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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 14 

   

Carnikavā, Carnikavas nov. 2014. gada 21.maijā  

Sēde sasaukta plkst. 14:00 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

deputāti: Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Edgars Sliede, 

Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs, Imants Krastiņš, Kristaps 

Bergmanis, Arta Deniņa, Daiga Kalnbērziņa (no plkst. 14:05) 

 

Nepiedalās: 

deputāti:  Roberts Raimo (attaisnoti – komandējumā), Ilze Vilka (attaisnoti - pamatdarba dēļ) 

 

Sēdē klātesošas personas: Izpilddirektors Raimonds Garenčiks, Centrālās administrācijas 

vadītājas Imants Pastors, Finanšu vadības nodaļas vadītāja Ingūna 

Lulle, Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Gotharde, preses sekretāre 

Sandra Baltruka, p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktora 

vietnieks Gunārs Dzenis 

 

D.Jurēvica atklāj domes sēdi plkst. 14:00. 

 

D.Jurēvica ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību.  

Atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, 

I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, E.Sliede, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav 

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

1. Izpilddirektora ziņojums. 

2. Par Carnikavas novada pašvaldības, 

Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sastāvu,  

Civilās aizsardzības – operatīvās grupas (CAOG) sastāvu.  

3. Par Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes darba uzdevuma 

papildināšanu. 

4. Par kārtību, kādā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā ietilpstošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 izpildāma novada pašvaldības 

autonomā funkcija –parka ierīkošana un uzturēšana. 

5. Par grozījumiem lēmumā „Par atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas 

pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”. 
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6. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/10 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr.SN/2013/48 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam”” apstiprināšana. 

7. Ziņojums par Carnikavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi 2014.gada I 

ceturksnī. 

8. Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Poliju. 

9. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/11 „Par materiālo atbalstu 

Carnikavas novadā” apstiprināšanu. 

10. Par finansiālu atbalstu Raimondam Ozolam. 

11. Par dalību projektu konkursā. 

12. Par finansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai. 

13. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2014/8 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi 

Carnikavas novadā” gala redakcijas apstiprināšanu 

14. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/12 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 „Carnikavas kapsētas uzturēšanas 

saistošie noteikumi”” apstiprināšanu. 

15. Par Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu. 

16. Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Jūraskrasti” un darba uzdevuma 

apstiprināšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

18. Par nekustamā īpašuma „Jūriņas” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. 

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

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

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

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

 

1.§ 

Izpilddirektora ziņojumus 

Ziņo: R.Garenčiks 

 

Plkst. 14:05 uz domes sēdi ierodas deputāte D.Kalnbērziņa. 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

2.§ 

Par Carnikavas novada pašvaldības, 

Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sastāvu, 

Civilās aizsardzības – operatīvās grupas (CAOG) sastāvu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Ņemot vērā, ka Carnikavas novada dome īsteno civilās aizsardzības pasākumus 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 23. panta pirmo daļu 

kontrolē padotībā esošo institūciju civilās aizsardzības plānu izstrādi un precizēšanu, kā arī plāno 

paredzēto pasākumu izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta otrās daļas 

18.punktu, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 13.05.2014. 

atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 

A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības civilās komisijas sastāvu. 

2. Apstiprināt Civilās aizsardzības operatīvās grupas (CAOG) sastāvu.  
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3. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 24.04.2013. lēmuma 

(protokols Nr.7, 29.§) lemjošās daļas 1.1., 1.2. apakšpunkti.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” vides 

un darba aizsardzības speciāliste D.Liepkalne. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes priekšsēdētāja. 

 

3.§ 

Par Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes darba uzdevuma 

papildināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME” 

Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto priekšlikumu par Carnikavas novada attīstības 

programmas 2015.-2021.gadam izstrādes darba uzdevuma papildināšanas nepieciešamību, 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 7.pants noteic, ka attīstības plānošanas dokumentus 

izstrādā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, bet 8.pants noteic, ka attīstību plāno 

ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem) un īstermiņā (līdz trim 

gadiem), kā arī izstrādā plānošanas dokumentus konceptuāla lēmuma pieņemšanai vai 

nacionālās pozīcijas formulēšanai; 

2. Carnikavas novada pašvaldības valdījumā ir nodotas jaunas teritorijas - 15.04.2014. 

Ministru kabineta rīkojums Nr.158 (prot. Nr.19 24.§) „Par Carnikavas novada 

administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu − Dzirnezera, Garezeru, Gaujas − un 

zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības 

valdījumā”; 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts noteic, ka pašvaldībām, lai 

izpildītu savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Lai īstenotu attīstības 

programmu, pašvaldībai nepieciešama koncepcija pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 

īpašuma izmantošanai pašvaldības funkciju izpildei. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes 

„CARNIKAVAS NOVADA DOME” Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus 

un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 7. un 8.pantu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.05.2014. atzinumu, 

atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 

G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), 

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

1. Papildināt Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes darba 

uzdevuma 6.2. punktu AP 1. redakcijas izstrāde 6.2.1. AP izstrādes galvenie posmi: 

3.posms ar Carnikavas novada publisko ūdeņu un jūras piekrastes apsaimniekošanas un 

izmantošanas vadlīniju izstrādi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu publisko ūdeņu un jūras 

piekrastes izmantošanu un apsaimniekošanu. 

2. Papildināt Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes darba 

uzdevuma 6.2. punktu AP 1. redakcijas izstrāde 6.2.1. AP izstrādes galvenie posmi: 

3.posms ar Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcijas izstrādi, kas ļautu efektīvāk to izmantot 

pašvaldības funkciju izpildei. 

3. Izteikt 6.2.1. punkta 3. Posmu sekojošā redakcijā:  

„3.posms – Stratēģijas daļas izstrāde, ietverot Rīcības plānu 2015.-2018. gadam, 

Investīciju plānu 2015.-2018. gadam, Carnikavas novada publisko ūdeņu un jūras 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
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piekrastes apsaimniekošanas un izmantošanas vadlīnijas, Carnikavas novada pašvaldības 

īpašumā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un izmantošanas koncepciju”. 

4. Apstiprināt papildināto darba uzdevumu Carnikavas novada attīstības programmas 

izstrādei 2015.-2021.gadam. 

5. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītājam nodrošināt lēmuma izpildi. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  

 

4.§ 

Par kārtību, kādā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā 

ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 izpildāma novada 

pašvaldības autonomā funkcija –parka ierīkošana un uzturēšana 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1. ar Carnikavas novada domes 11.02.2014. lēmumu (prot. Nr.4, 4.§) „Par nepieciešamību 

iegūt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienību pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai” atzīts par nepieciešamu pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai (parka ierīkošana un uzturēšana) un nolemts iegūt Carnikavas novada 

pašvaldības īpašumā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads (kadastra 

numurs 8052 001 0055) sastāvā ietilpstošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8052 

005 1449;  

2. valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads (kadastra numurs 8052 001 0055) 

sastāvā ietilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 22,68 ha platībā 

ir meža zeme, un īpašums pieder Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības 

ministrijas personā; 

3. Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta „c” 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 - parku ierīkošana un uzturēšana; 

4. 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, parku, 

skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana); 

5. Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumi Nr. 776 „Valsts meža zemes atsavināšanas 

kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.776) noteic, ka: 

a. 1.punkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā zemesgrāmatā ierakstīto valsts meža zemi 

atsavina šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai: 1.3. parku ierīkošanai vai 

uzturēšanai; 

b. 2.punkts – valsts meža zemes atsavināšanu ierosina pašvaldība, kuras administratīvajā 

teritorijā valsts meža zeme ir nepieciešama šo noteikumu 1.punktā minēto pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai, un par to rakstiski informē zemes tiesisko valdītāju; 

c. 5.1.punkts - ierosinājumam pievieno: novada domes lēmumu par kārtību, kādā 

izpildāma ierosinājumā minētā pašvaldības autonomā funkcija, un par nepieciešamību 

zemes vienību iegūt pašvaldības īpašumā; 

d. 8.punkts - ja atsavināšana nepieciešama parku ierīkošanai vai uzturēšanai, tad papildus 

šo noteikumu 5.punktā minētajam ierosinājumam pievieno būves metu (oriģinālu); 

 

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

„a” un „c” apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 19.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 1.1., 1.3., 5.1., 

6., 8.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 13.05.2014. atzinumu, 
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Finanšu un budžeta komitejas 14.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm 

(D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, 

E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Noteikt kārtību, kādā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads (kadastra 

numurs 8052 001 0055) sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 

005 1449 izpildāma Carnikavas novada pašvaldības autonomā funkcija - parku ierīkošana 

un uzturēšana, saskaņā ar būves metu un parka izveides tāmi.  

2. Zemes vienības atsavināšanas ierosinājuma atbalstīšanas gadījumā piešķirt finansējumu 

lēmuma 1.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju izpildei – parka ierīkošanai - 

EUR 538 695,00 (pieci simti trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro 00 

centi) apmērā, attiecīgos finanšu līdzekļus paredzot pašvaldības budžetā atbilstoši parka 

izveides tāmei. 

3. Izdevumus parka uzturēšanai pēc tā izveidošanas paredzēt, apstiprinot ikgadējo 

pašvaldības budžetu.  

4. Izdevumus, kas atbilstoši 19.09.2006. MK noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes 

atsavināšanas kārtība” 14.punktam jāsedz pašvaldībai. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2., 3., 4.punktu izpildi – novada pašvaldības administrācijas 

Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

5.§ 

Par grozījumiem lēmumā „Par atsevišķu Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas 

pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Nolūkā sakārtot pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas cenrādi pašvaldības 

publiskos pasākumos, ņemot vērā 2014.gada pasākumu plānā apstiprinātos pašvaldības brīvdabas 

pasākumus un teritorijas, kuros notiks ielu tirdzniecība un gadatirgus, nepieciešams izdarīt 

grozījumus „Pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas cenrādī pašvaldības 

publiskos pasākumos” 

Ņemot vērā 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 Ministru kabineta noteikumiem, 

maksu par citiem pakalpojumiem, Finanšu un budžeta komitejas 14.05.2014. atzinumu, atklāti 

balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 

G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), 

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

1. Apstiprināt grozījumus 23.10.2013., lēmumā Nr.21, 15.§  „Par atsevišķu Carnikavas 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”, izsakot lēmuma 

5.pielikuma par „Pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas cenrādis 

pašvaldības organizētos publiskos pasākumos” redakcijā, kas ir šī lēmuma 1.pielikums. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 23.10.2013. lēmuma Nr.21, 15.§ „Par atsevišķu 

Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 5. 

pielikumā „Pašvaldības zemes un citas teritorijas lietošanas maksas cenrādis pašvaldības 

organizētos publiskos pasākumos” noteiktais. 

3. Lēmums stājas spēkā 22.05.2014. 
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6.§ 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/9 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr.SN/2013/48 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 

budžetu 2014.gadam”” apstiprināšana 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

Izskatījusi un apspriedusi sagatavotos grozījumus un paskaidrojumus saistošajos 

noteikumos Nr. SN/2013/48 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Finanšu un budžeta komitejas 14.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm 

(D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, 

E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2014/9 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/48 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 

pašvaldības budžetu 2014.gadam”” saskaņā ar Carnikavas novada domes ieņēmumu tāmi, 

izdevumu tāmi un speciālā budžeta ieņēmumu un 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 Ļ.Petrovska. 

 

7.§ 

Ziņojums par Carnikavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi 2014.gada 

I ceturksnī  

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 

pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2014.gada I. ceturksnī 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 

komitejas 14.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, 

R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 

I.Krastiņš, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” 1 balss (K.Bergmanis), Carnikavas novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt 2014.gada I. ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 

saskaņā ar pielikumu.  

 

8.§ 

Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Poliju  

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada pašvaldība 14.02.2014. ir saņēmusi Polijas Legionovas pilsētas mēra 

Romāna Smogorževska vēstuli ar lūgumu no 30.05.2014.- 02.06.2014 apmeklēt Legionovu, kā 

potenciālu partnersadarbības pilsētu. Brauciena laikā tiek plānotas tikšanās ar vietējām 

amatpersonām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un biedrībām, apmeklēt ievērojamākās vietas un 

piedalīties Legionovas pilsētas svētkos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka nākotnē Carnikavas novada pašvaldība kopā ar 

Legionovas pašvaldību varētu piedalīties dažādos Eiropas Savienības izsludinātajos sadarbības 

projektos, 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, Finanšu un 

budžeta komitejas 14.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm (P.Špakovs, 

R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 
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I.Krastiņš, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” 1 balss (K.Bergmanis), D.Jurēvica 

balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Nosūtīt komandējumā novada domes priekšsēdētāju D.Jurēvicu uz Polijas pilsētu 

Legionovu laikā no 30.05.- līdz 03.06.2014.  

2. Apmaksāt D.Jurēvicai ar komandējumu saistītos izdevumus - komandējuma dienas naudu, 

papildus piemaksu 20% no dienas naudas normas atbilstoši MK noteikumos noteiktajām 

normām no pašvaldības budžeta līdzekļiem. (Pārējie ar komandējumu saistītie izdevumi 

tiks segti no Polijas partneru līdzekļiem). 

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

nodaļas vadītāja I. Lulle. 

 

9.§ 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/10 „Par materiālo atbalstu 

Carnikavas novadā” apstiprināšanu  

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldība nodrošina materiālo atbalstu sniegšanu personām, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli, kārtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

43.panta trešo daļu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas12.05.2014. atzinumu atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, 

R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.SN/2014/10 „ Par 

materiālo atbalstu Carnikavas novadā”. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ. 

Petrovskai 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 Ļ. 

Petrovskai 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. 

 

10.§ 

Par finansiālu atbalstu Raimondam Ozolam 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada domē saņemts Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķa, pirmo 

vijoļu grupas līdera un Carnikavas novada iedzīvotāja Raimonda Ozola 27.03.2014. iesniegums, 

kas Carnikavas novada domē reģistrēts 07.04.2014. ar Nr. S/958, ar lūgumu finansiāli atbalstīt 

viņa CD diska izdošanu sakarā ar 50 gadu dzīves jubileju. 

Izvērtējot iesniegumā un pievienotajos materiālos minēto, dome konstatē: 

1. Raimonds Ozols ir deklarējis dzīves vietu Carnikavas novadā, Zvejnieku ielā 34 kopš 

1988.gada. 

2. Mākslinieks ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Pirmo vijoļu grupas 

koncertmeistars, mākslinieks vairākkārt sevi radoši apliecinājis, sniedzot klausītājiem 

autorprogrammas un ierakstot CD, kas augstu novērtēti gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

http://www.carnikava.lv/
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3. R.Ozols ir biežs viesis pašvaldības organizētos kultūras pasākumos, priecinot klausītājus ar 

savu virtuozo vijoļspēli. 

4. Finansiālu atbalstu no Carnikavas novada domes R.Ozols saņēmis 2011.gadā. 

5. CD izdošanai nepieciešamo izdevumu tāme EUR ir sekojoša: 

 

 

A.Deniņa norāda, ka būtu nepieciešama lielāka atgriezeniskā saite, lai novada iedzīvotājiem būtu 

vairāk iespēju baudīt mākslinieka daiļradi. 

D.Jurēvica norāda, ka R.Ozols novada rīkotajos pasākumos ir piedalījos bieži, par ko nav prasījis 

samaksu.  

 

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

daļas 5.punktu, 12.pantu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 12.05.2014. 

atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, A.Deniņa), 

„pret” nav balsīm, „atturas” 1 balss (K.Bergmanis), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt EUR 4000 (četri tūkstoši euro) izdevumu apmaksai vijolnieka Raimonda Ozola 

autorprogrammas audio diska (CD) ieraksta daļējai finansēšanai, noslēdzot vienošanos par 

finansējuma izmantošanu.  

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

finansiālais atbalsts” pamatojoties uz iesniegto rēķinu. 

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

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi kopumā Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli ir pašvaldības izpilddirektors. 

 

11.§ 

Par dalību projektu konkursā 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas E. Terentjevas informāciju par 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludināto Jaunatnes politikas valsts programmas 

2014.gadam 1.3.apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā 

jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” un 

iespēju pašvaldībai, par projektā iegūto finansējumu īstenot lokālā līmeņa pētījumus, kas 

novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju novadā, 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Projekta mērķis ir apzināt novada jauniešu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā un iesaistīšanās 

iespējas un vēlmi novada sabiedriskajā dzīvē; 

2. Atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, projektu finansē no valsts budžeta 

līdzekļiem, un viena pieteiktā projekta finansējuma apmērs nav lielāks par EUR 1422,90; 

3. Pašvaldības kompetence ir piedalīties valsts jaunatnes politikas īstenošanā, tādējādi 

nodrošinot efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu un pilnvērtīgu iekļaušanos 

sabiedrībā un darba tirgū; 

4. Ir izstrādāts Carnikavas novada jaunatnes politikas dokuments: Carnikavas novada 

jaunatnes politikas attīstības programma 2013.-2020.gadam, kur kā galvenais mērķis ir 

noteikts: uzlabot jauniešu (personu vecumā no 13 līdz 25 (30) gadiem) dzīves kvalitāti, 

veicināt viņu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā 

dzīvē. 

1. Honorāri (mūziķiem, aranžējumiem, producentam) 3603,60 

2. Ierakstu studiju izdevumi 1085,92 

 Kopā ar PVN 21% 5674,32 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

5.punktu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 14.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot 

„par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, 

E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav 

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

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātā Jaunatnes politikas 

valsts programmas 2014.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātā projektu konkursā „Ikgadējā 

monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās 

jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”. 

2. Projekta īstenošanai pašvaldībai Valsts kasē atvērt kontu monitoringa ietvaros izstrādātā 

jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana.  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.izpildi Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

12.§ 

Par finansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 19.05.2010. lēmumu (protokols Nr.10, 20.§) „Par 

Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu” aprīļa 

mēnesī www.carnikava.lv un „Carnikavas novada vēstis” tika izsludināts projektu konkurss. 

Konkursam tika pieteiktas 3 nometnes. 

Dome konstatē: 

1. ir saņemts 25.04.2014. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1070) SIA CHERRY, 

reģistrācijas kods Nodokļu maksātāju reģistrā Nr.40103307207, adrese Turaidas iela 2, 

Rīga, LV-1039) pieteikums atpūtas , piedzīvojumu un izglītojošā dienas nometne „Spiegu 

Pasaule” no 09.06.- 13.06.2014., kurai pieprasītā summa ir 720 EUR, darbosies 24 bērni no 

6-11 gadiem. 

2. ir saņemts 08.04.2014. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/977/2), Carnikavas 

sporta centra, reģistrācijas Nr.90009586864, adrese Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas 

novads, LV-2163) pieteikums „Vispārējās fiziskās sagatavotības” dienas nometnei, kurā 

pieprasītā summa ir 1008 EUR, darbosies 24 dalībnieki vecumā no 7 -14 gadiem un kas 

paredzēta no 16.08.- 22.08.2014.   

3. ir saņemts 08.04.2014. (reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/977/1) , Latvijas bērnu 

un jauniešu sporta asociācijas (reģistrācijas Nr.40008200180, adrese Augšielas 1, Rīga, LV-

1009) pieteikums Carnikavas sporta centra Vieglatlētikas sporta diennakts nometnei, kurā 

pieprasītā summa ir 2016 EUR, kurā darbosies 24 dalībnieki vecumā no 7 -14 gadiem un 

kas paredzēta no 05.07.- 12.07.2014.  

 

E.Burģelis jautā, vai pašvaldības līdzfinansējums ir 100% vai tikai daļa no kopējām izmaksām? 

G.Kozlovska atbild, ka šis ir daļējs finansējums, jo ir paredzēts arī finansējums no dalībniekiem. 

Vieglatlētikas sporta diennakts nometnē pašvaldības finansējums vienam dalībniekam ir 84,00 

EUR, savukārt CHERRY atpūtas piedzīvojumu un izglītojošajā dienas nometnē ir 60,00 EUR. 

E.Burģelis jautā, cik tas ir proporcionāli no pilnās nometnes summas? 

G.Kozlovska atbild, ka tie aptuveni 70%, ko finansē pašvaldība. Summā tiek ietverti ēdināšanas, 

transporta u.c. izmaksas. 

 

Iepazīstoties ar konkursam iesniegto projektu pieteikumiem, kā arī ņemot vērā likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 4., 5. un 6. punktus, 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta 

http://www.carnikava.lv/
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un sociālo jautājumu komitejas 12.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm 

(D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, 

E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, 

D.Kalnbērziņa balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu: 

1.1. 720 EUR (Septiņi simti divdesmit euro) SIA CHERRY, organizētajai atpūtas, 

piedzīvojumu un izglītojošai dienas nometnei „Spiegu Pasaule” kurā darbosies 24 

bērni no 6-11 gadiem no 09.06.- 13.06.2014., 

1.2. 1680 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro) bērnu un jauniešu sporta 

asociācijas organizētajai Carnikavas sporta centra Vieglatlētikas sporta diennakts 

nometnei, kurā darbosies 20 dalībnieki vecumā no 7 -14 gadiem no 05.07.- 

12.07.2014.  

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

finansiālais atbalsts”. 

3. Juridiskās nodaļas vadītājai I.Gothardei – sagatavot līgumus atbilstoši konkursa nolikumam 

ar lēmuma 1.1. un 1.2. punktos minētajiem pretendentiem - 10 (desmit) dienu laikā, skaitot 

no lēmuma pieņemšanas brīža. 

4. Atbildīgā par punktā 1.1. un 1.2. piešķirtā finansējuma kontroli Finanšu vadības nodaļas 

vadītāja I.Lulle ( pamatojoties uz konkursa nolikuma 8.1. punktu). 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

13.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2014/8 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi 

Carnikavas novadā” gala redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada domē (turpmāk – dome) saņemta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) 25.04.2014. vēstule Nr.18-6/3924 par Carnikavas 

novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/8 „Mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanas noteikumi Carnikavas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Ministrija informē, ka 

saistošie noteikumi ir izvērtēti, taču norāda, ka saistošie noteikumi ir precizējami. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja saņemts Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas 

prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un 

publicē precizētos saistošos noteikumus.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 45.panta otro, 

piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 14.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, 

R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.SN/2014/8 „Mājas 

(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā” gala redakciju. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 

Ļ.Petrovskai 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 Ļ.Petrovskai 

likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to 

paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā 

internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas ēkā.  

http://www.carnikava.lv/
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4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

14.§ 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/11 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 „Carnikavas kapsētas 

uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2014/11 „Grozījumi Carnikavas novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 „Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie 

noteikumi”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 13.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, 

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

E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2014/11 „Grozījumi 

Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 „Carnikavas 

kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi””. 

2. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ.Petrovskai 

saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ.Petrovskai 

likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to 

paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā 

internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada domes 

Centrālās administrācijas ēkā.  

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

 

15.§ 

Par Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumiem Nr.136 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli””, Ministru 

kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunkts vairs 

neparedz apstiprināt pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases, izdodot saistošos 

noteikumus, savukārt 21.punkts noteic, ka pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti 

saskaņā ar šo noteikumu 4.2.apakšpunktu, ir piemērojami līdz 2014.gada 31.martam, līdz 

ar to ar 2014.gada 1.aprīli spēku zaudē Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Nr.CND/SN/2011/32 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm”; 

2. saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

4.2.apakšpunktu autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas 

klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim), pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība. 

http://www.carnikava.lv/
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Pamatojoties uz augstākminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 13.05.2014. atzinumu, atklāti 

balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 

G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), 

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

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases 

ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim). 

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

 

16.§ 

Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Jūraskrasti” un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome 25.04.2014. ir saņēmusi iesniegumu no nekustamā īpašuma 

„Jūraskrasti” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 004 0341) kopīpašnieka J.O., A.L., A.M. un O.R. par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Jūraskrasti”. Saskaņā ar Ministru 

kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 100. un 101.punktu, vietējās pašvaldības dome, pieņemot lēmumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina un lēmumā norāda tā izstrādes vadītāju – 

pašvaldības amatpersonu, kas organizē detālplānojuma izstrādes gaitu, informē par to vietējo 

pašvaldību, kā arī iesniedz tai izskatīšanai detālplānojuma materiālus, saskaņā ar 127.punktu, ja 

detālplānojuma izstrādi pilnībā vai daļēji finansē privātpersona, vietējās pašvaldības lēmumā par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu norāda fizisko vai juridisko personu, ar kuru tiks slēgts līgums 

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, un atbilstoši Carnikavas pašvaldības 23.02.2011. 

saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 

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

apbūves noteikumi”,  

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu ārkārtas komitejas 13.05.2014. 

atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 

A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jūraskrasti” (kadastra 

apzīmējuma Nr.8052 004 0341) un pieguļošai teritorijai saskaņā ar Carnikavas novada 

teritorijas plānojumu. 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Jūraskrasti” (kadastra Nr.8052 004 

0341) detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar J.O., A.L., A.M. un O.R. par detālplānojuma izstrādes finansēšanu 

pielikums Nr.2. 

4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa uzraudzību teritorijas plānotāju 

Z.Vartu. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Izskatījusi arhitekta N.Baumgarta izstrādāto un Carnikavas novada domē apstiprināšanai 

iesniegto nekustamā īpašuma „Pīlādži” (kadastra Nr.8052 009 0098) detālplānojuma galīgās 

redakcijas projektu, pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.1.punktu, Attīstības, 
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labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 13.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 

13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, 

I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, 

„atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt detālplānojuma nekustamam īpašumam „Pīlādži” (kadastra Nr.8052 009 0098) 

galīgās redakcijas projektu par galīgo redakciju. 

2. Lēmumu detālplānojuma izstrādes ierosinātājam publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu. 

3. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, to iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.  

4. Atbildīgais par lēmuma 4. punkta izpildi Carnikavas novada domes teritorijas plānotājs 

Z.Varts. 

 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma „Jūriņas” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Izskatījusi arhitekta N.Baumgarta izstrādāto un Carnikavas novada domē apstiprināšanai 

iesniegto nekustamā īpašuma „Jūriņas” (kadastra Nr.8052 002 1417) detālplānojuma galīgās 

redakcijas projektu, pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.1.punktu, Attīstības, 

labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 13.05.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 

13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, 

I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, 

„atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt detālplānojuma nekustamam īpašumam „Jūriņas” (kadastra Nr.8052 002 1417) 

galīgās redakcijas projektu par galīgo redakciju. 

2. Lēmumu detālplānojuma izstrādes ierosinātājam publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu. 

3. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, to iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.  

4. Atbildīgais par lēmuma 4. punkta izpildi novada domes teritorijas plānotājs Z.Varts. 

 

19.§ 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 

A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

Dot piekrišanu zemes 0,074 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 1108, iegūšanai īpašumā Latvijas 

Republikas nepilsonim V. Ļ., personas kods xxxxxx-xxxxx, ½ domājamās daļas apmērā. 

 

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 

 

20.§ 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 

A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 
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Dot piekrišanu zemes 0,15 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs xxxx, 

zemes vienības kadastra apzīmējums xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei P. 

P., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 

 

21.§ 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 

A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

Dot piekrišanu zemes 0,0595 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs xxxx, 

zemes vienības kadastra apzīmējums xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas pilsonei T.M., 

dzimušai (dzimšanas gads), Maskavā. 

 

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 

 

22.§ 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, 

E.Odziņa, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 

A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

Dot piekrišanu zemes 0,052 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs xxxx, 

zemes vienības kadastra apzīmējums xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim I. 

H., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 

 

Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju sēdēm: 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 09.06.2014. plkst. 15:00; 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 10.06.2014. plkst. 14:00;  

Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 11.06.2014. plkst. 14:00; 

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 18.06.2014. plkst. 14:00. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

Sēdi vadīja: ______________________ D.Jurēvica 

 

 

Protokolēja: ______________________ D. Zaļkalne 

 

 

 


