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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2016.gada 20.jūlij ā  Nr. 14 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājas Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Edgars Sliede, Eva Odziņa, Ilze Tjarve, 
Eduards Burģelis, Kārlis Eidis, Daiga Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Kristaps Bergmanis, Sanita 
Sudraba, Imants Krastiņš, Arta Deniņa 
 
Nepiedalās: 
Deputāti – Rolands Laveiķis (atrodas ārpus Latvijas) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, 

Sandra Baltruka, Ināra Stalidzāne, Ainārs Grikmanis 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas 

pamatskolas vecāku padomes pārstāvis Dainis Kozlovskis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.03 
 

Domes sēdes darba kārtībā ir 9 darba kārtības jautājumi, izpilddirektora ziņojums un 
papildus darba kārtībā 6 jautājumi.  
 
A.Deniņa izsaka priekšlikumu IKSS jautājumus, kas ir iekļauti papildus darba kārtībā, izskatīt 
kā pirmos, kopā ar ziņojumu par komitejā izskatīto iesniegumu, kas attiecas uz Carnikava 
pamatskolas izglītības kvalitāti un direktora atbilstību amatam. 
D.Jurēvica izsaka priekšlikumus šos jautājumus neizskatīt kā pirmos, bet pieturēties pie darba 
kārtības. 
A.Deniņa informē, ka pēc vairākkārtīgiem mēģinājumiem sasaukt komitejas kvorumu, tas 
neizdevās atsevišķu kolēģu dēļ – D.Kalnbērziņas nekoleģiālas rīcības dēļ.  
D.Jurēvica komentē, ka deputātiem primāri ir j āizskata darba kārtības jautājumi, tikai pēc tam 
var sēdēt un diskutēt par dažādām lietām. 
A.Deniņa komentē: “Paldies, ka tev skolas jautājums nešķiet pietiekami būtisks. Es kā šīs 
komitejas priekšsēdētāja uzņemos atbildību par notikušo”. Deputāte norāda, ka neviens 
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lēmumprojekts nebija jāizskata steidzamības kārtā. Ir jāreaģē uz vecāku iesniegumiem.  
D.Jurēvica norāda, ka ir jārēķinās ar deputātiem, ka viņi ir iezīmējuši attiecīgu laiku, kad notiek 
komitejas sēde. Ir jāievēro procedūra un kārtība. 
I.Krastiņš norāda, ka uz šo IKSS komitejas sēdi klātesoši bija gandrīz visi deputāti, jo jautājums 
bija tik svarīgs, izņemot D.Jurēvicu kā domes priekšsēdētāju. Komitejas deputāti nolēma, kāda 
būtu tālākā gaita. Pārsteidz, ka šāds lēmums tālāk netiek nevirzīts. 
D.Jurēvica atbild, ka nepiedalījās, jo neatbalstu publisku pazemošanu. Politiķiem ir savi lēmumi 
un administrācijai ir savi. Skola ir pakļauta izpilddirektoram, kurš atbild par iestāžu uzraudzību. 
Politiķi neatbild par iestāžu darbu. Šajā sēdē nebija uzaicināta otra puse – bērnu vecāki, kuri 
atbalsta direktoru un par skolu ir citādās domās. 
R.Raimo komentē, tas, ka skolas attīstības plāns nav četrus gadus, tas ir “farss”. 
D.Jurēvica atbild, ka tas ir vienīgais, ko variet pārmests. Izpilddirektors ir izdevi rīkojumu, ar 
kuru viņš kontrolēs skolas darbību un attīstības plāna izstrādi. 
A.Deniņa norāda, ka komitejas darbs tika pilnībā ignorēts. Tas, kas  attiecas uz saturiskiem 
jautājumiem, ne tikai iepriekš sagatavotiem lēmumprojektiem, par ne tik ļoti svarīgām lietām, 
tiek ignorēti visās komitejās. Viss pazūd, tāpēc, ka komiteju rīcībā nav normālu instrumentu, lai 
kaut kādus lēmumus virzītu uz priekšu. Jā ir izdots rīkojums par attīstības plāna izstrādi, bet tas 
attiecas tikai uz daļu no tā, kas tika runāts komitejā.  
K.Bergmanis norāda, ka 27.06. tika norādīts uz to, ka 13.06. ir stājies spēkā tiesas lēmums 
attiecībā uz tiesvedību, kurā ir iesaistīts izpilddirektors attiecībā par diskrimināciju no darba 
devēja puses. K.Bergmanis izsaka priekšlikumu darba kārtībā iekļaut informāciju par tiesas 
spiedumu. 
D.Jurēvica atbild, ka par šo varēs runāt sēdes beigās, pie sadaļas “Ziņojumi”.  
R.Raimo izsaka priekšlikumu domes sēdes darba kārtībā kā pirmo jautājumu iekļaut Carnikavas 
pamatskolas Vecāku padomes pārstāvja ziņojumu. Kā otro – R.Garenčika ziņojumu. Pēc tam 
IKSS komitejā neskatītos darba kārtības jautājumus.  
D.Jurēvica aicina balsot par A.Deniņas un R.Raimo priekšlikumiem. 
 
Plkst. 09.24 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Atklāti balsojot „PAR” 7 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, S.Sudraba, K.Bergmanis, K.Eidis, 
A.Deniņa, R.Raimo), „PRET” 7 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, 
E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliedes) „ATTURAS” nav balsīm. Priekšlikumi netiek atbalstīti. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes un papildus domes sēdes darba kārtībām, atklāti 
balsojot „PAR” 7 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
I.Tjarve, E.Sliedes), „PRET” 2 balsīm (K.Eidis, A.Deniņa), „ATTURAS” 3 balsīm (E.Burģelis, 
I.Krastiņš, S.Sudraba). Balsojumā nepiedalās R.Raimo, jo sēdes darba kārtība nav saskaņā ar 
likumu. Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par piedāvājumu iegādāties pašvaldības īpašumā nekustamu īpašumu (adrese), Carnikavas 

novads. 
2. Par grozījumiem 20.04.2016. domes lēmumā (prot. Nr.7, 3.§) par dalību Vidzemes Tūrisma 

asociācijas projektā „CHRISTA”. 
3. Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu. 
4. Par atteikumu nodot biedrībai „CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” 

bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamu īpašumu Laivu ielā 2, Carnikavā, Carnikavas 
novadā. 

5. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Atbalsis”, Carnikavas novads un 
nosaukuma piešķiršanu. 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Dzirnupes iela un 
“Siguļi-2”, Siguļi, Carnikavas novads. 
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7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” zemes 
gabals Nr.4” un Karno iela 30, Gauja, Carnikavas novads. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” zemes 
gabals Nr.5” un Sēra iela 3, Gauja, Carnikavas novads. 

9. Par Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmuma (prot. Nr.7, 4.§) atcelšanu un saistošo 
noteikumu Nr. SN/2016/___ “Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu. 

10. Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2016.gadā. 
11. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās.  
12. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās. 
13. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules velo orientēšanās čempionātā. 
14. Par palīgēkas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Skola”, Siguļos, Carnikavas novadā, 

nojaukšanu. 
15. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov.,  iegūšanai īpašumā.  
 
Izpilddirektora ziņojums. 
 

1. § 
Par piedāvājumu iegādāties pašvaldības īpašumā nekustamu īpašumu (adrese), 

Carnikavas novads 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 09.26 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, I.Stalidzāne 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. domē 25.05.2016. un 01.07.2016. saņemti Dž. K. iesniegumi, reģistrēti ar Nr. S/1497 un 

Nr. S/1806 (turpmāk – iesniegumi). Iesniegumos domei izteikts piedāvājums iegādāties 
nekustama īpašuma (adrese), Carnikavas novads, sastāvā ietilpstošu zemes gabalu 
(turpmāk – zemes gabals) par pārdošanas cenu EUR 8,00 par 1 kvadrātmetru zemes; 

2. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas datiem Dž.K. pieder nekustams 
īpašums (adrese), Carnikavas nov., kadastra Nr.8052 004 xxxx, kas sastāv no zemes gabala 
0,6213 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 xxxx, uz kuru īpašuma tiesība 
25.04.2014. ir nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4190, un 
attiecībā uz kuru kā lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu, atzīmes veidā ir 
reģistrēti šādi apgrūtinājumi: aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām 
pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem – 0,0633 ha; aizsargjoslas teritorija ap elektronisko 
tīklu kabeļu līniju - 0,0001 ha; Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas 
teritorija – 0,6213 ha; 

3. nekustams īpašums (adrese), Carnikavas nov., nav apgrūtināts ar hipotēkām un/vai 
aizlieguma atzīmēm; 

4. SIA „Arco Real Estate”, reģistrācijas Nr. 40003323328, saskaņā ar domes pasūtījumu 
veikusi zemes gabala novērtēšanu, izdodot Nekustamā īpašuma vērtējuma aktu Nr.: 2016-
VER-66610-Z, no kura izriet, ka zemes gabala tirgus vērtība novērtēšanas dienā 
19.06.2016. ir EUR 60200 jeb EUR 9,69 par 1 kvadrātmetru zemes; 

5. Kadastra informācijas sistēmā zemes gabalam reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis - „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101), tā 
kadastrālā vērtība 2016.gadā - EUR 612,00; 

6. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi 
Nr. CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
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2005.-2017. gadam grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”) (turpmāk - teritorijas plānojums), zemes gabals atrodas jaukta dzīvojamās un 
darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Apbūves noteikumos jaukta dzīvojamās un darījumu 
iestāžu apbūves teritorija (JC) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve un apbūve, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem 
nolūkiem un ietver arī valsts, pašvaldības, reliģisku, izglītības, labklājības, labdarības vai 
citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā arī darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un 
pakalpojumu objektus; 

7. zemes gabals: 
a. robežojas ar Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustama 

īpašuma Stacijas iela, Carnikava, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošu zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 8052 004 0793, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošs 
publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekts – Stacijas iela, Carnikava, 
Carnikavas novads, kā arī ar pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Stacijas iela 
23, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0708, kurā iekārtots svētku 
laukums un novietota tēlnieka Viļņa Titāna veidotā skulptūra „Atceroties”; 

b. atrodas netālu no pašvaldības nekustama īpašuma Stacijas iela 25, Carnikava, 
Carnikavas nov., sastāvā ietilpstoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8052 004 
0699, uz kura atrodas pašvaldības izveidoti atpūtas laukumi pie publiskiem ūdeņiem – 
pie Gaujas, kā arī atrodas netālu no pašvaldības izbūvēta gājēju - velosipēdistu celiņa 
un tilta pār Gauju; 

8. zemes gabals atrodas nākotnē būvējamā pašvaldības infrastruktūras objekta - veloceliņa 
(EuroVelo 13) - tiešā tuvumā; 

9. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk – 
programma), kas aktualizēta ar Carnikavas novada domes 28.01.2016. lēmumu (protokols 
Nr. 3, 13.§), prioritāte IP1_1: „Ciemu centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.4: 
„Carnikavas kā pilsētas attīstība”, pakārtotu aktivitāti A1.1.4.5: „Carnikavas 
labiekārtojums”, kas izpildāma 2015.-2017.gadā un kuras ietvaros paredzēta svētku 
laukuma labiekārtošanas 2.kārta, vides objekta par zvejniecības tematiku izveidei; 
programmā aktivitātes īstenošanai paredzētais finansēšanas avots – pašvaldības budžets; 

10. bez tam, atbilstoši prioritātei IP1_1, Carnikavas kā pilsētas attīstība paredz satiksmes 
drošības un organizācijas uzlabojumus, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, kā arī 
tūrisma infrastruktūras attīstību; 

11. pašvaldības 2016.gada budžetā nav paredzēti l īdzekļi zemes gabala iegādei; 
12. likums „Par pašvaldībām” noteic: 

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

b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana); 

c. 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; 

13. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
1. un 3.punkts cita starpā noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem 
lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu 
izlietojumu, manta iegūstama īpašumā par iespējami zemāku cenu. 
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Izvērtējusi Dž. K. iesniegumos izteikto piedāvājumu iegādāties pašvaldības īpašumā zemes 
gabalu, kopsakarā ar uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem, dome 
secina, ka: 

1. zemes gabals saskaņā ar programmu, teritorijas plānojumu, zemes gabalam noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un novietojumu, ir izmantojams pašvaldības 
autonomās funkcijas - teritorijas labiekārtošana - izpildei, proti, publiskai lietošanai 
paredzēta skvēra un zaļās zonas ierīkošanai; 

2. zemes gabala iegāde pašvaldības īpašumā ir lietderīga, taču tā iegādei pašvaldības 
2016.gada budžetā nav paredzēti l īdzekļi un nav iespēju šim mērķim novirzīt līdzekļus no 
citām budžeta programmām. 

 
R.Raimo jautā kāda bija FB komitejas argumentācija, kāpēc šis piedāvājums tika noraidīts? 
D.Jurēvica atbild, ka šobrīd budžetā nav paredzēti l īdzekļi šādam zemesgabalam. Šis gabals ir 
liels un dārgs. Šobrīd domei nav vitālas vajadzības un neredzam stratēģisko redzējumu, ko uz šī 
zemesgabala darīt. FB komitejā domas dalījās. Ja būtu brīvi līdzekļi, tad noteikti pirktu. Nākotnē 
tur, protams, attīstība varētu notikt. 
R.Raimo jautā, vai šis jautājums tika skatīts arī ALK komitejā? 
D.Jurēvica atbild, ka nē šis ir budžeta jautājums, un jautājums tika virzīts tikai uz FB komiteju.  
R.Raimo uzskata, ka tas ir arī ALK jautājums, tāpēc gribētos dzirdēt Attīstības un plānošanas 
nodaļas profesionālo viedokli. Vai tiešām nākotnē nekad šis zemesgabals nebūs vajadzīgs? Kā 
Attīstības un plānošanas nodaļa redz šī zemesgabala attīstību? 
I.Stalidzāne informē, ka bija klāt FB komitejā. Saprotams, ka zemes gabals ir interesants un uz 
tā noteikti kaut ko varētu darīt, bet ilgtermiņa attīstības programmā šobrīd šis gabals netiek 
apskatīts, bet, protams, jebkurai uzņēmējdarbības jomai un kā centra teritorija tas noteikti būtu 
labs īpašums. 
R.Raimo uzskata, ka šis ir vienīgais brīvais zemesgabals novada centrā, tomēr kaut kādai vīzijai 
būtu jābūt. Ja pašvaldībai parādās šādi piedāvājumi, kā mēs varam reaģēt? Ja mums nav vīzijas, 
tad tas manuprāt nav normāli.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
13.07.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” 4 balsīm (K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, K.Eidis) Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Atteikt iegādāties Carnikavas novada pašvaldības īpašumā nekustama īpašuma (adrese), 
Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052 004 xxxx, sastāvā ietilpstošu zemes gabalu 0,6213 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 xxxx, par cenu EUR 8,00 par vienu kvadrātmetru 
zemes. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītajam 
informēt Dž. K. par pieņemto lēmumu, termiņš – 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
2. § 

Par grozījumiem 20.04.2016. domes lēmumā (prot. Nr.7, 3.§) par dalību Vidzemes Tūrisma 
asociācijas projektā „CHRISTA” 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Stalidzāne 
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Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. 20.04.2016. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.7, 3.§) par dalību 

Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā „CHRISTA”, paredzot līdzfinansējumu projektam 
– EUR 2000,00 (Divi tūkstoši eiro); 

2. 09.06.2016. saņemts biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” sadarbības līguma projekts 
par Interreg Europe projekta “CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, 
Innovative and Sustainable Tourism Actions” īstenošanu. Tajā atrunāts projekta 
finansējums: 
a. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 1928,10 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit astoņi 

eiro, 10 centi) jeb 15% no kopējās summas; 
b. Kopējā pašvaldības projekta daļas summa ir EUR 12854,00 (divpadsmit tūkstoši astoņi 

simti piecdesmit četri eiro, 00 centi); 
c. Kopējā pašvaldībai atmaksājamā summa 85% apmērā ir EUR 10925,90 (desmit tūkstoši 

deviņi simti divdesmit pieci eiro, 90 centi); 
d. Projekta atskaites periods ir seši mēneši. 

 
A.Deniņa jautā, ko šis projekts paredz? 
D.Jurēvica atbild, ka projekts paredz, ka sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju pašvaldība 
varēs piedalīties dažādās mīkstās aktivitātes – zīmju, karšu uzstādīšana, pieredzes apmaiņas u.c. 
aktivitātes. 
A.Deniņa jautā konkrēti, ko mēs ceram izmantot un iegūt no šī projekta? 
I.Stalidzāne atbild, ka šī projekta ietvaros ir iespējams piedalīties tūrisma izstādēs (Berlīnē, 
Londonā u.c.), konferencēs, pieredzes apmaiņas braucienos. 
 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, un 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.07.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, K.Eidis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss 
(K.Bergmanis,) Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izteikt 20.04.2016. domes lēmuma (prot. Nr.7, 3.§) par dalību Vidzemes Tūrisma 
asociācijas projektā „CHRISTA” 1. punktu sekojošā redakcijā: 
„1. Apstiprināt Carnikavas novada dalību un līdzfinansējumu 1928,10 EUR (viens tūkstotis 
deviņi simti divdesmit astoņi eiro, 10 centi)  biedrības „Vidzemes Tūrisma asociācija” 
Interreg Europe projektā “CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, Innovative 
and Sustainable Tourism Actions”, kur kopējais  finansējumu pašvaldībai ir 12 854,00 
EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri eiro,00 centi), kā arī slēgt 
sadarbības līgumu ar  biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija”. 

2. Papildināt 1. punktu ar 11 punktu sekojošā redakcijā: 
„11 Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam piecu darba dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas nodrošināt šī lēmuma 1. punktā minētā sadarbības līguma parakstīšanu.” 
 

3. § 
Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada domē 03.06.2016. saņemts daudzdzīvokļu māju Ziemeļu ielā 15 un 
Ziemeļu ielā 17, Lilastē, dzīvokļu īpašnieku parakstīts iesniegums, iereģistrēts ar Nr. S/1582 
(iesniegumā kā kontaktpersona norādīta L. L.), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu 
termiņu (turpmāk – iesniegums).   

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
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1. Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.06.2011. lēmumu (prot. Nr. 11, 2.§) „Par malkas 
novietņu uzturēšanu Ziemeļu ielā 23A un zemes nomas līguma slēgšanu ar Ziemeļu ielas 
15 un 17 iedzīvotājiem Lilastē, Carnikavas nov.”, 2011.gada oktobrī un novembrī noslēgti 
zemes nomas līgumi ar daudzdzīvokļu māju Ziemeļu ielā 15 un Ziemeļu ielā 17, Lilastē, 
Carnikavas nov. dzīvokļu 18  īpašniekiem par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 Ziemeļu ielā 23A, Lilastē, Carnikavas nov., nomas vajadzībām noteiktās 
daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 001 0025 8001 (turpmāk – zemes 
vienības daļa) nomu malkas novietņu uzturēšanai ar termiņu uz pieciem gadiem (turpmāk – 
Līgumi). 

2. Zemes vienības daļā ieprojektētas 32 vietas 9 m2 platībā katra, malkas novietņu 
izvietošanai. 

3. Atbilstoši Līgumu 2.2.punktam Līgumu termiņš var tikt mainīts, pusēm par to rakstveidā 
vienojoties. 

4. Iesniegumu parakstījušas 32 personas, no kurām ar 14 personām zemes nomas līgumi nav 
bijuši noslēgti; 1 persona zaudējusi nomnieka statusu, atsavinot dzīvokļa īpašumu; 1 
personai līgums izbeigts pirms termiņa saskaņā ar 14.11.2013. vienošanos; 1 personai 
līgums noslēgts 21.05.2015. ar termiņu uz 5 gadiem.  Nomnieka statuss saglabājas 15 
personām, ar kurām noslēgto zemes nomas līgumu termiņi pagarināmi. Pārējiem 
iesniedzējiem tiks sniegtas atbildes un informācija par veicamajām darbībām un 
iesniedzamajiem dokumentiem, kas nepieciešami zemes nomas līguma noslēgšanai. 
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.07.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, S.Sudraba, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
R.Raimo, K.Eidis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (K.Bergmanis,) Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim zemes nomas līgumiem par zemes nomu 
Carnikavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 8052 001 
0025) Ziemeļu ielā 23A, Lilastē, Carnikavas nov. nomas vajadzībām noteiktajā daļā 0,064 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 001 0025 8001, malkas novietnes, kuras apbūves 
laukums nav lielāks par 9 m2, uzturēšanai ar sekojošiem dzīvokļu īpašniekiem, noslēdzot 
vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu: 
1.1. 27.10.2011. ar T. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 

līgumam Nr. CND/L/2011/149-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.2. 25.11.2011. ar A. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/174-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.3. 26.10.2011. ar M. T., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/147-n par zemi 2/32 domājamo daļu apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.4. 26.10.2011. ar T. G., personas kods xxxxxx-xxxxx noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/146-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.5.  25.11.2011. ar O. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/173-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
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vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.6.  20.11.2013. ar D. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. 02-14.3/4 par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas vajadzībām 
noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 001 
0025 8001; 

1.7.  25.10.2011. ar A. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/144-n par zemi 3/32 domājamo daļu apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.8.  24.10.2011. ar K. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/143-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.9.  28.10.2011. ar J. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/150-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.10. 01.11.2011. ar R. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/152-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.11. 25.10.2011. ar R. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/145-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.12. 25.11.2011. ar Z. Z., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/172-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.13. 24.10.2011. ar L. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/-142n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.14. 08.11.2011. ar J. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/158-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001; 

1.15. 15.11.2011. ar A. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgtajam zemes nomas 
līgumam Nr. CND/L/2011/175-n par zemi 1/32 domājamās daļas apmērā no nomas 
vajadzībām noteiktās zemes vienības daļas 0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0025 8001. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 
01.09.2016. sagatavot lēmuma 1.punktā minētās vienošanās, izdarot sekojošus grozījumus 
Līgumā: (3.3.punktā) nosakot nomas maksu euro; (3.7.punktā) svītrojot no teksta AS GE 
Money Bank norēķinu kontu. Atbildīgā - Carnikavas novada domes Juridiskās nodaļas 
vadītāja. 

3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 01.10.2016. lēmuma 1.punktā minētā vienošanās 
netiek parakstīta.  
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4. § 

Par atteikumu nodot biedrībai „CARNIKAVAS MAKŠ ĶERĒŠANAS SKOLA” 
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamu īpašumu Laivu ielā 2, Carnikavā, 

Carnikavas novadā 
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, D.Kalnbērziņa, K.Bergmanis, I.Stalidzāne, D.Jurēvica, A.Grikmanis, 
I.Krastiņš, E.Sliede, K.Eidis, A.Deniņa, R.Raimo 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. domē 29.06.2016. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/1774, biedrības ar sabiedriskā labuma 

organizācijas statusu „CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” (turpmāk – 
biedrība) 28.06.2016. iesniegums (turpmāk – iesniegums), kurā lūgts nodot uz deviņiem 
gadiem biedrībai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošu zemi ar kadastra numuru 
8052 004 0744 Laivu ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas sabiedriskās 
laivu un citu ūdens transporta līdzekļu piestātnes, kas nepieciešama novada iedzīvotājiem 
visas laivošanas sezonas laikā, izveidei;  

2. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums Laivu 
iela 2, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0744, kas sastāv no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0744, 0,1421 ha platībā (turpmāk – nekustams 
īpašums); pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 
07.02.2011. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 6928; 

3. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustama īpašuma 
lietošanas mērķis nekustamam īpašumam ir „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (kods 0501) – 0,1421 
ha; 

4. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 
CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
2005.-2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”) nekustams īpašums atrodas sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā. Apbūves 
noteikumos sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (JS) nozīmē izbūves teritoriju, kurā 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības, reliģiska, izglītības, 
kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes, labdarības vai cita līdzīga nekomerciāla 
izmantošana. Cita starpā atļautā izmantošana ir sporta un atpūtas objekts, kā arī 
inženiertehniskās apgādes tīkli un inženierkomunikāciju objekti; 

5. iesniegumā norādīts, ka biedrība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības “Sernikon” projektu konkursā par finansējuma saņemšanu 
Carnikavas sabiedriskās laivu piestātnes izveidei, lai īstenotu vietējās attīstības stratēģijas 
Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gadam mērķi M3 – atbalstīt ciemu un 
apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību;  

6. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē iekļautām ziņām biedrības 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir spēkā esošs;  

7. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk – 
programma), kas aktualizēta ar Carnikavas novada domes 28.01.2016. lēmumu (protokols 
Nr. 3, 13.§), prioritāte IP2_1: „Piekraste un publiskie ūdeņi” paredz uzdevumam U2.1.2: 
„Piekrastes un publisko ūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana novada attīstības sekmēšanai 
atbilstoši apstiprinātām vadlīnijām”, pakārtotu aktivitāti A2.1.2.2: „Aktīvās atpūtas vietas 
pie Gaujas Carnikavā izveide”, kas izpildāma 2017.-2018.gadā un kuras ietvaros 
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paredzēts piesaistīt uzņēmējus tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai; 
programmā aktivitātes īstenošanai paredzētie finansēšanas avoti – pašvaldības budžets, 
Eiropas Savienības un privātais finansējums; 

8. Civillikuma 1102. pants nosaka, ka pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, 
kā arī šā panta pielikumā (I pielik.) uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti; 

9. nekustamais īpašums robežojas ar pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “Upe 
Vecgauja”, Carnikavas nov. (īpašuma tiesība 05.05.2015. nostiprināta Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 4345), sastāvā ietilpstošu zemes vienību 
(kadastra apzīmējums 8052 004 0677, platība - 7,4381 ha), kas, atbilstoši Civillikuma 
1102. pantam, ir privāti ūdeņi; 

10. atbilstoši domes 17.11.2015. lēmumam “Par publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas 
apsaimniekošanas plāna izstrādi un finansējuma piešķiršanu” (protokols Nr. 23, 1.§) un 
iepirkuma ar identifikācijas Nr. CND 2016/1 rezultātiem, starp SIA “Reģionālie 
projekti”, kā izpildītāju, un domi, kā pasūtītāju, 31.03.2016. ir noslēgts pakalpojumu 
līgums Nr.02-14.6/16/50 par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko 
ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna 2017.-2026.gadam izstrādi; 

11. Būvniecības likuma 1.panta trešais punkts nosaka, ka būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi 
cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni). Uz iesniegumā 
norādīto darbību ir attiecināma Būvniecības likuma darbības joma, kurai saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009.gada 29.decembra noteikumu Nr. 1620 “Noteikumi par būvju 
klasifikāciju” nosacījumiem ir nosakāms būves galvenais lietošanas veids 2151 “Ostas un 
kuģojamie kanāli”; 

12. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
3.1. punkts nosaka, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda 
nav, – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai 
lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt; 

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

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

b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana); 

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. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā dome secina, 
ka: 

1. Carnikavas novada ilgtspējīgai attīstībai vienlīdz būtiska ir gan vides aizsardzības, gan 
ekonomikas, gan sociālās jomas līdzsvarota attīstība, tai skaitā, racionāla un lietderīga gan 
publisko, gan pašvaldības privāto ūdeņu apsaimniekošana. Publisko ūdeņu 
apsaimniekošanas vadlīniju un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrādē ietverami 
nosacījumi (darba uzdevumi) attiecībā uz pašvaldības privāto ūdeņu daļu, kuras 
funkcionāli saistītas ar Gauju kā publisko ūdeni, apsaimniekošanu. Līdztekus publisko 
ūdeņu apsaimniekošanas plānam nepieciešams izstrādāt pašvaldības privāto ūdeņu 
ilgtspējīgas izmantošanas un apsaimniekošanas plānu; 

2. jautājums par pašvaldības nekustama īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
vērtējams kopsakarā ar Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam 
ietvertiem uzdevumiem attiecībā uz publisko ūdeņu apsaimniekošanas vadlīniju un 
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publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrādi, un tam pakārtotu perspektīvo plānu 
pašvaldības privāto ūdeņu apsaimniekošanas un izmantošanas jomā. 

 
E.Burģelis informē, ka nevar piedalīties šajā balsojumā, jo ir šīs biedrības valdes loceklis. 
Valdes priekšsēdētājs V.Muciņš šodien nevar ierasties, tādēļ sniegs biedrības redzējumu par šo 
sagatavoto lēmumprojektu. Pilnīgi nepiekrītam, tai motivācijai, kas ir minēta atteikumā, jo tā ir 
pievilkta, mēģinot to pavilkt zem kaut kāda normatīvā akta, kurš pēc būtības neatbilst nekādai 
sapratnei. Te ir minēts, ka šis gabaliņš ir nozīmīgs pašvaldībai un vajadzīgs tālākai lietošanai. 
Viena no vajadzībām ir pašvaldības policijas (turpmāk – PP) jaunās laivas ielaišana ūdenī. Jau 
pirmsākumos diskutējot ar PP par to kā šī laiva tiks nodarbināta un, kurš to varēs ielaist ūdenī, 
tika meklēti iespējamie risinājumi. Līdz radās ideja par šo zemesgabalu, ko var pārveidot par 
sabiedrisko un pašvaldībai vajadzīgo laivu piestātni, ko var labiekārtot ar labām lietām. 
Pamatmērķis – nodrošināt policijai, biedrībai un sporta tūrismam sabiedrisko laivu piestātni. 
Tas ir pats galvenais iemesls. Lai to visu varētu izpildīt tika apkopota informācija pie visiem 
pašvaldības speciālistiem – Būvvaldē, Attīstības nodaļā, PP un sporta centrā. Tika iesniegts 
iesniegums, ko neviens nenoraidīja. Pēc 3 dienām saņēmām zvanu no Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītājas I.Stalidzānes, par dažiem precizējumiem, piemēram par līguma noslēgšanas 
termiņu. Ļoti žēl, ka ALK komitejā dokumenti nebija sagatavoti korekti. Viena no pretenzijām ir 
tā, ka kārtējo reizi, pie lēmuma pieņemšanas, nav pievienots biedrības iesniegums, kur konkrēti 
ir redzams definējums kam šis objekts ir paredzēts. Atteikumā var izlasīt, ka biedrība prasa tikai 
laivu piestātni, tur nav minētas PP vajadzības u.tml. lietas, kas uzreiz maina būtību. Atteikums ir 
pamatos arī ar to, ka ir izstrādāts publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns un tur ir minēts, ka 
zemesgabals atrodas privātos ūdeņos. Jāatzīmē, ka publiskie un privātie ūdeņi ir divas dažādas 
lietas. Izstrādātais plāns ir publiskiem ūdeņiem, objekts atrodas privāto ūdeņu akvatorijā. Tātad 
viens ar otru nav saistoši. E.Burģelis informē, ka ir sazinājies ar dažādām institūcijām – 
Reģionāliem projektiem (vadītāju Laini Venbergu), zinātniskā institūta BIOR Zivju resursu 
pētniecības departamentu (vadītāju Georgu Karņilovu un speciālistu Kasparu Ābersonu) un 
Valsts vides dienesta Lielrīgas atļauju daļu (vadītājs vietnieku Māri Ikaunieku), lai uzzinātu viņu 
viedokli par esošo domes lēmumu. Vienīgais nosacījums, kurš biedrību var ierobežot – ja laivu 
piestātne vienlaikus uzņems vairāk par 5 motorizētiem laivu kuģošanas transportlīdzekļiem. 
Biedrība uz tādu lielu laivu piestātni nepretendē. Deputāts noraida visus minētos atteikuma 
pamatojumus un iesaka šo jautājumu izskatīts atkārtoti. 
D.Kalnbērziņa norāda, ka tikko tika pārkāpts likuma “Par interešu konflikta novēršanu 
amatpersonas darbībā” 12.pants, kurā teikts, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, izmantojot savu 
amata stāvokli, jebkādā veidā ietekmēt citas valsts amatpersonas, kad tās sagatavo vai izdod 
administratīvo aktu, vai veic uzraudzības kontroles izziņas, sodīšanas funkcijas, attiecībā uz 
komercsabiedrību, dalībnieku, akcionāru, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas 
locekli. E.Burģelis šī jautājuma izskatīšanā nedrīkst piedalīties.  
E.Burģelis norāda, ka tika nolasīts tas, kas tika sagatavots ar “Carnikavas makšķerēšanas 
skolas” biedru dalību. Nekādā veidā netika ietekmēti citi deputāti. E.Burģelis lūdz balsot par 
institūciju izteiktajiem viedokļiem.  
I.Stalidzāne informē, ka pēc ALK komitejas sēdes lēmumprojekts tika papildināts. Uzklausot 
vērtējumus par to, ka šī Vecgaujas daļa šobrīd ir aktuāla un ļoti svarīga, vienīgā problēma - tā 
nav iekļauta ilgtermiņa attīstības programmā. Tā kā tiek strādāts ar ES finansējuma 
piesaistīšanu, tad pirmais jautājums – vai šīs lietas ir iekļautas attīstības programmā? Esam 
sazinājušies ar Reģionāliem projektiem un lūguši papildināt esošo darba uzdevumu. Viens no 
papildinājumiem publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānā būtu veidot atsevišķu sadaļu, kas 
sauktos “Ūdeņi, kas funkcionāli saistīti ar publiskajiem ūdeņiem”. Tad varētu izteikt 
priekšlikumus par atpūtas vietām un piestātnēm. Tātad nākošajos budžeta grozījumos tiktu 
iekļauti rīcības plānā jautājumi un atbildes par to, kur ir paredzētas piestātnes. Tad, kad tas 
parādās mūsu dokumentos, tad mēs lemjam par tā izmantošanu un finanšu piesaistīšanu.  
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A.Grikmanis informē, ka paredzētā darbība Būvniecības likuma 1.panta 3.daļas izpratnē ir 
būvniecība. Atbilstoši būvju klasifikācijai, tā tiek klasificēta kā 2.grupas būve. Tātad šādai būvei 
ir nepieciešams būvprojekts un būvatļauja. Lai būvvalde pieņemtu lēmumu par būvniecību – 
pirmais, ko vienmēr vērtē ir ilgtermiņa attīstības stratēģija un programma, jebkuram objektam, 
kas ir saistībā ar pašvaldību. Otrs - zemes īpašuma līgumiskā puse. Tātad Civillikuma izpratnē 
tas kā minimums ir 10 gadi un šajā gadījumā tas ir domes lēmums par tiesībām būvēt. 
I.Stalidzāne papildina, ka ar pētījumu attīstības programmā varēs iestrādāt šo teritorijas daļu 
(Vecupe – tilts). Paralēli apskatot, ko tur var darīt saistībā ar citām piestātnes idejām, kuras tiek 
apskatītas ar uzņēmējiem. 
I.Krastiņš komentē, ka vajag nodalīt domes speciālistus no deputātiem – lēmējvaras. Paldies 
Aināram un Inārai pa paveikto darbu un atsaucību šī jautājuma risināšanā. Vienīgais, kas 
uztrauc ir lielā ietekme no domes vadības, konkrēti no D.Jurēvicas. Pēkšņi šis lēmumprojekts, 
kas ir izgājis cauri visiem speciālistiem un tiek virzīts tālāk, saņēmis atteikumu pašā domes 
augšā. Visi iepriekšminētie institūciju pārstāvji saka, ka argumenti, kas tika piesaukti komitejā 
nav patiesībai atbilstoši. Ar šī projekta starpniecību tiktu paveiktas vairākas labas lietas – būtu 
vieta pašvaldības policijas laivai, attīstītos sporta ūdenstūrisms un arī biedrībai būtu iespējams 
īstenot savas idejas un izmantot piestātni. Kā arī tas tiktu apgūts par ES fondos pieejamiem 
līdzekļiem un no tā būtu labums novada iedzīvotājiem. Tas ko mēs iedzīvotāji vēlētos, lai novadā 
attīstās kāds objekts. Tagad ko redzam – kaut kādas peripetijas, ir sarakste un beigās ar vienu 
mērķi – noraidīt. Kāpēc!? Lai nenotiktu labas lietas!? Žēl, ka darbinieki ir interešu konflikta 
viducī, kā arī uztrauc konsekvence šādos procesos. Šādas lietas nedrīkstu būt. I.Krastiņš norāda, 
ka pilnīgi noteikti lems un balsos par to, ka jādod piekrišana šim projektam. Deputāts aicinu arī 
visus pārējos tā darīt.  
E.Sliede norāda, ka vajadzētu rūpīgāk izlasīt šo lēmumu un argumentāciju. Argumentācija nav 
tā, ka tur nevarētu uzbūvēt laivu piestātni vai laivu ielaišanas vietu upē. Tas ko E.Burģelis 
stāstīja, tās ir vispārzināmas lietas, kas ir Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi, kas ir BIOR 
atzinumu (kas visticamāk arī būtu pozitīvi). Paldies E.Burģelim, kurš Attīstības un plānošanas 
nodaļas un Pašvaldības policijas vietā šos dokumentus ir sagādājis. Neviens nesaka, ka tur 
nevajadzētu un nevarētu būvēt. Pie tam, tas kas izskanēja komitejā – ir Pašvaldības policijas 
jaunā laiva un tās ielaišanas upē iespējamais risinājums. Piestātne arī nav – tas ir fakts. Tad 
mēs secinām ka ir nepieciešamas šīs lietas funkciju nodrošināšanai un tās būtu jāveic 
pašvaldībai pašai. Kādēļ gan būtu jāiznomā šī zeme biedrībai!? 
I.Stalidzāne norāda, ka dome strādā ar dokumentu. Atbalsta un īsteno visu to, kas ir dokumentā, 
šajā gadījumā ilgtermiņa stratēģija un programma. 
E.Burģelis komentē, ka nav saprotama domes vadības nostāja par to, ka sabiedriskā 
organizācija piesaista savu labo gribu un palīdz pašvaldībai īstenot noteiktās funkcijas. Ar 
šitādiem lēmumiem mēs panāksim to, ka daudzas sabiedriskās organizācijas, kas izveidotas 
Carnikavas novadā vairs nebūs uzticīgas pašvaldībai. Kāpēc neapvienot spēkus un kopīgi 
izstrādāt normālu projektu. Zeme netiek prasīta uz visu mūžu, bet ir noteikts termiņš. Domei ir 
visas tiesības lauzt līgumu un pārņemt pilnas funkcijas. 
R.Raimo piekrīt I.Krastiņa teiktajam par divām dažādām attieksmēm, ne tikai domes iekšienē, 
bet arī starp kolēģiem un sabiedriskām organizācijām. Tas nav pieļaujami, kur nu vēl 
ilgtermiņā, tāpēc turpmāk pret šīm lietām deputāts vērsīsies asāk. R.Raimo izsaka priekšlikumus: 

1. Līgums pieļauj iestrādāt to, ka zeme tiek nodota bezatlīdzības lietošanā, kā arī to, ka 
pašvaldība jebkurā brīdī līgumu var lauzt, ja netiek ievēroti l īguma nosacījumi.  

2. Atbalstīt šo projektu, ņemot vērā, ka tiek piesaistīts ES līdzfinansējums. 
3. Lēmumā iestrādāt, ka šo piestātni var izmantot gan novada iedzīvotāji, gan biedrība, gan 

pašvaldība. 
4. Piestātnes apsaimniekošanu veiktu kāda no domes institūcijām, piesaistot brīvprātīgos 

praktikantus.  
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Deputāts atbalstīs tādu priekšlikumu, kas tieši sabiedriskām organizācijām atļauj nodot 
sabiedriskos ūdeņus – vides aizsardzības un kontroles funkciju veikšanai. Jo tieši tām ir 
vislielākā interese to darīt. 
E.Burģelis norāda, ka šādu projektu īstenotu pašvaldība, tad tas būtu apsveicami. Šī ir 
sabiedriskās organizācijas iniciatīva, kura nebija ne runāta, ne apsvērta. Nekādu personīgu 
motivāciju šajā jautājumā nav. Vienkārši gribam apvienot labu darbu, jo problēma ir gan 
sportistiem, kas nodarbojas ar ūdens sporta veidiem, gan pašvaldībai – nav iespēja, kur ielaist 
PP laivu, gan makšķerniekiem – iespēja pie ūdeņiem atrasties ar savu laivu. Tas ir vienīgais 
pamatojums. Ja jūs uzskatiet, ka pašvaldība tuvākā gada laikā realizēs šādu projektu, ar tādām 
pašām sabiedriskām funkcijām – tas būtu ļoti labi.  
I.Krastiņš komentē, ka viss šis tiktu īstenots pa ES naudu un ieguvēji būtu visi novada 
iedzīvotāji.   
E.Sliede jautā, kāda ir būtība? Vai pašvaldībai būtu jādeleģē savas funkcijas biedrībai? 
D.Jurēvica norāda, ka pašlaik vispār netiek runāts par būvniecību, kas tur īsti ir paredzēts. 
Šobrīd varam balstīties tikai uz emocijām un E.Burģeļa izstāstīto. Sīkākas detaļas mēs nezinām. 
Vai pašvaldība ir gatava zemesgabalu iznomāt būvniecībai!? Par ko balsosim, par “kaķi 
maisā?”. Par to, kas nākotnē var būt kaut kad būs, ja vispār to būvniecības procesu pēc jaunā 
būvniecības likuma varēs izlaist. 
A.Deniņa norāda, ka arī darbojas sabiedriskā organizācijā un pēc pieredzes zina, ka cilvēki, kas 
apvienojas šādās organizācijās, lietu dara no sirds. Tur vispār nevajag iedomāties, ka kaut kas 
varētu neizdarīties līdz galam. Zinu, ka arī to, kāds resurss tur ir ieguldīts, vispār šīs idejas 
radīšanā, dokumentu rakstīšanā un saskaņošanā. Ir žēl klausīties, jo tas darbs, kas tur ir 
ieguldīts ir ļoti augstu vērtējams. A.Deniņa uzskata, ka tā būtu pareizā pieeja, ļaut šādām 
organizācijām strādāt. Ja deputāti norāda uz to, ka vajag uzzināt, kāda īsti šī piestātne būs, tad 
par to pat īsti neesam E.Burģelim pajautājuši, lai viņš mums šo ideju noprezentē.  
E.Sliede norāda, ka šo jautājumu vajadzētu atlikt, un runāt tad, kad būs izstrādāts publisko 
ūdeņu apsaimniekošanas plāns. Tad būs skaidrs, ko pašvaldība pati var un vēlas darīt. Tad varēs 
izskatīt jaunu un kvalitatīvāk izstrādātu iesniegumu, ar precīzāku informāciju. 
K.Bergmanis komentē, ka saprot E.Burģeli – ir vēlme novada labā izdarīt labas lietas. Bet tā 
vietā, lai runāt un izvērtētu, šī iniciatīva tiek vienkārši “norakta”. Viss tiek darīts, izņemot, ja 
kāds cits no malas kaut ko vēlas – tas nav pareizi, viņš nemāk, atrod miljons iemeslu, kāpēc tas 
nav tā kā vajag. Tagad atliek kādam izteikt kādu iniciatīvu, kad mēs sākam domāt ka mūsu 
plānos un dokumentos, kaut kas nav iekļauts. Mēs taisām pilnīgi no cita gala. Ja tur būtu 
piestātne, deputāts būtu priecīgs, ja tur būtu vismaz kaut kāda slieku tirgošanas vieta. Šeit ir 
biedrība, kas dara aiz iniciatīvas un vēlas tur izdarīt labas lietas, un tās tur arī būs. Vienīgais, 
kas ir vajadzīgs no pašvaldības – jā mēs nodefinējam, ka tas ir mūsu gabals, tad mēs uzstādām 
noteikumus, ko vēlamies no šīs vietas sagaidīt. Šis publiskais apsaimniekošanas plāns – cik ilgi 
tas top? Jūs padomājiet, kad mums tur kā pašvaldībai būs kaut kāda piestātne!? Cik ilgi mēs 
varam runāt par kaut kādu uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma piesaisti.  
R.Raimo komentē, ka Attīstības un plānošanas nodaļai būtu jābūt redzējumam kā attīstīt 
pašvaldības īpašumus. 
I.Krastiņš komentē, ka nepatīk pašreizējā situācija, kas līdzinās kā “sunim uz siena kaudzes”. 
Nāk nepatīkams cilvēks no kaimiņa sētas un rejam virsū. Ne paši darām, ne citam ļaujam. Un 
tajā mirklī, kad izbeidzas administratīvie iebildumi, tad sākas pārmešana – nekompetence, nezin 
ko celt, ko mēs vispār tur darīsim utt. Lūgums ir nebūt “sunim uz siena kaudzes”, bet ļaut apgūt 
ES fondus un beigt pazemot cilvēkus. Deputāts aicina neatbalstīt šo atteikumu un tā arī balsot. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļa 23.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes 
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, ņemot vērā Carnikavas novada pašvaldības 
attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteikto, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 13.07.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 6 balsīm 
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(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve), „PRET” 7 balsīm 
(E.Sliede, S.Sudraba, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, K.Eidis), „ATTURAS” nav 
balsīm. Balsojumā nepiedalās E.Burģelis, pamatojoties uz LR likumu “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”. Lēmumprojekts noraidīts. 
 
Plkst. 10.30 no domes sēdes aiziet deputāte D.Kalnbērziņa. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Paldies deputātiem, kas atbalstīja šo principu, ka jāļauj 
apgūt ES nauda un to ka labām lietām jānotiek. Bet gribu vērst daudz plašāku uzmanību, ka nav 
pieņemams šis veids, kā notiek darbība, cilvēku vajāšana. Otrkārt – Daiga mums ilgtermiņa 
stratēģija ir pieņemta pirms diviem gadiem, bet joprojām nav skolas attīstības plāns. Mēs 
neļaujam cilvēkiem izteikties, Tu nepiedalies sēdēs. Mums ir ieviesies tāds bardaks. Es pilnīgi 
noteikti, līdz ar to gribētu kā protestu sev pieļaujamās tiesībās īstenot to, ka es pametīšu domes 
sēdi un aicinātu arī citus deputātus, kas līdzīgi domā, to darīt. Un sagaidītu uz nākamo sēdi, ļoti 
konkrēti - jau izdarāmus darbus: 

• ja deputāti lēmuši pozitīvi, ka jāatbalsta piestātne par ES naudu, tad lūdzu Daiga 
noorganizē, ka tiek sagatavots atbilstošs lēmumprojekts, lai mēs varam šo ieceri atbalstīt. 

• lūdzu izdari to, kas divu gadu laikā nav bijis – noorganizē, ka tiek izstrādāts skolas 
attīstības plāns, kas tiek īstenots atbilstoši mūsu ilgtermiņa attīstības stratēģijai, ka mums 
sākas projektēšanas darbi centra kvartālam. 

• pārstāj cilvēku diskrimināciju. Mums pietiek tās tiesas, ko mēs zaudējam. Tajās tiesās Tu 
pašvaldību ievelc vienpersoniski.  

Tie ir visi izdarāmie darbi, ko Tev būs jāveic jau nākamajā domes sēdē, ko tu sasauksi. Ceru, ka 
šim protestam būs arī kāds pozitīvs rezultāts. Paldies.” 
E.Burģeļa komentārs pie balsojuma: “Paldies, ka noraidījāt atteikumu. Visa šī diskusija ir ļoti 
sāpīga. Būtu pieņēmis Jūsu argumentāciju no visām pusēm, bet diemžēl es nevaru saprast, kāpēc 
mani aizvainojuši par to, ka neesmu godprātīgs. Pirmo reizi pa šiem gadiem nepiedalīšos šajā 
sēdē. Ar to es arī gribu pateikt, ka tā nedrīkst cilvēkus aizvainot un jebkurai iniciatīvai jābūt, ja 
jums ir šaubas, lūdzu prasiet un jautājiet. ALK komitejas vadītāja nav pat uzdevusi nevienu 
jautājumu.. Ja man pārmet, ka es neesmu kompetents, tad es pārmetīšu, ka ALK komitejas 
vadītāja arī nav kompetenta un ierosinu nomainīt ALK komitejas priekšsēdētāju. Paldies, 
turpiniet bez manis.” 
D.Jurēvicas komentārs pie balsojuma: “Cienījamie deputāti, Jūs esiet šeit, lai domātu par 
domes darbu un par domes lēmumiem. Mēs esam šeit, lai domātu par pašvaldības interesēm. 
Šobrīd arī skatoties uz Eduardu, izskatās, ka tā kā vajag, kā “kažoku grib pārmainīt tā arī to 
dara”. Tad, kad ir izdevīgi, tad zemi iznomājam, kad nav izdevīgi, tad zemi neiznomāja, kad ir 
izdevīgi, tad zemi pērkam, kad nav izdevīgi, tad nepērkam. Pašvaldība daudzus gadus īsteno 
politiku, ka viņa pērk zemi, tāpēc, ka pašiem nav savi zemesgabali, lai īstenotu funkcijas. Ja mēs 
visi esam vienojušies, ka policijas laivas piestātnes izveidošana ir pašvaldības funkcija, tas ir 
absurdi tagad viņu deleģēt kādam citam un naivi cerēt, ka kaut kādus 30-40 tūkstošus biedrība 
tā pat vien ieguldīs. Pilnīgi nekas nav zināms par būvniecības nosacījumiem uz šo zemesgabalu. 
Faktiski sanāk, ka mums jāatļauj biedrībai iznomāt zemi, uz pilnīgu nezināmiem nosacījumiem. 
Biedrība neko nevar darīt bez īpašnieka līdzdalības. Tas nozīmē, ka tik un tā visa atbildība būtu 
jāuzņemas mums. Pareizi Edgars teica, kāpēc mums vajag vēl vienu starpnieku. Šī zeme ir 
vajadzīga pašu attīstībai un pašvaldībai nav pienākums zemi iznomāt, pat ja viņi ir sabiedriskā 
labuma organizācija. Tas nu gan ir fakts.” 
A.Deniņas komentārs pie balsojuma: “Es arī pametīšu šo domes sēdi, tāpēc, ka es jutos 
pazemota, jutos, ka par mani smejas, kad netika sasaukts IKSS kvorums, tāpēc, ka Daiga 
neieradās. Jūtos pazemota, ka komitejas lēmumi (attiecībā uz skolu), kuri tika pieņemti IKSS 
komitejā, tiek vienkārši ignorēti. Man tas nav pieņemami un es tā nevaru strādāt. Arī šodien 
mums ir skolas vecāku padomes pārstāvis, kurš ir nosēdējis visu šo laiku un vēlējies kaut ko 
teikt. Viņš bija klātesošs IKSS sēdē, kur tika virzīts vecāku iesniegumā minētās problēmas. 
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Nevajag aizstāvēt Sergeju Čeveru viņa neizdarībās. Viņš pat atzina, ka ir vājie posmi, bet sēdes 
laikā nespēja tos konkrēti nosaukt un pateikt kā tie būtu novēršami.” 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Vienalga vai ir pozīcijas vai opozīcijas deputāti, Tu, 
Daiga, esi domes priekšsēdētāja. Tev jautājumos, kas tiek virzīti, ir jāiedziļinās. Tev ir 
jānodrošina kvorums domes sēdē, lai tās varētu notikt. Var pārmest Artai, ka viņa nenodrošina 
IKSS kvorumu, tāpat šodien to varētu attiecināt uz Tevi. Tas nav godīgi. Tomēr, Tev kā 
priekšsēdētājai ir j ārod šis ceļš pie deputātiem. Tu šobrīd lielāko daļu deputātu esi nokaitinājusi 
pamatīgi, tā tas nedrīkst būt. Jāizdara pareizie secinājumi un jārunā cilvēcīgi. Visi iepriekšējie 
aizspriedumi un kaut kādas negācijas ir vienkārši jānogriež.” 
 
Plkst. 10.33 no domes sēdes aiziet deputāti I.Krastiņš, E.Burģelis, K.Eidis, K.Bergmanis, 
S.Sudraba, A.Deniņa un R.Raimo. 
 
E.Sliedes komentārs pie balsojuma: “E.Burģeļa kunga uzvedība – pagriezt vienkāršu jautājumu, 
kas viņam tika uzdots, bet tēlot apvainoto par to, ka viņam pajautāja, lai noprecizētu kādi ir 
biedrības plāni, ir nekorekta.” 
I.Tjarves komentārs pie balsojuma: “Par šo jautājumu es izdiskutēju, ar I.Pastoru un 
iedzīvotājiem. Pašvaldības īpašumi ir pašvaldībai, katra iznomāšana vai nodošana vienalga 
kurai biedrībai, uzņēmējam, organizācijai utt. ir stipri jāizvērtē. Prioritāte ir pašvaldības 
funkcija, kuru viņa var realizēt ātrāk vai vēlāk. Jebkura būvniecība, pēc tam paver iespēju šo 
zemesgabalu atsavināt. Uzskatu, ka pašvaldības īpašumā esošās zemes, ir jāiznomā ar tiesībām, 
kurš vairāk sola, tas arī dabū. Ir izsoles, ir dažādi risinājumi, kā dot iespēju cilvēkiem strādāt. 
Es nejūtos ne par ko vainīga. Man ir savs redzējums, un man ir savi uzskati. Šāda aiziešana no 
domes sēdes maksimālā daudzumā ir ļoti nepieklājīgi.”  
 
D.Jurēvica izsludina sēdes pārtraukumu līdz 2016.gada 21.jūlijam. plkst. 10.00, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 29.pantu un pašvaldības nolikuma 97.pantu, kā arī sekojošiem 
būtiskiem apsvērumiem: 
1. nebija zināms sēdi atstājušo deputātu atgriešanās laiks. 
2. lai tiktu nodrošināta to normatīvo aktu prasību ievērošana, kuriem no darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem izskatīšanai nosaka termiņus. 
 
Sēdi atsāk 2016.gada 21.jūlij ā plkst. 10.00. 
 
Uz domes sēdes turpinājumu nav ieradušies vairāk kā puse domes deputātu, tāpēc D.Jurēvica 
domes sēdi slēdz un likuma “Par pašvaldībām” 35.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā sasauks 
atkārtotu domes sēdi. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 21.jūlij ā plkst. 10.02 
 
Pielikumā - Carnikavas novada domes lēmumi uz 9 lp. 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 28.jūlij ā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 28.jūlij ā 
 


