai 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 15:35 uz domes sēdi ierodas deputāte A.Deniņa un iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar 27.09.2011. grozījumiem Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumos Nr.899 "Noteikumi 

par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus 
parādību gadījumos" (turpmāk – noteikumi) Carnikavas novada pašvaldībai piešķirts 
finansējums plūdu risku mazināšanai Carnikavas novada teritorijā (turpmāk – projekts); 

2. projektā paredzētās aktivitātes reglamentējošo noteikumu 1.pielikuma 2.punkts cita starpā 
noteic, ka otrā projektu iesniegumu atlases kārtā Carnikavas novada teritorija var pretendēt 
uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksimālo līdzfinansējumu 4 374 164 euro apmērā 
projekta - plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā - īstenošanai. Noteikumu 
49.2.punkts noteic, ka otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu aktivitātes īsteno 
triju gadu laikā no vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam; 

3. ar Carnikavas novada domes 17.08.2011. lēmumu (prot. Nr.15, 6.§) ir akceptēta Carnikavas 
novada pašvaldības dalība projektā; 

4. starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un 
Carnikavas novada domi, kā finansējuma saņēmēju, 14.06.2012. noslēgta Vienošanās 
Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 par projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas 
novadā” īstenošanu (turpmāk – Vienošanās); 

5. pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 419 „Kārtība, kādā 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 28.12.2013. izdarīti grozījumi 
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Nr.1 Vienošanās dokumentā, tie noteic projekta aktivitāšu īstenošanas termiņu - ne vēlāk kā 
līdz 2015.gada 1.oktobrim; 

6. projekta ietvaros paredzēta pasākumu īstenošana plūdu risku samazināšanai grūti 
prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos Carnikavas novada teritorijā, tai skaitā tiek 
projektēts un ir plānots izbūvēt hidrotehniskās būves, tostarp pretplūdu aizsargdambi Gaujas 
upes labajā krastā posmā no autoceļa A1 Rīga –Tallina līdz Dzirnupei;  

7. izpildot iepriekšminētajā vienošanās dokumentā noteikto un nolūkā nodrošināt plūdu risku 
samazināšanai projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanu Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā, Carnikavas novada pašvaldība līdz šī gada 1.jūnijam bija 
noslēgusi līgumus par projektēšanu, autoruzraudzību, būvniecību un būvuzraudzību par 
kopējo summu EUR 4 344 499.20: 
7.1. 11.07.2012. ar Meliorprojekts VSIA, Nr.CND 2012/L/K/7 Iepirkuma līgums par 

projektēšanas darbiem plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanā, kopējā summa 
EUR 112 941.87, no ERAF attiecināmās izmaksas – EUR 87 483.31, pašvaldības 
finansējums – EUR 25 458.56; visa līguma summa apmaksāta; 

7.2. 01.06.2013. ar Meliorprojekts VSIA, Nr.CND 02-14.6/119 Par autoruzraudzības 
darbiem plūdu riksu novēršanas pasākumu īstenošanā Carnikavas novadā, kopējā 
summa EUR 11 018.72, visa summa apmaksāta no ERAF; 

7.3. 18.06.2014. ar Meliorprojekts VSIA, Nr.02-14.6/82 Iepirkuma līgums par 
autoruzraudzības darbiem plūdu draudu novēršanas pasākumu īstenošanā (jaunbūves) 
Carnikavas novadā, kopējā summa EUR 13 084.73, samaksāti EUR 2616.95, jāmaksā 
EUR 10 467.78 (viss ERAF finansējums); 

7.4. 01.06.2013. ar Riga Rent SIA, Nr.02-14.1/14 Iepirkuma līgums par būvdarbu 
veikšanu, kopējā summa EUR 1 537 162, visa samaksāta no ERAF; 

7.5. 25.06.2013. ar SIA Firma L4 02-14.6/116 Pakalpojuma līgums par būvuzraudzību, 
kopējā summa EUR 16 183.74, visa apmaksāta no ERAF; 

7.6. 19.06.2014. ar Jēkabpils PMK, Nr.02-14.1/11 Būvdarbu iepirkuma līgums par 
būvniecību, kopējā summa EUR 2 635 111.10, samaksāts EUR 1 753 806.59, vēl 
jāmaksā EUR 881 304.51(viss ERAF finansējums); 

7.7. 18.06.2014. ar SIA Firma L4 02-14.6/83 Pakalpojuma līgums par būvuzraudzību, 
kopējā summa EUR 18 997, samaksāts EUR 9949.61, atlikusī summa EUR 9047.39 
(viss ERAF finansējums). 

8. Līdz šī gada 2.jūnijam Carnikavas novada dome veica samaksu par augstāk minētajiem 
līgumu darbiem no ERAF finansējuma par kopējo summu EUR 3 418 220.90; atlikusī 
samaksas summa saskaņā ar līgumiem ir EUR 900 819.74. 

9. Saskaņā ar Vienošanos, ERAF finansējums ir EUR 4 374 164, pieļaujamie starpposma 
maksājumi ir EUR 3 936 747.60. Carnikavas novada dome avansa maksājumos no VARAM 
saņēma kopā EUR 874 832.81. Uz 04.04.2015. konta atlikums finansējumam saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem ar Izpildītājiem ir EUR 409 426.46. Saskaņā ar maksājuma 
pieprasījumu VARAM šī gada jūnijā tiks ieskaitīts pēdējais 15. Starpmaksājums par EUR 
133 931.89. Kopā pieejamie līdzekļi Carnikavas novada domei, lai finansētu Projekta 
ietvaros noslēgto līgumu saistības, būs EUR 543 358.35.  

10. Saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, Domei kā finansējuma saņēmējam, jāieplāno 
projekta līdzfinansējuma nodrošināšana projekta noslēguma posmā 2015.gadā. Lai varētu 
īstenot projektu un izpildītu ar noslēgto Vienošanos uzņemtās saistības projekta ietvaros 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem projekta finansēšanas plūsmas nodrošināšanai, 
nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu no Valsts kases par kopējo summu EUR 
357 461.00 (trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro, 00 centi). 
ERAF aizņēmuma daļa pēc ERAF līdzekļu ieskaitīšanas tiks uzreiz dzēsta. Aizņēmuma 
summa nepieciešama projekta īstenošanai 2015.gadā. 

11. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 



 
 

14

darbības; 
b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir pretplūdu 

pasākumi; 
c. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās 
amatpersonas; 

d. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 
 

Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka pašvaldības 
īstenotajam projektam „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” nepieciešams 
līdzfinansējums no īstermiņa aizņēmuma, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļa 17. un 
23.punktu un 21.panta otro daļu, likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma 
„Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, un saskaņā Finanšu un budžeta 
komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņš), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Plūdu risku 
samazināšana Carnikavas novadā” īstenošanai no Valsts kases par kopējo summu EUR 
357 461.00 (trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro, 00 centi) 
ar atmaksas termiņu uz 1 gadu, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma 
pamatsummu sākot atmaksāt ar 2016. gada janvāri. 

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

3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu ar 
Valsts kasi par nepieciešamā EUR 357 461.00 (trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši četri 
simti sešdesmit viens euro, 00 centi) saņemšanu Carnikavas novada domes prioritārā 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Plūdu risku samazināšana 
Carnikavas novadā” īstenošanai.  

4. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 
nodaļai sadarbībā ar Finanšu vadības nodaļu līdz 17.06.2015. sagatavot visu dokumentāciju, 
kas saistīta ar līguma slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts kasi par aizdevuma 
saņemšanu. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
 
 
 
 
12. § 

Par pašvaldības iestādes „Piejūras internātpamatskola” reģistrēšanu Valsts ieņēmumu 
dienestā kā Carnikavas novada domes struktūrvienību 

Ziņo: D.Jurēvica 
D.Jurēvica informē, ka šī lēmuma projekta izskatīšanai no Valsts ieņēmumu dienesta  

nepieciešams saņemt vēl papildus informāciju, tāpēc ierosina balsot par šī lēmuma projekta 
izskatīšanas atlikšanu līdz š.g. augusta kārtējai domes sēdei. 

Atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, 
A.Lūkins, R.Raimo, D.Kalnbērziņa, E.Bogdanovs, I.Krastiņs, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

lēmuma projekta izskatīšanu atlikt līdz 2015.gada augusta kārtējai domes sēdei. 
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13. § 

Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas novada pašvaldības biroja tehnikas 
iegādei 

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

1. Likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta astotās daļas pirmais punkts nosaka, ka 
pašvaldība var uzņemties saistības līdz trim gadiem datortehnikas, sakaru tehnikas un citas 
biroja tehnikas iegādei; 

2. Sakarā ar to, ka lielākā daļa no Carnikavas novada pašvaldības datortehnikas ir tehniski 
novecojusi (Datori ar DDR1 un DDR2 operatīvo atmiņu) un neatbilst drošības prasībām 
(Kopš 2014. gada 8. aprīļa datoriem ar Windows XP operētājsistēmu Microsoft nenodrošina 
drošības atjauninājumus) un norakstīšanas gadījumā pa vienai vienībai tiek pirkta no 
dažādiem izplatītājiem (pārsvarā elektronisko iepirkumu sistēmā), kā rezultātā arī rezerves 
daļas nevar iegādāties vairākām tehnikas vienībām, jo tās ir dažādas, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu biroja darba staciju darbību, nepieciešams iegādāties jaunu datortehniku 
Carnikavas novada domei un p/a „Carnikavas Komunālserviss” biroja darbiniekiem, par 
kopējo summu EUR 223 468 (divi simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi 
eiro, 00 centi) (saraksti – pielikumā); 

3. Lai varētu īstenot datortehnikas iepirkumu, nepieciešams ņemt aizņēmumu no Valsts kases 
par kopējo summu EUR 223 468 (divi simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit 
astoņi eiro, 00 centi). Aizņēmuma summa nepieciešama biroja tehnikas iegādei 2015.gadā. 

4. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības; 

b. 21.panta pirmās daļas 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā,  

c. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 
 
I.Krastiņš norāda, ka  

1. par šo jautājumu plašs diskusijas bija jau pie 2015.gada budžeta apstiprināšanas un tad 
domes priekšsēdētāja noradīja, ka deputātiem būs iespējas piedalīties pie specifikāciju 
izstrādāšanas. Ir liela vilšanās, ka iepirkums jau ir noticis un tagad jau ir jāpieņem 
lēmums par aizņēmuma saņemšanu.  

2. uz domes sēdi tika nosūtīts pieprasījums par informācijas sagatavošu, kurā būtu norādīts 
kurām amata vietām (darbiniekiem) ir paredzēts iegādāties biroja tehniku.  

D.Jurēvica atbild, ka biroja tehniku ir paredzēts izvieto tiem darbiniekiem, kuri strādā Stacijas ielā 
5 un Stacijas ielā 7.  
I.Krastiņš jautā vai būs darbinieki, kam tiks piešķirts gan stacionārais dators, gan portatīvais 
dators? 
D.Jurēvica atbild, ka tie būt tikai daži darbinieki, kam būs abi datori. 
I.Krastiņš komentē, ka tas ir ļoti neracionāli. 
D.Jurēvica komentē, ka pašvaldībai ir tikai divas iespējas – izmanto vai neizmantot valdības doto 
iespēju ņemt aizņēmumu tehnikas iegādei. Domē pašlaik biroja tehnika ir ļoti sliktā stāvoklī. 
I.Krastiņš informē par veikto izpēti saistībā ar IT tehniku Ādažu un Babītes pašvaldībās, Satiksmes 
ministrijā, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā. Deputāts I.Krastiņš aicina pārējos deputātus 
aizdomātos, kā viņi būtu rīkojušies šādā situācijā – iegādājoties tik dārgu biroja tehniku. 
D.Jurēvica komentē, ka tehnika ir izvēlēta ļoti laba tieši tāpēc, lai izslēgtu subjektīvo faktoru un lai 
pēc tam kāds nepārmestu, ka dome ir lobējusi kādu konkrētu firmu. Tāpēc šis iepirkums ir veikts 
elektroniski. Šie datori ir domāti ar skatu nākotnē – turpmākajiem 5-6 gadiem. 
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E.Priede informē par: 
1. Par apjomiem. Šobrīd pašvaldības iestādēs ir 200 datori, no kuriem ~ 114 būtu 

jānoraksta. Jaunā tehnika tiktu izvietota Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7. Savukārt esošā 
tehnika, kura vēl būtu ekspluatējama, tiktu izvietota PII „Riekstiņš”, Carnikavas 
pamatskolā un citās iestādēs.  

2. Par specifikācijām. Tās ir ļoti dažādas, bet tehnika būtu izmantojam turpmākos 5-6 
gadus. 

3. Par programmatūrām. Šobrīd ir ļoti daudz informācijas sistēmu, ko darbiniekiem ir 
jāizmanto vienlaicīgi. Tas arī rada šo lielo noslodzi un pieprasa lielu datora jaudu. 

4. Par portatīvajiem datoriem. Tie ir plānot tādi, kas vienlaicīgi pildītu arī stacionārā 
datora funkcijas. Tāpēc tie ir paredzēti ar dokstacijām un ārējiem monitoriem.  

E.Burģelis komentē, ka neapšaubāmi ir jādomā ar skatu nākotnē un jābūt aprīkotam ar jaunām 
tehnoloģijā. Deputāts jautā vai ir apskatīts variants, ka darbiniekiem, kuri neizmanto jaudīgas 
programmas, varētu iegādāties mazāk jaudīgus datorus? 
E.Priede atbild, ka šobrīd nav zināms, kādi nākotnē būs darbinieku un tehnikas vienību rotācijas 
plāni. Kā arī šobrīd nevar rēķināties par Valsts informācijas sistēmām ar kurām strādā darbinieki. 
Jau tagad ir zināms, ka tuvākajā nākotnē būs arvien jaunākas un jaudīgākas Informācijas sistēmas. 
A.Deniņa pievienojas I.Krastiņa un E.Burģeļa komentāriem. Deputāte komentē, ka šī ir naudas 
izšķērdēšana. Deputāte jaudā kādā veidā notiks datoru vienību sadalījums Stacijas ielā 5 un 
Stacijas ielā 7 un kā pārpalikušie tiks sadalīti PII „Riekstiņš” un Carnikavas pamatskolas 
vajadzībām? Cik kopumā izmaksās šis aizņēmums? 
I.Lulle atbild, ka aizņēmums gadā varētu izmaksaāt 0,55%. Aizņēmums ir uz trīs gadiem. 
E.Priede atbild uz A.Deniņas jautājumu - no 201 esošā datora 114 tiks norakstīti un utilizēti. Tie, 
kas paliek pāri (87 datori), veicot vajadzīgos apkopes darbus, tiks izvietoti PII „Riekstiņš”, 
Carnikavas pamatskolā un citās iestādēs.  
A.Deniņa jautā, cik daudzi darbinieki strādā ar multimediju apstrādi? 
E.Priede atbild, ka šīs programmas izmanto ļoti daudz, piemēram, sabiedrisko attiecību nodaļa, un 
TIC darbinieks.  
K.Bergmanis jautā, kura tipa datori tiks iegādāti deputātiem? 
E.Priede atbild, ka tas būs portatīvais dators Nr. 3 (1553,00 EUR).  
K.Bergmanis norāda, ka tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka šis dators būs ar skārienjūtīgo 
ekrānu. Kā deputāts savā darbā varēs izmantot šo funkciju? 
E.Priede atbild, ka šis dators nebūs ar skārienjūtīgo ekrānu. Tā ir EIS specifikācijas īpatnība, jo šie 
iepirkumi ir centralizēti.  
K.Bergmanis jautā, kam būs tie datori, kuru cena ir 2500,00 EUR? 
E.Priede atbild, ka šie datori būs tiem darbiniekiem, kuriem ir vajadzīgas lielākas skaitļošanas 
jaudas uzdevumu pildīšanai, piemēram, Būvvaldes darbiniekiem, aģentūras inženieriem, tie, kuri 
strādā ar multimediju failu rediģēšanu un apstrādi.  
I.Krastiņš izsaka priekšlikumu balsot „pret” un kopā ar IT nodaļu izstrādāt jaunas tehniskās 
specifikācijas.  
E.Burģelis komentē, ka šis ir ļoti neveiksmīgs elektroniskais iepirkums.  
 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka 
pašvaldības biroja tehnikas iepirkumam nepieciešams finansējums no aizņēmuma uz trim gadiem, 
kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 23.punktu un 21.panta otro daļu, likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, 
likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, un saskaņā Finanšu un budžeta 
komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 6 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, D.Kalnbērziņa), „PRET” 5 balsīm (E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņs, K.Bergmanis, A.Deniņa), „ATTURAS” 2 balsīm (I.Tjarve, A.Lūkins),  lēmuma projekts 
ir  noraidīts. 
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I.Krastiņš komentē, ka balso „pret”, jo ir sašutis, ka ir tik karstas diskusijas par šādu tēmu. 
Deputāts uzskata, ka šādi, izmantojot dienesta stāvokli, tiek apzagti novada iedzīvotāji. Domes 
vadība ir jāatlaiž.  
K.Bergmanis komentē, ka balso „pret”, jo apšauba organizēto iepirkumu. 
 
 

14. § 
Par grozījumiem 23.03.2011. lēmumā (protokols Nr.6, 15.§) „Par atsevišķu Carnikavas 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (5. pielikums)  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. ar domes 23.03.2011. lēmumu (protokols Nr.6, 15.§) (turpmāk - Lēmums) ir apstiprināti 

atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) iestāžu maksas 
pakalpojumu cenrāži, tajā skaitā, pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas 
cenrādis pašvaldības organizētos publiskos pasākumos, tas ir, Lēmuma 5.pielikums, ar kuru 
noteikta maksa par pašvaldības zemes un citas publisku pasākumu norises teritorijas, 
neatkarīgi no īpašuma piederības, lietošanu īslaicīgai preču pārdošanai ielu tirdzniecībā, 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, atrakciju, loteriju, u.c. svētku un izklaides 
aktivitāšu īstenošanai novada pašvaldības administrācijas organizēto publisko pasākumu 
norises laikā un vietā; 

2. ar domes 23.10.2013. lēmumu (protokols Nr. 21, 15.§) un 21.05.2014. lēmumu (protokols 
Nr.14, 5.§) ir izdarīti grozījumi Lēmuma 5.pielikumā „Pašvaldības zemes un citas teritorijas 
lietošanas maksas cenrādis pašvaldības organizētos publiskos pasākumos”; 

3. ar domes 18.02.2015. lēmumu (protokols Nr. 3, 21.§) ir apstiprināti Carnikavas novada 
domes saistošie noteikumi Nr. SN/2015/2 „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 
kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā” 
(turpmāk - Saistošie noteikumi); 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 26.03.2015.; 
5. Saistošo noteikumu 2.punkts noteic, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 

izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie 
komersanti, kas saņēmuši vienreizēju pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos (turpmāk - 
Atļauja); 

6. Saistošo noteikumu 11.punkts noteic, ka Atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta 
pašvaldības noteiktā nodeva par īslaicīgu ielu tirdzniecību publisku pasākumu laikā un vietā; 

7. Lēmuma 5.pielikuma spēkā esošajā redakcijā nav noteikta maksa par pašvaldības zemes un 
citas publisku pasākumu norises teritorijas, neatkarīgi no īpašuma piederības, lietošanu 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 
norises vietās veikšanai pašvaldības organizēto publisko pasākumu norises laikā un vietā; 

8. ir nepieciešams izdarīt grozījumus Lēmuma 5.pielikumā, lai noteiktu maksu par pašvaldības 
zemes un citas publisku pasākumu norises teritorijas, neatkarīgi no īpašuma piederības, 
lietošanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko 
pasākumu norises vietās veikšanai pašvaldības organizēto publisko pasākumu norises laikā 
un vietā. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un nolūkā veicināt saimniecisko darbību Carnikavas novadā, kā 

arī, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas priekšlikumu - visās pasākumu zonās 
pielīdzināt maksu par zemes lietošanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības izbraukuma 
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās veikšanai, maksai par zemes izmantošanu pārtikas 
un rūpniecības preču tirdzniecībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 
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Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņs, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt grozījumus 23.03.2011. lēmumā (protokols Nr.6, 15.§) „Par atsevišķu Carnikavas 
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”, izsakot lēmuma 
5.pielikumu „Pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas cenrādis pašvaldības 
organizētos publiskos pasākumos” jaunā redakcijā (pielikums). 

 
15. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumā „Par atsevišķu Carnikavas 
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 

15.§) (3.pielikums) 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 16:33 no domes sēdes aiziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Izskatot Carnikavas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotos grozījumus 
Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumā „Par atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”, dome konstatē:  

1. Ar Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumu (protokols Nr.6, 15.§) apstiprināti 
atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži, tajā skaitā, 
Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksās pakalpojumu cenrādis; 

2. Ir lietderīgi noteikt atsevišķu maksu par laulību reģistrācijas ceremoniju Dzimtsarakstu 
nodaļas darba laikā un ārpus tā. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 21.panta otro daļu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 
19.pantu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumā (protokols Nr.6, 
15.§) „Par atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu 
apstiprināšanu” (pielikumā). 

2. Maksā par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts Latvijas Republikā noteiktais pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN). 

3. Iekasētos līdzekļus par maksas pakalpojumiem ieskaitīt Carnikavas novada pašvaldības 
budžetā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 01.jūlij ā. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmumu kopumā Carnikavas novada pašvaldības dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāju.  
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
16. § 

Par D.U. 04.06.2015. iesnieguma izskatīšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
1. Carnikavas novada dome ir uzsākusi pretplūdu aizsargdambju Gaujas upes posmā no 

autoceļa A1 Rīga –Tallina līdz Dzirnupei projekta īstenošanu, kas sevī ietver arī Siguļu 
aizsargdambja (D-4) Siguļu ciemā, Carnikavas novadā" būvniecību. 
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2. Atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 
8.panta pirmajai daļai tika apzināti projekta īstenošanai nepieciešamie atsavināmie 
nekustamie īpašumi. 

3. Konstatēts, ka viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem īpašumiem ir D. U. piederošā 
nekustamā īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novads ar kadastra Nr. 8052 003 
0535 sastāvā ietilpstošā zemesgabala 0,2374 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
003 0535, daļa (turpmāk – īpašums).  

4. Tā kā ilgstošā laika periodā ar D.U. nebija izdevies vienoties par labprātīgu īpašuma 
atsavināšanu, 2014.gada 19.novembrī Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu „ Par 
lūgumu Ministru kabinetam iesniegt izskatīšanai Saeimā likumprojektu par īpašuma Valteru 
iela 18, Siguļi, Carnikavas novads, daļas atsavināšanu” (protokols Nr. 27.7.§)  

5. Likumprojektu ir atbalstījis Ministru kabinets, un tas ir izskatīts Saeimā pirmajā un otrajā 
lasījumā.  

6.  Pirms likumprojekta izskatīšanas otrajā lasījumā Saeimas Juridiskajā komisijā 2015.gada 
27.maijā Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) un īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, 
Carnikavas novads (turpmāk – īpašums) īpašnieks tika aicināti par īpašuma daļas 
atsavināšanu vienoties labprātīgā ceļā.  

7. Dome 2015.gada 27.maijā īpašuma īpašniekam D. U. nosūtīja vēstuli Nr. 01-11/1216 „Par 
nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu”, kurā, ievērojot D.U. Juridiskajā komisijā pausto 
viedokli par īpašuma daļas atsavināšanu, sniegta informācija, ka Carnikavas novada dome 
apsver iespēju pirkt D.U. piederošā nekustamā īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas 
novads ar kadastra Nr. 8052 003 0535 daļu 589 (pieci simti astoņdesmit deviņi 
kvadrātmetri) platībā par EUR 61000,00 (sešdesmit viens tūkstotis euro). Vēstulē sniegts 
šāda piedāvājuma aprēķins.  

8. 2015.gada 4.jūnijā D.U. iesniedza Domei iesniegumu, kurā paziņoja, ka Domes 
piedāvājumu nevar pieņemt, un piedāvāja pirkt īpašuma daļu par EUR 140000 (viens simts 
četrdesmit tūkstoši euro); 

9. D.U. vēstulē piedāvātā summa ir ievērojami augstāka nekā Domes piedāvātā. Atšķirība starp 
Domes piedāvājumu un D.U. vēstulē minēto summu sastāda EUR 79000. Atšķirība sastāda 
gandrīz 130 % un uzskatāma par ļoti būtisku.  

10. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. 
un 3. punkts Domei uzliek par pienākumu rīkoties ar finanšu līdzekļiem lietderīgi un mantu 
iegūt par iespējami zemāku cenu; 

11. Iegādājoties nekustamā īpašuma daļu par acīmredzami paaugstinātu cenu, likuma norma 
netiek ievērota 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta 1. un 3. punktu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Nepiekrist D. U. 2015.gada 4.jūnija vēstulē (saņemtā dokumenta Nr. S/1433) izteiktajam 
priekšlikumam iegādāties viņam piederošā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas 
novadā daļu par EUR 140000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro 00 centi) un īpašuma 
daļu par minēto summu nepirkt.  

2. Par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt D.U. un 
Latvijas Republikas Saeimas Juridisko komisiju. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbildīga Domes Centrālās administrācijas Juridiskā nodaļa. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli kopumā – izpilddirektoru, kontroles termiņu 

noteikt atbilstoši lēmuma 2.punktā noteiktajam termiņam.  
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17. § 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2015/8 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr. SN/2014/22 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam”” apstiprināšana 
Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 
Plkst. 16:50 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 
 

Izskatījusi un apspriedusi sagatavotos grozījumus un paskaidrojumus saistošajos noteikumos 
Nr. SN/2014/22 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta 
komitejas 10.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2015/8 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/22 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 
pašvaldības budžetu 2015.gadam”” saskaņā ar Carnikavas novada domes ieņēmumu tāmi, 
izdevumu tāmi. 

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

3. Atbildīgā par 2.punkta izpildi novada domes Administratīvās nodaļas vadītāja. 
 
 

18. § 
Par grozījumu Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības 

„Carnikavas alternat īvās aprūpes centrs „Pīlādzis”” nolikum ā apstiprināšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Plkst. 16:54 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 
 

Sakarā ar to, ka vasaras periodā Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta 
struktūrvienības „Carnikavas alternatīvās aprūpes centru „Pīlādzis” apmeklē salīdzinoši mazāks 
apmeklētāju skaits, kas izskaidrojams ar vēlmi vairāk laika pavadīt brīvā dabā, ir pamats laikā no 
1.jūnija līdz 31.augustam noteikt saīsinātu centra jauniešu istabas darba laiku. 

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

kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumu Nr. INA/2015/15 Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta 
struktūrvienības „Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” nolikumā (pielikums). 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Sociālā dienesta vadītāja. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
19. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2015/9 „Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 

novadā”” apstiprin āšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 
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Plkst. 16:58 domes sēdē atgriežas deputāti A.Deniņa un I.Krastiņš. 
 

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

nepieciešams sniegt sociālo palīdzību pabalstu izmaksas veidā gadījumos, kad no personas 
(ģimenes) neatkarīgu iemeslu dēļ strauji samazinājušies kopējie personas (ģimenes) 
ienākumi un persona (ģimene) nevar apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā, bet 
tas nav paredzēts pašvaldības saistošajos noteikumos, piemēram, trūcīgas personas nevar 
nomaksāt īres un komunālos maksājumus, valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu 
saņemšanu, ceļa izdevumus, kas nepieciešami sakarā ar minēto dokumentu saņemšanu.  

2. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk- Likums) 32.pantu 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Atbilstoši Likuma 35.panta 
trešajai daļai, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, 
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt 
arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai. Likuma „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 25. pants noteic, ka pašvaldībai ir tiesības domes 
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā maksāt dzīvokļa pabalstu, nosakot 
personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu. Atbilstoši likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 12. pantam pašvaldība var segt daļu no 
maksas par komunāliem pakalpojumiem.  

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

kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nr. SN/2015/9 „Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos 
noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā””. 

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

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

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

20. § 
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Iepazīstoties ar Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” (turpmāk tekstā – PR; 
reģ.Nr. 40008002052, juridiskā adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010) 01.06.2015. vēstuli ar 
lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalības maksājumu 
Latvijas politiski represēto salidojumam Ikšķilē 22.08.2015., dome konstatēja: 

1. Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalība Latvijas politiski represēto 
salidojumam ir atbalstāma. 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
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tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un otro daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
06.06.2013. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalību Latvijas politiski represēto 
salidojumam Ikšķilē 22.08.2015., finansējot Carnikavas novada politiski represēto nodaļas 
dalībnieku dalības maksu EUR 70.00 (septiņdesmit eiro) apmērā, pamatojoties uz iesniegto 
rēķinu. 

2. Dalības maksai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Sociālā dienesta budžeta 
pakalpojumu sadaļas.  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
 
21. § 

Par naudas balvu kultūrā un mākslā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada domē 28.05.2015. saņemts I. B. iesniegums Nr. S/1362 ar lūgumu piešķirt 

naudas balvu viņas meitai, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēknei M. B. par 
sasniegumiem (2.vieta) 2014. gada 13. aprīlī Latviešu klaviermūzikas konkursā Rīgā.  

 
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām” 
(apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§) 9. un 10. punktu, 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt M. B. naudas balvu EUR 129,35 (viens simts divdesmit deviņi euro, 35 centi) pirms 
nodokļu nomaksas (t.sk. 23% IIN – EUR 29,75) par iegūto 2.vietu 13.04.2014. Latviešu 
klaviermūzikas konkursā Rīgā nominācijā Jaunie piānisti. 

2. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2015. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” un izmaksāt pastā. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors, termiņš 30.06.2015. 

 
 

22. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētik ā veterāniem 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotājas I. L. (reģistrēts KAC 25.05.2015.Nr.S/1321) 
iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu viņas dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētikā 
veterāniem 04.08.-16.08.2015. Lionā (Francijā), kā arī biedrības „Latvijas Vieglatlētikas veterānu 
asociācija” iesniegumu (reģistrēts KAC 02.06.2015. Nr. S/1399) un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN/2013/45 „Saistošie noteikumi par sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām 
Carnikavas novadā” 2.1., 4. punktu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 08.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
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G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajai sportistei I. L. EUR 600,00 (seši simti eiro, 00 centi) 
dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem no 04.-16.08.2015. Lionā (Francijā) – 
transporta izdevumu un naktsmītņu izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2015.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „Latvijas Vieglatlētikas veterānu 
asociācija”. 

3. Inārai Lūsei, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada 
pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
23. § 

Par Carnikavas pamatskolas mācību olimpiāžu, konkursu un skatu laureātu apbalvošanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas direktora 2015.gada 05.jūnija iesniegumu ar lūgumu 

apbalvot ar naudas balvām Carnikavas pamatskolas skolēnus un pedagogus, kuri 2014./2015.m.g. 
izcīnījuši godalgotas vietas Pierīgas, Sadraudzības novadu un Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, 
skatēs un konkursos, dome konstatēja, ka godalgotas vietas un atzinības ir izcīnījuši 18 skolēni 
(individuāli) un 2 skolas mācību olimpiāžu komandas. 

 
Ņemot vērā konstatēto, un, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un otro daļu un 14.12.2012. apstiprināto Nr. CND/INA/2012/25 nolikumu 
„Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu” un Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu EUR 2804,20 (divi tūkstoši četri euro un 20 centi), tajā skaitā, 
normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, un apbalvot 18 Carnikavas pamatskolas skolēnus, 2 
komandas un 12 pedagogus ar naudas balvām.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2015.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, un pārskaitīt uz saņēmēju norādīto bankas kontu vai izmaksāt pastā 
līdz 2015.gada 30.augustam. 

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

24. § 
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Carnikava - 

Sala poldera koplietošanas meliorācijas sistēmai. 
Ziņo: R.Laveiķis 

 
Izvērtējot no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusa piešķiršanu Carnikava - Sala poldera 
koplietošanas meliorācijas sistēmai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 222.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, A.Lūkins, R.Raimo, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
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nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Carnikava - Sala 

poldera koplietošanas meliorācijas sistēmai, saskaņā ar grāvju sarakstu (1.pielikums) un 
grāvju attēlojumu kartē (2.pielikums). 

2. Publicēt lēmumu nākamajā pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma laidienā un 
pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš lēmuma publicēšanai 
pašvaldības mājas lapā – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet termiņš 
lēmuma publicēšanai pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā – mēnesis pēc lēmuma 
pieņemšanas. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – mēnesis pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
25. § 

Par nepieciešamību iegūt pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības pašvaldības 
autonomās funkcijas veikšanai un par kārt ību, kādā valsts meža zemes vienībās dabas parka 

„Piejūra” teritorij ā izpildāma novada pašvaldības autonomā funkcija – ceļu būvniecība 
Ziņo: R.Laveiķis 

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

1. īpaši aizsargājamā dabas teritorija - dabas parks „Piejūra” - aizņem aptuveni 30 % no 
Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatības un tas galvenokārt ir valsts meža 
zeme, kas pieder Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā; 

2. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” noteic: 
a. 5.panta pirmā daļa - dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un 

kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un 
audzināšanai; 

b. 18.panta ceturtā daļa cita starpā - apsaimniekojot aizsargājamo teritoriju, var izmantot 
dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju; 

c. 26.pants cita starpā - vietējās pašvaldības var finansēt un veikt savā administratīvajā 
teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu; 

3. lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas 
attīstības intereses, nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu, kā arī nodrošinātu labvēlīgu 
aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām teritorijām, kuru aizsardzības nolūkā šīs 
teritorijas ir izveidotas, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte ir izstrādājusi dabas parka 
„Piejūra” (turpmāk – parks) dabas aizsardzības plānu, kuru ar 01.11.2004. rīkojumu Nr.349 
„Par dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu” apstiprinājis Latvijas Republikas Vides 
ministrs R.Vējonis; 

4. dabas aizsardzības plāns ir spēkā līdz 2015.gadam, tajā ietverts pamatojums funkcionālajam 
zonējumam un noteikti teritorijas apsaimniekošanas pasākumi, lai sasniegtu tās aizsardzības 
mērķus;  

5. dabas aizsardzības plānā parks raksturots kā teritorija ar augstvērtīgiem rekreācijas 
resursiem, tās ir atpūtas vietas pie jūras un piekrastes mežos. Parka teritoriju, atbilstoši 
labiekārtojot un apsaimniekojot, ir iespējams attīstīt par ekotūrismam piemērotu teritoriju. 
Ņemot vērā gan Rīgas, gan Saulkrastu pilsētas un lauku teritorijas, gan Carnikavas novada 
attīstību, arvien palielinās apbūvēto teritoriju platība un samazinās saimnieciskās darbības 
neskartās teritorijas. Līdz ar to parkam ir nenovērtējama nozīme reģiona vides stabilitātes, 
gaisa tīrības un dzīves vides kvalitātes nodrošināšanā. Parkā ir vāji attīstīta infrastruktūra, 
bet tas ir Carnikavas novada un no citām Latvijas apdzīvotām vietām atbraukušo 
iedzīvotāju, kā arī ārvalstu viesu galvenā atpūtas teritorija pie jūras. Tādējādi parka 
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teritorijas labiekārtojuma trūkums ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas negatīvi ietekmē 
gan rekreācijas resursus, gan biotopus un sugas. Lai mazinātu šī faktora iedarbību, 
nepieciešams labiekārtot parka teritoriju, izveidojot rekreācijas vajadzībām piemērotu 
infrastruktūru; 

6. saskaņā ar parka dabas aizsardzības plānā norādīto, parkā un tam pieguļošajās teritorijās ir 
nepietiekams autostāvvietu daudzums, Carnikavas novada teritorijā ierīkojamas 3 
autostāvvietas. Vietās, kur notiek pastiprināta parka apmeklētāju pārvietošanās, paredzēts 
ierīkot labiekārtotas atpūtas takas, labiekārtotas atpūtas vietas, uzstādīt tualetes un atkritumu 
urnas, vākt un izvest atkritumus, ierīkot barjeras autotransporta iebraukšanas ierobežošanai, 
uzstādīt un regulāri atjaunot ceļu satiksmes zīmes „Iebraukt aizliegts” un citas zīmes un 
norādes; 

7. parka dabas aizsardzības plānā Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 
norādīta kā par parka labiekārtošanas un uzturēšanas pasākumu veikšanu atbildīgā 
pašvaldība un pašvaldības budžeta līdzekļi – kā iespējamais pasākumu finansēšanas avots; 

8. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk – 
programma) prioritātes IP2_1: „Piekraste un publiskie ūdeņi” aprakstā cita starpā ir norādīts, 
ka piekrastes sasniedzamībai trijās pludmalēs (Lilastē, Carnikavā, pie Laivu ielas, un Gaujā) 
tiks attīstīta infrastruktūra atbilstoši Zilā karoga prasībām, kā arī pārējās pludmalēs 
(Kalngalē, Garupē, Garciemā un Carnikavā – taisni no Vecgaujas tiltiņa) izveidota piekļuves 
infrastruktūra, lai nodrošinātu iedzīvotāju, t.sk. māmiņu ar bērnu ratiņiem, invalīdu un 
riteņbraucēju ērtu nokļūšanu pludmalē; 

9. atbilstoši programmas prioritātes IP2_1: „Piekraste un publiskie ūdeņi” uzdevuma 
Nr.U2.1.2. „Piekrastes un publisko ūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana novada attīstības 
sekmēšanai atbilstoši apstiprinātajām vadlīnijām” aktivitātei Nr.A2.1.2.1. „Pieeju jūrai 
būvniecība Carnikavas un Lilastes ciemā atbilstoši Zilā karoga pludmales nosacījumiem”, 
2016.-2017.gadā paredzēts, ka pašvaldībai ir jāizbūvē pieeja jūrai un peldvietas Carnikavā 
un Lilastē atbilstoši Zilā karoga nosacījumiem; 

10. atbilstoši programmas prioritātes IP2_2: „Dabas parks „Piejūra”” uzdevuma Nr.U2.2.2. 
„Dabas parka „Piejūra” ilgtspējīga iekļaušana novada atpūtas un sporta aktivitātēs” 
aktivitātei Nr.A2.2.2.1. „Gājēju celiņu izveide uz jūru”, paredzēts, ka pašvaldībai laikā no 
2016.-2017.gadam ir jāizveido gājēju takas no ciemiem uz jūru atbilstoši dabas parka 
„Piejūra” dabas aizsardzības plānam: Kalngalē, Garciemā, Garupē, Carnikavā un Gaujā, lai, 
virzot cilvēku plūsmas, mazinātu antropogēno slodzi dabas parka teritorijā; 

11. programmas investīciju plānā 2015.-2018.gadam ar kārtas numuru 85. ir paredzēts projekts 
„Infrastruktūras izveide Skautu ielā, lai nodrošinātu piekļuvi piekrastes joslai”, kas atbilst 
prioritātei IP2_1: „Piekraste un publiskie ūdeņi” un prioritātei IP2_2: „Dabas parks 
„Piejūra”” un kura ietvaros paredzēts, ka pašvaldībai laikā no 2016.-2018.gadam ir jāveic 
Skautu ielas atjaunošana un asfaltēšana, gājēju un velo celiņa izbūve, apgaismošana, 
stāvlaukuma izbūve; 

12. atbilstoši parka dabas aizsardzības plānam, ar Carnikavas pagasta padomes 16.02.2005. 
lēmumu Nr. 84 apstiprinātajā Carnikavas novada pašvaldības teritorijas plānojumā un tā 
grozījumos (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par 
Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam grozījumi: grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) parka piekrastes mežu teritorijā paredzēts 
plašs gājēju un veloceliņu tīkls, kā arī trīs ceļi ar piekļuvi pludmalei. Šim mērķim plānots 
izmantot esošos celiņus, ceļus un meža stigas. Teritorijas plānojumā katrā ciemā paredzētas 
vietas automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai pie celiņiem ar piekļuvi jūrai. Parka teritorijas 
izmantošana orientēta uz rekreācijas un atpūtas funkcijām. Carnikavas ciemā paredzētas 
divas automašīnu stāvlaukumu ierīkošanas vietas Jūras ielas un Laivu ielas galā; saskaņā ar 
teritorijas plānojumu, parka labiekārtošana paredzēta piekrastes mežu teritorijā, tai skaitā 
starp Jūras un Laivu ielām, starp Skautu un Lilastes ielām; 

13. nekustamais īpašums „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 001 
0055, 2782,3054 ha kopplatībā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas 
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Republikas Zemkopības ministrijas personā, tai skaitā zemes vienība 0,88 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 004 1148 (ceļš-Jūras ielas turpinājums), zemes vienība 0,67 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 2121 (ceļš-Skautu ielas turpinājums), zemes vienība 
0,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 2120 (ceļš-Lilastes ielas turpinājums); 

14. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustama īpašuma 
lietošanas mērķis nekustama īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads, sastāvā 
ietilpstošajām un lēmuma konstatējošās daļas iepriekšējā punktā norādītajām trīs zemes 
vienībām - „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” (kods 1101) – visā to platībā; 

15. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā cita startā noteikts, ka pašvaldību 
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana); 

16. Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta „a” apakšpunkts noteic, ka meža zemes 
atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, ja valsts meža zeme 
nepieciešama likumā „Par pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai - ceļu būvniecība; 

17. Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumi Nr. 776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 
(turpmāk – noteikumi Nr.776) noteic, ka: 
a. 1.1.apakšpunkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā zemesgrāmatā ierakstīto valsts meža 

zemi atsavina šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai: ceļu būvniecībai; 
b. 5.1. apakšpunkts - ierosinājumam pievieno: novada domes lēmumu par kārtību, kādā 

izpildāma ierosinājumā minētā pašvaldības autonomā funkcija, un par nepieciešamību 
zemes vienību iegūt pašvaldības īpašumā; 

c. 6.punkts - ja atsavināšana nepieciešama ceļu būvniecībai, tad papildus šo noteikumu 
5.punktā minētajam ierosinājumam pievieno: 
- 6.1. apakšpunkts - būvdarbu tehniski ekonomisko pamatojumu, 
- 6.2. apakšpunkts - būves metu (oriģinālu); 

18. ar domes 17.02.2010. lēmumu (prot. Nr. 3, 22. §) atzīts par nepieciešamu pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai (ceļu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru 
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana) iegūt pašvaldības īpašumā valsts īpašuma „Valsts 
mežs 8052”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 001 0055, parka teritorijā atrodošās 
18 zemes vienības un ierosināt valsts meža zemes atsavināšanas procedūru; 

19. ar domes 23.03.2011. lēmumu (prot. Nr. 6, 33. §) noteikta kārtība, kādā valsts meža zemes 
vienībās dabas parka „Piejūra” teritorijā izpildāmas novada pašvaldības autonomās funkcijas 
– ceļu būvniecība, parku ierīkošana un uzturēšana - attiecībā uz 18 parka teritorijā esošām 
zemes vienībām; 

20. daļa abos iepriekšminētajos domes lēmumos norādīto zemes vienību atrodas parka dabas 
lieguma zonā un, atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 33.panta 
otrās daļas noteikumiem, nav nododamas pašvaldības īpašumā, tādēļ nav ierosināta valsts 
meža zemes atsavināšanas procedūra, līdz ar to domes lēmumi ir zaudējuši savu aktualitāti 
un ir atceļami. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka: 
1. apstāklis, ka parka zemes, kuras paredzēts labiekārtot, nav pašvaldības, bet ir valsts īpašums, 

ierobežo pašvaldību parka teritorijā pildīt tai ar likumu „Par pašvaldībām” uzdoto funkciju - 
ceļu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 

2. ceļu izbūvei paredzētās zemes vienības ir pašvaldībai piederošo Jūras, Skautu un Lilastes 
ielu un zemes zem tām turpinājums, kas kopumā veido vienotus transporta publiskās 
infrastruktūras objektus; 

3. darbības, kas saistās ar teritorijas labiekārtošanu, noteic būvniecības procesu 
reglamentējošie normatīvie akti, kas izslēdz iespēju pašvaldībai veikt savu autonomo 
funkciju īstenošanu parka teritorijā bez Ministru kabineta atbalsta; 

4. plānojot pašvaldības funkcijas - ceļu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana – izpildi 
parka teritorijā jāvadās no zemes vienību funkcionālās izmantošanas iespējām, lai parka 
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teritorijas izmantošanu orientētu uz rekreācijas un atpūtas funkcijām, veicinot Carnikavas 
novada ilgtspējīgu attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot 
draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai, kurā vienlīdz būtiska ir gan vides 
aizsardzības, gan ekonomikas, gan sociālās jomas līdzsvarota attīstība; 

5. lai veicinātu Carnikavas novada ilgtspējīgu attīstību un īstenotu programmā noteiktos 
uzdevumus, ir nepieciešams iegūt pašvaldības īpašumā atsevišķas valsts īpašuma „Valsts 
mežs 8052”, Carnikavas novads, valsts meža zemes vienības pašvaldības autonomās 
funkcijas - ceļu būvniecība - izpildei.  

 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta 

„a” apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
19.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 1.1.apakšpunktu, 3. un 
4.punktu, 5.1. apakšpunktu, 6.punktu, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, A.Lūkins, R.Raimo, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atzīt par nepieciešamu pašvaldības autonomās funkcijas - ceļu būvniecība - izpildei iegūt 
Carnikavas novada pašvaldības īpašumā šādas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā 
un dabas parka „Piejūra” teritorijā esošas valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 001 0055, zemes vienības un ierosināt valsts meža zemes 
atsavināšanas procedūru: 
1.1. zemes vienība 0,88 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 1148 (ceļš - Jūras ielas 

turpinājums), 
1.2. zemes vienība 0,67 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 2121 (ceļš - Skautu 

ielas turpinājums), 
1.3. zemes vienība 0,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 2120 (ceļš - Lilastes 

ielas turpinājums).  
2. Noteikt, ka Carnikavas novada pašvaldības autonomā funkcija - ceļu būvniecība – lēmuma 

1.punktā norādītajās zemes vienībās izpildāma, saskaņā ar: 
2.1. būvdarbu tehniski ekonomisko pamatojumu ar izbūvējamo ceļu izvietojuma shēmām 

un būvniecības izmaksu aprēķinu (1.pielikums); 
2.2. būves metu (2.pielikums). 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldei un Attīstības un plānošanas nodaļai 
organizēt Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes 
atsavināšanas kārtība” norādīto ierosinājumam pievienojamo dokumentu sagatavošanu, 
pieprasīšanu, saņemšanu, termiņš: divi mēneši no lēmuma pieņemšanas. 

4. Paredzēt finansējumu ceļu būvniecībai lēmuma 1.punktā uzskaitītajās zemes vienībās EUR 
73455,00 (septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un nulle centi) apmērā 
p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2016.-2018.gada budžeta programmā ceļu, ielu 
infrastruktūras attīstībai, lēmuma 1.punktā uzskaitīto zemes vienību atsavināšanas 
ierosinājuma atbalstīšanas gadījumā. 

5. Ierosināt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā lēmuma 1.punktā uzskaitīto zemes 
vienību atsavināšanu, divu mēnešu laikā pēc lēmuma 3.punktā minēto dokumentu 
sagatavošanas, iesniedzot atsavināšanas ierosinājumu.  

6. Atcelt Carnikavas novada domes 17.02.2010. lēmumu (prot. Nr. 3, 22.§) „Par 
nepieciešamību iegūt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības 
pašvaldību autonomo funkciju veikšanai”. 

7. Atcelt Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumu (prot. Nr. 6, 33. §) „Par kārtību, kādā 
valsts meža zemes vienībās dabas parka „Piejūra” teritorijā izpildāmas novada pašvaldības 
autonomās funkcijas – ceļu būvniecība, parku ierīkošana un uzturēšana”. 

8. Noteikt atbildīgos: 
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8.1. par lēmuma 3.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldes un 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājus; 

8.2. par lēmuma 4.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju; 

8.3. par lēmuma 5.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāju. 
9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – divi mēneši no 

lēmuma pieņemšanas. 
 

26. § 
Par ceļa servitūta nodibināšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Leste” 

Ziņo: R.Laveiķis 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 2015.-2021.gada attīstības programmas (turpmāk – 

programma) prioritātes IP1_1: „Ciemu centru attīstība” uzdevuma Nr.U1.1.4. „Carnikavas 
kā pilsētas attīstība” aktivitātei Nr.A1.1.4.1. „Carnikavas ciema centra drošas 
transporta/gājēju sistēmas izveidošana”, 2015.gadā paredzēts, ka pašvaldībai ir jāizstrādā 
gājējiem un transportam drošu Carnikavas ciema centra plānojumu ielu rekonstrukcijai; 

2. atbilstoši programmas prioritātes IP3_5: „Publisko ūdeņu izmantošana” uzdevuma 
Nr.U3.5.1. „Publisko ūdeņu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībai” aktivitātei Nr.A3.5.1.4. 
„Pieeju nodrošināšana Gaujas upei Carnikavas ciemā”, paredzēts, ka pašvaldībai laikā no 
2015.-2018.gadam ir jāizveido pieejas Gaujas upei Carnikavā, rekonstruējot ielas/to posmus: 
Stacijas, Kuģu un Atpūtas ielās; 

3. programmā noteiktā uzdevuma - izveidot pieeju Gaujas upei Carnikavā Kuģu ielā - izpildei 
un ar to saistīto aktivitāšu īstenošanai, nepieciešams veidot savienojumu no Kuģu ielas gala, 
pāri Vecgaujas upei līdz Gaujas upei, kam nepieciešams šķērsot SIA „Leste” piederošā 
nekustamā īpašuma „Jomas”, Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 004 0589, turpmāk – 
nekustams īpašums, sastāvā ietilpstošo zemesgabalu 1,73 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8052 004 0589; 

4. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas datiem Carnikavas novada 
zemesgrāmata nodalījuma Nr. 1000 0005 2889 III. daļas 1.iedaļā ar ieraksta Nr.1.2. atzīmes 
veidā ir reģistrēts ceļa servitūts 4 m, 0,08 km, 0,02 ha platībā, kas šķērso nekustamā īpašuma 
sastāvā ietilpstošo zemesgabalu caur pagalmu; 

5. lai, netraucējot zivsaimniecības uzņēmuma SIA „Leste” saimniecisko darbību, izveidotu 
savienojumu no Kuģu ielas gala, pāri Vecgaujas upei līdz Gaujas upei, nepieciešams 
nodibināt jaunu ceļa servitūtu, kas šķērso nekustamo īpašumu iepretī Kuģu ielai un ir 
izvietots nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā zemesgabala malā, vienlaikus izbeidzot 
esošo ceļa servitūtu;  

6. plānotā ceļa servitūta atrašanās vieta 0,04 ha platībā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošajā 
zemesgabalā attēlota apgrūtinājumu plānā, kuru 27.04.2015. izgatavojis zemes kadastrālā 
uzmērīšanā sertificēts mērnieks; 

7. līguma projekts par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošajā 
zemesgabalā 03.06.2015. ir saskaņots ar SIA „Leste” pārstāvi; 

8. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā, ielu un ceļu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 

b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības; 

c. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā 
likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas. 
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Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas apstākļus kopumā, 

kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļa 23.punktu, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedaloties 
A.Lūkinam, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt uz nenoteiktu termiņu līgumu ar SIA „Leste”, reģistrācijas Nr.40103047955, 
juridiskā adrese: ”Jomas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, par ceļa servitūta 3 
(trīs) metru platumā nodibināšanu nekustamā īpašuma „Jomas”, Carnikavas novads, 
kadastra Nr. 8052 004 0589, sastāvā ietilpstošajā zemesgabalā 1,73 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8052 004 0589, saskaņā ar līguma par ceļa servitūta nodibināšanu projektu.  

2. Apmaksāt no Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta programmas 06.200.02. 
„Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā” visus izdevumus, kas saitīti ar 
lēmuma 1.punktā norādītā ceļa servitūta nostiprināšanu zemesgrāmatā, tai skaitā, Valsts 
zemes dienesta pakalpojumus, kancelejas nodevas, zvērināta notāra pakalpojumus. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam līdz 19.06.2015. 
sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu noslēgšanai ar lēmuma 1.punktā norādīto 
personu. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – līdz lēmuma 
1.punktā norādītā ceļa servitūta nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 
27. § 

Par piedāvājuma pārņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamās mājās valsts īpašumā 
esošus dzīvokļus izskatīšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 
 

Carnikavas novada domē 21.05.2015. saņemta (iereģistrēta ar Nr. S/1294) valsts akciju 
sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 4000319154, 21.05.2015. vēstule Nr. 1.17/4211 „Par 
valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldībai” (turpmāk- Vēstule), kurā Carnikavas novada domei 
piedāvāts pārņemt pašvaldības īpašumā: 

- dzīvokļa īpašumu Nr. 5 „Lilastes stacija 3”, Lilastē, Carnikavas nov. 
- dzīvokļa īpašumus Nr. 2 un Nr.4 Stacijas ielā 4, Carnikavā, Carnikavas nov.  
Izvērtējot vēstuli un papildu informāciju, dome konstatē: 

1. Atbilstoši valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem, nekustamā īpašuma: 
1.1.  „Lilastes stacija 3”, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 001 0062, 

sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3861 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 001 
0062, vienstāva dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 8052 001 0062 001, sastāv no 
pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 196,2 m2 ) un četras 
palīgceltnes. Dzīvokļu īpašumiem 4, 1, 2/3, 6 atvērti jauni nodalījumi. Privatizētie 
dzīvokļi sastāv no dzīvokļa īpašuma un kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, zemes un funkcionāli saistītām četrām palīgēkām. Saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem dzīvojamās ēkas 
ekspluatācija uzsākta 1950.gadā; 

1.2. Stacijas iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0709, sastāvā 
ietilpst zemes vienība 0,1268 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0709, 
dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 8052 004 0709 001, sastāv no četriem dzīvokļu 
īpašumiem, dzīvojamās mājas kopējā platība 205,4 m2 ) un palīgceltne. Dzīvokļu 
īpašumiem 1 un 3 atvērti jauni nodalījumi. Privatizētie dzīvokļi sastāv no dzīvokļa 
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īpašuma un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un 
palīgēkas.  

2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem minēto ēku 
ekspluatācija uzsākta 1950.gadā. 

3. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” speciālistu 
vērtējumā piedāvātie valsts dzīvokļi ir sliktā tehniskā stāvoklī un bez ērtībām (nav pievienoti 
centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, malkas apkure). To ekspluatācija no pašvaldības 
prasītu lielus finansiālus ieguldījumus. Piedāvāto valsts dzīvokļu pārņemšana pašvaldības 
īpašumā nebūtu lietderīga. 

4. Sociālā dienesta vadītāja norādījusi, ka piedāvātie valsts dzīvokļi ir ļoti sliktā tehniskā 
stāvoklī un nav izmantojami pašvaldību funkcijas (sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 
jautājumu risināšanā) īstenošanai, līdz ar to dzīvokļu pārņemšana pašvaldības īpašumā būtu 
nelietderīga. 

5. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 
21.punkts cita starpā noteic, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts 
īpašumā esošie dzīvokļi, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav 
nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
tiek nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā 
teritorijā attiecīgās mājas atrodas. Kopā ar dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pašvaldībai 
var tikt nodots arī pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās 
pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir panākta vienošanās ar attiecīgo 
republikas pilsētas vai novada pašvaldību.  

6. Ministru kabineta 30.07.2002. noteikumu Nr. 324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās 
daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punkts noteic, ka pašvaldība piedāvājumu par 
dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu savā īpašumā izskata domes sēdē mēneša 
laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas un lēmumu nosūta valsts dzīvojamās mājas 
valdītājam. 

7. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts noteic, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt  par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.  

 
Secinot, ka piedāvātie valsts dzīvokļu īpašumi nav izmantojams pašvaldību funkciju 

īstenošanai, pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Nepārņemt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 5 „Lilastes 
stacija 3”, Lilastē, Carnikavas nov. un dzīvokļa īpašumus Nr. 2 un Nr.4 Stacijas ielā 4, 
Carnikavā, Carnikavas nov.  

2. Uzdot Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai par pieņemto lēmumu 
informēt valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 4000319154. 

3. Lēmuma izpildes termiņš 19.06.2015. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli pašvaldības 
izpilddirektors. 

 
28. § 

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

Ziņo: R.Laveiķis 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
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1. Pašvaldībai pieder 
1.1. nekustams īpašums „Mežgarciems”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1210, 

kura sastāvā ietilpst zemes vienība 6,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1210 un nedzīvojamā ēka – pirts (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 014); 

1.2. nekustams īpašums „Mežgarciems-7”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 
1471, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 2,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
008 1471 un 3 (trīs) nedzīvojamās ēkas – kazarma (kadastra apzīmējums 8052 008 0121 
001), tualete (kadastra apzīmējums 8052 008 0121 003), pagrabs (kadastra apzīmējums 
8052 008 0121 004); 

1.3. nekustams īpašums „Mežgarciems-8”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 
1472, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1472 un 5 (piecas) nedzīvojamās ēkas – kontroles-caurlaides punkti (kadastra 
apzīmējumi 8052 008 1210 002, 8052 008 1210 011), katlu māja (kadastra apzīmējums 
8052 008 1210 010), tualete (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 012), garāža (kadastra 
apzīmējums 8052 008 1210 013); 

1.4. nekustams īpašums „Mežgarciems-9”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 
1473, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
008 1473 un 4 (četras) nedzīvojamās ēkas – šķūnis (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 
005), garāža (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006), tualete (kadastra apzīmējums 
8052 008 1210 007) šķūnis (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008); 

1.5. nekustams īpašums „Mežgarciems-10”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 
1474, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
008 1474 un nedzīvojamā ēka – noliktava (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 009); 

1.6. nekustams īpašums Kaiju iela, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 
0226, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0738 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
007 0226. 

2. Atbilstoši domes 22.04.2015.lēmumam (prot. Nr.8, 22.§) Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistrā reģistrēta pašvaldībai piekritīga zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 008 1203 „Silenieku iela”, īpašuma kadastra numurs 8052 008 1432. 

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

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

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. 

noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, 
kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.06.2015 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai 
„Carnikavas Komunālserviss” : 
1.1. Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:  

1.1.1. „Mežgarciems”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1210, kura sastāvā 
ietilpst zemes vienība 6,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1210 un 
nedzīvojamā ēka – pirts (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 014); 

1.1.2. „Mežgarciems-7”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1471, kura 
sastāvā ietilpst zemes vienība 2,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1471 un 3 (trīs) nedzīvojamās ēkas – kazarma (kadastra apzīmējums 8052 008 
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0121 001), tualete (kadastra apzīmējums 8052 008 0121 003), pagrabs (kadastra 
apzīmējums 8052 008 0121 004); 

1.1.3. „Mežgarciems-8”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kura 
sastāvā ietilpst zemes vienība 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1472 un 5 (piecas) nedzīvojamās ēkas – kontroles-caurlaides punkti (kadastra 
apzīmējumi 8052 008 1210 002, 8052 008 1210 011), katlu māja (kadastra 
apzīmējums 8052 008 1210 010), tualete (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 
012), garāža (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 013); 

1.1.4.  „Mežgarciems-9”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1473, kura 
sastāvā ietilpst zemes vienība 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1473 un 4 (četras) nedzīvojamās ēkas – šķūnis (kadastra apzīmējums 8052 008 
1210 005), garāža (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006), tualete (kadastra 
apzīmējums 8052 008 1210 007) šķūnis (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 
008); 

1.1.5. „Mežgarciems-10”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1474, kura 
sastāvā ietilpst zemes vienība 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1474 un nedzīvojamā ēka – noliktava (kadastra apzīmējums 8052 008 1210 
009); 

1.1.6. Kaiju iela, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0226, kura 
sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0738 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 
007 0226. 

1.2. Carnikavas novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 008 1203 „Silenieku iela”, īpašuma kadastra numurs 8052 008 1432. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 
vadītājam līdz 30.06.2015. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 
02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumus no Carnikavas 
novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2015.gada budžeta līdzekļiem. 

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

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - 01.07.2015. 
 
 
 
 
 
 
 

29. § 
Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems”, „Mežgarciems - 7”, 

„Mežgarciems - 8” „Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” un darba uzdevuma 
apstiprināšanu 
Ziņo: R.Laveiķis 

 
Carnikavas novada dome izvērtējusi Mežgarciema, Carnikavas novads attīstības iespējas un 

konstatējot nepieciešamību uzsākt nekustamo īpašumu „Mežgarciems”, „Mežgarciems - 7”, 
„Mežgarciems - 8” „Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” detālplānojuma izstrādi nekustamiem 
īpašumiem Mežgarciems”, „Mežgarciems - 7”, „Mežgarciems - 8” „Mežgarciems – 9”, 
„Mežgarciems - 10” un saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 97. un 98.punktu un Carnikavas 
pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par 
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Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 
Pamatojoties uz attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.06.2015. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems” (kadastra 
Nr.8052 008 1210), „Mežgarciems - 7” (kadastra Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 8” 
(kadastra Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems – 9” (kadastra Nr.8052 008 1473), 
„Mežgarciems - 10” (kadastra Nr.8052 008 1474) un pieguļošai teritorijai saskaņā ar 
Carnikavas novada teritorijas plānojumu. 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamo īpašumu „Mežgarciems” (kadastra Nr.8052 008 
1210), „Mežgarciems - 7” (kadastra Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 8” (kadastra 
Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems – 9” (kadastra Nr.8052 008 1473), „Mežgarciems - 10” 
(kadastra Nr.8052 008 1474) detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Apmaksāt ar detālplānojuma izstrādi visus saistītos izdevumus no novada pašvaldības 
2015.gada budžeta programmas „Mežgarciema detālplānojuma izstrāde”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs. 
5. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa uzraudzību teritorijas plānotāju. 

 
30. § 

Par nekustamā īpašuma „Poči” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 
Ziņo: R.Laveiķis 

 
Izskatījusi arhitekta O.Ieviņa izstrādāto un SIA „Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs” 

iesniegto Carnikavas novada domē nekustamā īpašuma „Poči” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 004 
0337) detālplānojuma galīgās redakcijas projektu apstiprināšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 119.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojuma nekustamam īpašumam „Poči” (kadastra Nr.8052 004 0337) 
projekta gala redakciju. 

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

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

4. Atbildīgais par lēmuma 3. punkta izpildi novada domes teritorijas plānotājs. 
5. Atcelt Carnikavas novada domes 20.08.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 30.§). 

 
 

31. § 
Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, Carnikavas novadā, pārvald īšanas tiesību 

nodošanu 
Ziņo: R.Laveiķis 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 11.05.2015. saņemts SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas 
Nr.40103216533, pieteikums (1.pielikums) par dzīvojamās mājas pārņemšanu, kurā lūgts 
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nodot dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai SIA „KOMUNALEKS”;  

2. dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, Carnikavas novadā, dzīvokļu īpašnieku 
05.05.2015. kopsapulcē tika pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās 
daļas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas funkciju nodošanu SIA 
„KOMUNALEKS”, k ā arī 05.05.2015. ir noslēgts dzīvojamās mājas Ziemeļu iela 15 
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA „KOMUNALEKS”; 

3. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektā daļa noteic, 
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas 
pārņemšanu, ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ir iesniegts dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai un dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, visi dzīvokļu 
īpašnieki ir noslēguši pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju, kā arī savstarpēju līgumu 
noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo 
privatizācijas objektu skaita; sestā daļa noteic, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai ne 
vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad izpildīti visi augstākminētie nosacījumi. 
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas-
pieņemšanas aktu. 
 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot ar 2015.gada 1.jūliju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, 
Carnikavas novadā, kopīpašumā esošās daļas un mājai piesaistītā zemes gabala (kadastra 
numurs 8052 001 0023) 0,2637 ha platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem, kuri 
05.05.2015. noslēguši dzīvojamās mājas Ziemeļu iela 15, Lilaste, Carnikavas novadā, 
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas 
Nr.40103216533, juridiskā adrese „Salūts 5 sektors 17”, Gauja, Carnikavas novads, LV-
2163. 

2. Mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesības nodot, parakstot 
dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu (akta projekts 2.pielikums). 

3. Apstiprināt mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, Carnikavas novadā, uzturēšanas un 
apsaimniekošanas ieņēmumus (uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu īpašnieku 
parāds) uz 2015.gada 30.aprīli 3249,07 EUR (3.pielikums). 

4. Mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, Carnikavas novadā, kopējos uzturēšanas un 
apsaimniekošanas ieņēmumus (uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu īpašnieku 
parāds) precizēt līdz 2015.gada 1.augustam un pārskaitīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„KOMUNALEKS”, reģistrācijas Nr.40103216533, līdz 2015.gada 20.augustam. 

5. Mājas Ziemeļu ielā 15, Lilastē, Carnikavas novadā, nodošanai izveidot komisiju šādā 
sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs: Lauris Bernāns, 
komisijas locekļi:  Vita Bokāne, 

Valdis Krampāns. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors, termiņš-20.08.2015. 

 
32. § 

Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, pārvald īšanas tiesību 
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nodošanu 
Ziņo: R.Laveiķis 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 11.05.2015. saņemts SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas 
Nr.40103216533, pieteikums (1.pielikums) par dzīvojamās mājas pārņemšanu, kurā lūgts 
nodot dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai SIA „KOMUNALEKS”;  

2. dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, dzīvokļu īpašnieku 
05.05.2015. kopsapulcē tika pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās 
daļas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas funkciju nodošanu SIA 
„KOMUNALEKS”, k ā arī 05.05.2015. ir noslēgts dzīvojamās mājas Ziemeļu iela 17, 
Lilaste, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA „KOMUNALEKS”; 

3. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektā daļa noteic, 
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas 
pārņemšanu, ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ir iesniegts dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai un dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, visi dzīvokļu 
īpašnieki ir noslēguši pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju, kā arī savstarpēju līgumu 
noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo 
privatizācijas objektu skaita; sestā daļa noteic, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai ne 
vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad izpildīti visi augstākminētie nosacījumi. 
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas-
pieņemšanas aktu. 

 
Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, 
D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot ar 2015.gada 1.jūliju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, 
Carnikavas novadā, kopīpašumā esošās daļas un mājai piesaistītā zemes gabala (kadastra 
numurs 8052 001 0024) 0,2353 ha platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem, kuri 
05.05.2015. noslēguši dzīvojamās mājas Ziemeļu iela 17, Lilaste, Carnikavas novadā, 
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas 
Nr.40103216533, juridiskā adrese „Salūts 5 sektors 17”, Gauja, Carnikavas novads, LV -
 2163. 

2. Mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesības nodot, parakstot 
dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu (akta projekts 2.pielikums). 

3. Apstiprināt mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, uzturēšanas un 
apsaimniekošanas ieņēmumus (uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu īpašnieku 
parāds) uz 2015.gada 30.aprīli 3140,89 EUR (3.pielikums). 

4. Mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, kopējos uzturēšanas un 
apsaimniekošanas ieņēmumus (uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu īpašnieku 
parāds) precizēt līdz 2015.gada 1.augustam un pārskaitīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„KOMUNALEKS”, reģistrācijas Nr.40103216533, līdz 2015.gada 20.augustam. 

5. Mājas Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, nodošanai izveidot komisiju šādā 
sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs: Lauris Bernāns, 
komisijas locekļi:  Vita Bokāne, 
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Valdis Krampāns. 
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors, termiņš 20.08.2015. 

 
33. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: R.Laveiķis 

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

ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0773 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 005 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim A. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzimušam 04.03.xx. Kaļiņinas apgabalā, 
Krievijā. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
34. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: R.Laveiķis 

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

ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 09.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,072 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonim O. M., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 
 
 

35. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: R.Laveiķis 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0648 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonei I. T., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
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Pielikumā administratīvais akts. 
 

36. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: R.Laveiķis 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,2615 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonim S. P., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
37. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā  
Ziņo: R.Laveiķis 

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

ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,068 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 
Republikas nepilsonim V. D., personas kods xxxxxx-xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

38. § 
Par pašvaldības nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, 15.06.2015. 

mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Čūriška 

 
Secinot, ka nomas objekta 15.06.2015. mutiska izsole ir atzīstama par notikušu un tās rezultāti 

ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas 
noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Ministru kabineta 08.06.2010. 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47., 48. un 51.punktu, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, 
A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt pašvaldības nomas objekta - nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava, Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 004 0602, sastāvā esošās ēkas - biļešu kases ēka, kadastra 
apzīmējums 8052 004 0602 001, daļas, telpa Nr.9 nedzīvojamā iekštelpa – biļešu kase-
kiosks 8,9 m2 platībā, un zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0602, - daļas 188,9 
m2 platībā - 15.06.2015. mutisko izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātus. 
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2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nomas objektu ar sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „L'appetite”, reģistrācijas Nr.50103724611, juridiskā adrese: Gregora 
iela 4-19, Rīga, LV – 1083, par nomas maksu 80,82EUR (astoņdesmit euro un 82 centi) 
mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis. 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1. un 2.punktā minēto 
informāciju divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš – 17.06.2015. 

5. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai I.Gothardei 
sagatavot parakstīšanai lēmuma 2.punktā norādīto nomas līgumu, termiņš - 19.06.2015. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - 10.07.2015. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
39. § 

Par Carnikavas novada domes 19.05.2015. lēmuma „Par ilgtermi ņa aizņēmuma saņemšanu 
no Valsts kases zemes gabalu iegādei” (protokols Nr. 11, 6. §) atcelšanu  

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

1. 2015.gada 15.jūnijā Carnikavas novada domē tika saņemta Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes (turpmāk – Padome) vēstule Nr.1-7-03/29, ar 
kuru tika atsūtīti Padomes 2015.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.9 izraksti un 19.2.2. punktā 
Padome nolēma prioritārā investīciju projekta „Zemes iegāde ERAF projekta „Plūdu risku 
samazināšana Carnikavas novadā„ realizācijai” īstenošanai izsniegt tikai pēc tam, kad 
pašvaldība iesniegs Padomē nekustamā īpašuma aktualizēto vērtējumu (iepriekšējā pirkuma 
summa noteikta atbilstoši 2014.gada 9.jūlija SIA „Arco Real Estate” nekustamā īpašuma 
vērtējuma atskaitei Nr. 2014-VER-54816-Z); 

2. apzinot iespējamos vērtētājus, secināms, ka šāds vērtējums nav izstrādājams līdz termiņam, 
kurā saskaņā ar noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu jānorēķinās par zemes gabala 
iegādi. Izpildot iepriekšminētajā nekustamā īpašuma pirkuma līgumā noteikto un nolūkā 
nodrošināt plūdu risku samazināšanai projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanu 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, Carnikavas novada pašvaldībai jāiegūst 
lietošanas tiesības uz Gaujas upes labajā krastā privātpersonām piederošu nekustamo 
īpašumu sastāvā ietilpstošiem zemesgabaliem vai to daļām, kas nepieciešamas pretplūdu 
aizsargdambja būvniecības vajadzībām, jo objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2015.gada 
1.oktobrim, pretējā gadījumā pastāv augsts risks par finanšu korekcijas piemērošanu, un  tā 
var sastādīt  4 374 164 euro, kas  būs jāatmaksā no Carnikavas novada pašvaldības 
līdzekļiem; 

3.  domei, lai varētu īstenot projektu un izpildītu ar noslēgto Vienošanos uzņemtās saistības 
projekta ietvaros nepieciešamā zemes gabala iegādei, ņemot vērā visu augstāk minēto, 
nepieciešams paredzēt finansējumu no Carnikavas novada domes līdzekļiem. Līdz ar to 
Carnikavas novada domes 19.05.2015.lēmums „Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no 
Valsts kases zemes gabalu iegādei” ir atceļams. 

4. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības; 

b. 21.panta pirmās daļa 17.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 
iegūšanu pašvaldības īpašumā; 

c. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā 
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likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas; 
d. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļa 17. un 23.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Carnikavas novada domes 19.05.2015.lēmumu „Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu 
no Valsts kases zemes gabalu iegādei” (protokols Nr. 11, 6.§).  

 
40. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes 19.05.2015. lēmumā „Par zemes gabala, kas 
atdalīts no nekustamā īpašuma Riču iela 9, Carnikavas novadā, iegādi plūdu risku 

samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanai” (protokols Nr. 11, 5.§)  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. 2015.gada 15.jūnijā Carnikavas novada domē tika saņemta Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes (turpmāk – Padome) vēstule Nr.1-7-03/29, ar 
kuru tika atsūtīti Padomes 2015.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.9 izraksti un 19.2.2. punktā 
Padome nolēma prioritārā investīciju projekta „Zemes iegāde ERAF projekta „Plūdu risku 
samazināšana Carnikavas novadā„ realizācijai” īstenošanai izsniegt tikai pēc tam, kad 
pašvaldība iesniegs Padomē nekustamā īpašuma aktualizēto vērtējumu (iepriekšējā pirkuma 
summa noteikta atbilstoši 2014.gada 9.jūlija SIA „Arco Real Estate” nekustamā īpašuma 
vērtējuma atskaitei Nr. 2014-VER-54816-Z); 

2. apzinot iespējamos vērtētājus, secināms, ka šāds vērtējums nav izstrādājams līdz termiņam, 
kurā saskaņā ar noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu jānorēķinās par zemes gabala 
iegādi. Izpildot iepriekšminētajā nekustamā īpašuma pirkuma līgumā noteikto un nolūkā 
nodrošināt plūdu risku samazināšanai projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanu 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, Carnikavas novada pašvaldībai jāiegūst 
lietošanas tiesības uz Gaujas upes labajā krastā privātpersonām piederošu nekustamo 
īpašumu sastāvā ietilpstošiem zemesgabaliem vai to daļām, kas nepieciešamas pretplūdu 
aizsargdambja būvniecības vajadzībām, jo objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2015.gada 
1.oktobrim, pretējā gadījumā pastāv augsts risks par finanšu korekcijas piemērošanu, un  tā 
var sastādīt  4 374 164 euro, kas  būs jāatmaksā no Carnikavas novada pašvaldības 
līdzekļiem; 

3. domei, lai varētu īstenot projektu un izpildītu ar noslēgto Vienošanos uzņemtās saistības 
projekta ietvaros nepieciešamā zemes gabala iegādei, ņemot vērā visu iepriekš minēto, 
nepieciešams paredzēt finansējumu no Carnikavas novada domes līdzekļiem. Līdz ar to 
Carnikavas novada domes 19.05.2015. lēmums „Par zemes gabala, kas atdalīts no 
nekustamā īpašuma Riču iela 9, Carnikavas novadā, iegādi plūdu risku samazināšanai 
plānoto pasākumu īstenošanai” (protokols Nr. 11, 5. §) ir grozāms; 

4. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības; 

b. 21.panta pirmās daļa 17.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 
iegūšanu pašvaldības īpašumā; 

c. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās 
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amatpersonas; 
d. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 
daļa 17. un 23.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 
R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 
E.Bogdanovs, I.Krastiņš), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Izteikt 19.05.2015. lēmuma „Par zemes gabala, kas atdalīts no nekustamā īpašuma Riču iela 
9, Carnikavas novadā, iegādi plūdu risku samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanai” 
(protokols Nr. 11, 5. §) lemjošās daļas 4.punktu šādā redakcijā: 

2. „4. Lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus 
apmaksāt no budžeta sadaļas Zemes un ēku iegāde, paredzot budžeta grozījumos augstāk 
minēto finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem „Ceļu, ielu infrastruktūras attīstības 
programma” – par šādu summu paredzot mazāku pašvaldības līdzfinansējumu”. 

 
41. § 

Inform ācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmajai 
daļai 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  
 

Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 13.07.2015. plkst. 15:00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 14.07.2015. plkst. 14:00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 15.07.2015. plkst. 14:00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 22.07.2015. plkst. 14:00. 
 
Sēdi slēdz plkst. 18:25  
  
Sēdi vadīja  ____________________ D.Jurēvica 
 
Protokolēja ____________________ D.Zaļkalne 


