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LATVIJAS REPUBLIKAS 

CARNIKAVAS NOVADA DOME 
 

Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 

Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 

AS SEB banka, kods UNLALV2X AS Swedbank, kods HABALV22 

konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 

CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

 

2018.gada 22.augustā Nr.14 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Jānis Leja, Dainis Kozlovskis, 

Kristaps Bergmanis Imants Krastiņš (no plkst. 09.07), Eduards Burģelis (no 

plkst. 09.30) 

 

Nepiedalās: 

Deputāti - Arta Deniņa (attaisnoti) 

 

Domes administrācijas darbinieki: Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese Ģērmane, Edvīns 

Krūms 

Citi dalībnieki: p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 

 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 

 

G.Miglāns aicina Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas deputātu J.Leju 

nolikt deputāta mandātu, saistībā ar savām agresīvajām darbībām un uzbrukumu Carnikavas 

novada iedzīvotājam, pašvaldības rīkotajā sporta pasākumā. 

J.Leja atbild, ka nav komentāru. Jebkurā gadījumā ir jāsagaida tiesībsargājošo iestāžu lēmums. 

 

Deputāti diskutē par notikušo situāciju sporta pasākumā un deputāta J.Lejas rīcību. 

 

K.Bergmanis komentē, ka radusies situācija ir slikta. Attiecībā par pasākuma organizēšanu – tad 

arī tur bija nepilnības. Uzskata, ka J.Lejam nebūtu jānoliek deputāta mandāts. 

D.Kozlovskis norāda, ka šajā gadījumā ir jārunā par visām šāda veida situācijām. Radušos 

situāciju neatbalsta un deputāta rīcība bija slikta, bet tādēļ nav jānoliek mandāts. Mēs viņu 

pietiekami sodam ar to, ka izslēdzam no komisijām. 

G.Dzene komentē, ka vardarbība nav atbalstāma, bet gala lēmumus ir jāpieņem tiesībsargājošām 

iestādēm. Uz doto brīdi J.Lejam deputāta mandāts nav jānoliek. 
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J.Leja atvainojas, ka sabojāja novada iedzīvotājiem sporta svētkus. 

I.Krastiņš norāda, ka iespējams deputāts pārspīlēja un situācija varēja atrisināt ar mierīgākiem 

paņēmieniem. Tēvam ir jāaizstāv savi bērni. Šodien ar domes lēmumiem J.Leja tiks atbrīvots no 

darba komisijās – tā ir viņa atbildība. Otra svarīgāk lieta – kā novada domes vadība rūpējas par 

pašvaldības labo tēlu. Tas, ka šī informācija tika izplatīta sociālos medijos un portālos bija slikti 

– tas neradīja labo slavu novadam. Tādēļ ir svarīgi ievērot konsekvenci pret citām līdzīgām 

situācijām. 

 

J.Leja jautā, vai ir sagatavots saraksts par izsniegtajām Dziesmu un Deju svētku biļetēm, kas tika 

lūgts pagājušajā domes sēdē? 

D.Jurēvica atbild, ka turpmāk uz deputātu, īpaši J.Lejas, jautājumiem atbildēs rakstiski, tādēļ 

lūdzu šo jautājumu domē iesniedziet rakstiski. 

 

Domes sēdes darba kārtībā ir 33 darba kārtības jautājumi un izpilddirektora p.i. ziņojums. 

 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, P.Špakovs, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 

G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 

balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā. 

2. Par grozījumiem domes 23.08.2017. lēmumā (protokols Nr.17, 6.§) “Par skolas direktora 

vietnieka (audzināšanas un ārpus stundu darbā) pilnas slodzes štata vietas atvēršanu 

Carnikavas pamatskolā”. 

3. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos “Carnikavas pamatskolas 

pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”.  

4. Par noteikumu Nr. INA/2018/29 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 

14.septembra noteikumos Nr.INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprināšanu. 

5. Par jaunu sporta laukumu izveidi. 

6. Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamiem īpašumiem Atpūtas iela, 

Carnikava, Carnikavas novads (kadastra numurs 8052 004 0778), un Stacijas iela 23, 

Carnikava, Carnikavas novads (kadastra numurs 8052 004 0708) nodalītas zemes platības, 

mainot pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju 

izpildes nodrošināšanai. 

7. Par Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes 

vienību – atsavināšanu. 

8. Par Carnikavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “CARNIKAVAS NOVADA 

VĒSTIS” statusa maiņu. 

9. Par Carnikavas novada domes 25.07.2018. lēmuma “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

uz nekustamo īpašumu Plūmju ielā 22, Carnikava, Carnikavas nov.” (prot. Nr. 13, 1.§) 

atcelšanu. 

10. Par grozījumiem 25.07.2018. noteikumos Nr. INA/2018/26„Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 

(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”.  

11. Par jauna artēziskā ūdens urbuma izveidi Lilastē. 

12. Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā “DESTI-SMART” 

13. Par finansējuma piešķiršanu CHRISTA projekta papildus aktivitātei. 

14. Par papildus finansējuma piešķiršanu Carnikavas novada informatīvo stendu nomaiņai 

15. Par Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 

pievienotās vērtības nodokļa uzskaites nolikuma apstiprināšanu. 

16. Par noteikumu „Noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības finanšu vadību” 

apstiprināšanu. 
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17. Par pašvaldības kustamās un nekustamās mantas nodošanu pašvaldības aģentūras 

„Carnikavas Komunālserviss” valdījumā.  

18. Par budžeta izpildi 2018.gada I pusgadā 

19. Par J.Lejas atbrīvošanu no Carnikavas novada domes Administratīvās komisijas locekļa 

amata. 

20. Par J.Lejas atbrīvošanu no Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas 

locekļa (priekšsēdētāja vietnieka) amata. 

21. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā minifutbolā 6x6. 

22. Par pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 

23. Par zemes vienību apvienošanu. 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vīnkalnu iela 2, 4, 6, 

Gauja, Carnikavas novads. 

25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Silmalas”, Carnikavas novadā. 

26. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “LESTE” komercdarbībai zvejniecībā.  

27. Par 22.06.2018. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 02-14.3/18/9 izbeigšanu. 

28. Par 22.06.2018. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 02-14.3/18/8 izbeigšanu. 

29. Par zemes Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. nomu. 

30. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

31. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

32. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

33. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., [..], Carnikavas nov., [..], Carnikavas 

nov. un [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

 

Izpilddirektora p.i. ziņojums. 

1. § 

Par izmaiņām Carnikavas pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā  

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Plkst. 09.07 domes sēdē ierodas deputāts I.Krastiņš. 

 

IZSAKĀS: G.Kozlovska, I.Krastiņš, P.Špakovs, G.Miglāns, K.Bergmanis, J.Leja 

 

Iepazīstoties un izvērtējot Carnikavas pamatskolas jaunizveidoto interešu izglītības pulciņu 

darbību futbola un vieglatlētikas sporta grupās, t.i. sporta veidu programmu realizācija atbilstoši 

apstiprinātajiem standartiem, bērnu skaita iesaisti šajos pulciņos, nodarbību skaitu, sporta veida 

popularitāti un pieejamību, lai mērķtiecīgi  pilnveidotu bērnu un jauniešu iesaisti sporta aktivitātēs 

un veselīga dzīves veida veidošanā, kā arī nepieciešamību īstenot neformālo izglītību pieaugušo 

futbolam, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Pamatojoties uz Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

stratēģiskajiem attīstības mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm: 

• ĪM1 Konkurētspējīga pamata un vidējā izglītība – ar mērķi nodrošināt konkurētspēju, lai 

pakalpojumu izvēlas arī kaimiņu pašvaldību izglītojamie, 

• ĪM2 Speciālistu piesaistes politika - mērķis paredz augsti kvalificētu speciālistu piesaisti, 

• IP1_8 Interešu izglītība - Radošo un izglītības pieprasījumu apmierināšana (interešu 

izglītība). 

2. Lietderīgi līdzšinējās likmes – Carnikavas pamatskolas futbola speciālistam (0,374) un 

vieglatlētikas sporta speciālistam (0,407) vietā noteikt pilnu amata slodzi katram amatam. 

3. Ņemot vērā to, ka futbola speciālista un vieglatlētikas sporta speciālista amati ir pedagogu 

amati atbilstoši 10.05.2011. MK noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju 

un amatu sarakstu”, amatalgu likmes un mēnešalga nosakāma saskaņā ar 05.07.2016. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 
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I.Krastiņš izsaka pateicību par sagatavoto apkopojumu. Ja slodze (vidēji 3 reizes) tiek palielināta 

diviem treneriem, kā ir mainījusies noslodze kopš maija mēneša? Kāpēc tas netiek darīts pārējiem 

treneriem? Svarīgi būt izvērtēt un attīstīt visus sporta veidus, lai treneriem varētu piešķirt 

atbilstošas slodzes, nepieciešamības gadījumā tās paaugstinot. 

P.Špakovs komentē, ka ne visiem treneriem var piešķirt pilnu slodzi, jo vairums treneru strādā 

vairākās darba vietās. 

I.Krastiņš norāda, ka vispirms bija jāpiedāvā visiem treneriem un jāizsaka piedāvājums strādāt 

Carnikavas novadā pilnu slodzi. 

K.Bergmanis komentē, ka vajadzētu plašāku redzējumu – cik ir optimālais bērnu skaits, kādam 

tam vajadzētu būt, un kā sporta veidu attīstīt kopumā?! Ja ir kādas vēsturiskās nepilnības, tad 

vajadzētu tās apzināt. Svarīgi ir izvirzīt kritērijus, lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21. panta 

pirmās daļas 13.punktu un 21.panta otro daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 13.08.2018. atzinumu, Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018.atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt no 01.09.2018. šādus interešu izglītības pedagogu amatus pašvaldības iestādē 

“Carnikavas pamatskola”: 

1.1. Futbola speciālists (kods atbilstoši profesiju klasifikatoram 2359 06) – nepilns darba 

laiks, 0,374 likme, mēnešalga 376,00 EUR; 

1.2. Vieglatlētikas sporta speciālists (kods atbilstoši profesiju klasifikatoram 2359 06) 

nepilns darba laiks, 0,407 likme, mēnešalga 409,00 EUR. 

2. Izveidot no 01.09.2018. šādus amatus pašvaldības iestādē “Carnikavas pamatskola”: 

2.1. Futbola speciālists (interešu un neformālās izglītības pedagogs) (kods atbilstoši 

profesiju klasifikatoram 2359 06), pilns darba laiks, 1 likme (slodze), mēnešalga EUR 

1005,00 (viens tūkstotis pieci euro, 00 centi). 

2.2. Vieglatlētikas sporta speciālists (interešu izglītības pedagogs) (kods atbilstoši profesiju 

klasifikatoram 2359 06) pilns darba laiks, 1 likme (slodze), mēnešalga EUR 1005,00 

(viens tūkstotis pieci euro, 00 centi). 

3. Par lēmuma 1. un 2.punktos minēto izdarīt izmaiņas Carnikavas pamatskolas darbinieku 

amatu un mēnešalgu sarakstā. 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamos līdzekļus paredzēt 2018. gada Carnikavas pamatskolas 

budžetā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Carnikavas pamatskolas direktore A.Patkovska. 

 

I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsojumā “ATTUROS”, jo uzskatu, ka šādā izlases veidā, 

slodzi palielinot tikai divu pulciņu vadītājiem, varētu izraisīt nesaskaņas visā mūsu sporta 

sabiedrībā, jo kāds ir vairāk un kāds ir mazāk mīlēts”. 

 

2. § 

Par grozījumiem domes 23.08.2017. lēmumā (protokols Nr.17, 6.§) “Par skolas direktora 

vietnieka (audzināšanas un ārpus stundu darbā) pilnas slodzes štata atvēršanu Carnikavas 

pamatskolā’’ 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas pamatskolas direktore Aija Patkovska informē, ka Carnikavas pamatskolā, 

pieaugot skolēnu skaitam (uz 2018. gada 8.augustu – vairāk nekā 400 skolēnu), palielinās skolēnu 

audzināšanas darba apjoms, skolas starptautiskā sadarbība un dalības apjoms valsts un 

starptautiskajos izglītības projektos, līdz ar to radusies nepieciešamība pamatskolā veidot divas 
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amata vietas līdzšinējās vienas vietā (viena no amata vietām būtu finansējama no pašvaldības 

budžeta). 

 

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

daļas 13.punktu, 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 7.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas 15.08.2018. atzinumu, Finanšu un budžeta komitejas 13.08.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 31.08.2018. slēgt ar domes lēmumu (protokols Nr. 17, 6.§) no 2017.gada 24.augusta 

Carnikavas pamatskolā atvērto amata vietu “direktora vietnieks audzināšanas un ārpus 

stundu darbā” (profesijas kods 1345 09) 1,0 slodze, amatalga 1000,00 EUR mēnesī. 

2. No 03.09.2018. izveidot Carnikavas pamatskolā amata vietu “direktora vietnieks 

audzināšanas darbā” (profesijas kods 1345 09), 0,8 slodze, amatalga 1000,00 EUR mēnesī. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Carnikavas pamatskolas direktore Aija Patkovska. 

 

3. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos “Carnikavas pamatskolas 

pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”  

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Ar domes 23.08.2017. lēmumu (prot. Nr.17, 5.§) ir apstiprināti domes noteikumi Nr. 

INA/2017/16 “Carnikavas pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi” 

(turpmāk – Noteikumi).  

2. Lai detalizētāk un precīzāk novērtētu Carnikavas pamatskolas pedagogu personisko 

ieguldījumu un darba kvalitāti ir jāveic Noteikumu grozījumi, izsakot Noteikumu 1. 

pielikumu “Darbinieku darba sasniegumu, aktivitāšu un daudzpusības pašnovērtējums” 

jaunā redakcijā un papildināt Noteikumus ar 2. pielikumu “Carnikavas pamatskolas 

darbinieku ētikas kodekss”. 

 

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

daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.pantu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas 13.08.2018. atzinumu, Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2018/28 “Grozījumi noteikumos Nr. INA/2017/16 

“Carnikavas pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”” (pielikumā).  

2. Atbilstoši Noteikumu 5. punktam piešķirt finansējumu Carnikavas pamatskolas pedagogu 

materiālās stimulēšanas piemaksām EUR 3807,60 (trīs tūkstoši astoņi simti septiņi eiro, 60 

centi) mēnesī (31,73 likmes) (atbilstoši VIIS 31.05.2018. pedagogu tarifikācijas datiem)) 

(pielikumā), 9 (deviņu) mēnešu periodā kopā EUR 34268,40 (trīsdesmit četri tūkstoši divi 

simti sešdesmit astoņi eiro, 40 centi), papildus sociālais nodoklis 23,59%, periodam no 2019. 

gada 2. janvāra līdz 31. maijam un 2019. gada 1. septembra līdz 30. decembrim. 

3. Lēmuma 3. punkta izpildei paredzēt līdzekļus Carnikavas novada domes 2019. gada finanšu 

budžetā. 

4. Atbildīgais par 4. punkta izpildi Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgie par noteikumu Nr. INA/2018/28 “Grozījumi noteikumos Nr.INA/2017/16 

“Carnikavas pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”” piemērošanu – 

Izglītības un kultūras nodaļas Izglītības speciāliste un Carnikavas pamatskolas direktore, 
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atbilstoši kompetencei. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 

4. § 

Par noteikumu Nr. INA/2018/29 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 

14.septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Plkst. 09.30 domes sēdē ierodas deputāts E.Burģelis. 

 

Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Sporta stratēģijas nodaļa ikgadējā 

pasākumu plānā paredzēts organizēt pašvaldības publiskos pasākumus (tostarp arī Zvejnieksvētki 

un Nēģu svētki). Izvērtējot līdzšinējo pieredzi un situāciju saistībā ar sporta pasākumu 

organizēšanu un ikviena sporta interesenta iesaisti sporta aktivitātēs, kuru laikā tiek popularizēts 

veselīgs dzīvesveids, aktīvā atpūta un arī pats novads kopumā, kā arī ievērojot pašvaldības 

struktūras izmaiņas, ir nepieciešams veikt grozījumus 14.09.2016. noteikumos Nr. INA/2016/24 

“Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2018/29 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 

14.septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” (pielikums). 

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

 

5. § 

Par jaunu sporta laukumu izveidi 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis 

 

Carnikavas novada dome, noklausoties pašvaldības Centrālās administrācijas Sporta 

stratēģijas nodaļas vadītāja E.Krūma ziņojumu par jaunu sporta laukumu izveides nepieciešamību 

Carnikavā, Rožu ielā 28, konstatē: 

1. Carnikavas novada dome 24.05.2017. pieņēma lēmumu “Par Carnikavas pamatskolas 

reorganizāciju, dibinot vispārējās vidējās izglītības iestādi”, kas nozīmē, ka, uzsākot 

pārbūves darbus esošajā Carnikavas pamatskolā, Nākotnes ielā 1, tajā skaitā sporta zālē, tiks 

apgrūtināta sporta pulciņu darbība. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 

bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm u.c.). 

3. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030.gadam noteic stratēģisko 

projektu Nr.SP2 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, kā 
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arī apakšprojektus Nr.2 “Pamatskolas izglītības pakalpojuma kvalitātes un konkurētspējas 

nodrošināšana” un Nr.3 “Vidusskolas izveidošana uz Carnikavas pamatskolas bāzes”. 

4. Carnikavas novada attīstības programma 2015-2021.gadam noteic aktivitātes A1.1.4.7 - 

Izglītības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras komplekss plānojums, kā arī īpašās 

aktivitātes ĪA1.1.2 ”Carnikavas pamatskolas rekonstrukcijas un paplašināšanas koncepcijas 

izstrāde”. 

 

I.Krastiņš izsaka priekšlikumu noteikt, ka skolas rekonstrukcijas laikā esošais stadions (zālājs) 

netiek bojāts. 

D.Jurēvica atbild, ka konkursa nolikumā varētu tikt iekļauts punkts, ka esošais stadiona zālājs ir 

jāsaglabā esošajā stāvoklī. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.,  4. un 6.punktiem un 

saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.08.2018. un Finanšu un 

budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumiem, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 

E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, 

“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt sintētiskā futbola laukuma ar nožogojumu un apgaismojumu, hokeja laukuma un 

pludmales volejbola laukuma izbūvi Carnikavā, Rožu ielā 28 un uzsākt projektēšanu; 

2. uzdot Centrālās administrācijas Sporta stratēģijas nodaļas vadītājam par lēmuma 1.punktā 

minēto veikt cenu aptauju būvprojekta izstrādei (ietverot zemes topogrāfiskās uzmērīšanas 

pakalpojumu); 

3. piešķirt un ieplānot finansējumu būvprojekta izstrādei ~ 13000 EUR (t.sk. pievienotās 

vērtības nodoklis) 2018.gada budžetā, avansu būvniecības darbiem līdz 37 000 EUR (t.sk. 

pievienotās vērtības nodoklis) 2018.gada budžetā no sadaļas “Ūdensblusu pielāgošana 

sportam” un atlikušo būvniecības daļu 2019.gada budžetā; 

4. noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju; 

5.  noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Sporta stratēgijas 

nodaļas vadītāju; 

6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli –pašvaldības izpilddirektoru. 

 

6. § 

Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamiem īpašumiem Atpūtas iela, 

Carnikava, Carnikavas novads (kadastra numurs 8052 004 0778), un Stacijas iela 23, 

Carnikava, Carnikavas novads (kadastra numurs 8052 004 0708) nodalītas zemes platības, 

mainot pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju 

izpildes nodrošināšanai 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk – programma), kas 

aktualizēta ar domes 30.11.2017. lēmumu (protokols Nr. 25, 3.§), prioritāte IP1_1: „Ciemu 

centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.4: „Carnikavas kā pilsētas attīstība”, pakārtotu 

aktivitāti A1.1.4.6: „Gaujas promenādes izveide”, kas, izmantojot pašvaldības budžeta 

līdzekļus un Eiropas Savienības finansējumu (t.sk. SAM 5.5.1.), izpildāma 2016.-2019.gadā 

un kuras ietvaros paredzēts projektēt promenādi 8 km garumā ar cieto segumu un 

nepieciešamo labiekārtojumu, t.sk. apgaismojumu, kā arī izbūvēt Gaujas promenādes 

1.kārtu: dzelzceļa tilts – Jūras iela; 

2. ar domes 25.10.2017. lēmumu „Par nepieciešamību sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 

iegādāties pašvaldības īpašumā daļu no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas novads, kadastra 
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numurs 8052 004 [..], un zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības 

īpašumam Stacijas iela 23, Carnikava, Carnikavas novads” (protokols Nr. 22, 15.§) ir 

nolemts konceptuāli piekrist Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) mantas 

– no zemesgabala Atpūtas iela, Carnikava, Carnikavas novads (turpmāk - Atpūtas iela), ar 

kadastra apzīmējumu 8052 004 0778, atdalāma zemesgabala 500 kv.m. platībā un no 

zemesgabala Stacijas iela 23, Carnikava, Carnikavas novads (turpmāk - Stacijas iela 23), ar 

kadastra apzīmējumu 8052 004 0708, atdalāma zemes gabala 300 kv.m. platībā, maiņai pret 

[..] piederošo, no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas novads (turpmāk – [..]) zemes vienības 

kadastra apzīmējums 8052 004 [..], atdalāmo zemes gabalu 800 kvadrātmetri platībā, kas 

nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktā minētās funkcijas īstenošanai (t.sk. piebraucamā ceļa izbūve un 

uzturēšana), atbilstoši zemesgabalu maiņas priekšlikumam, atdalāmo zemesgabalu platību 

precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā; 

3. lai izpildītu programmā noteikto, pamatojoties uz domes 25.10.2017. lēmumu (protokols 

Nr. 22, 15.§), ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas apstiprināts ar domes 25.04.2018. 

lēmumu (protokols Nr. 6, 43.§), kura ietvaros: 

a. no [..] piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 0,4999 ha platībā, 

kas ietilpst nekustamā īpašuma [..] sastāvā, ir atdalīta 0,0881 ha zemes vienība, kadastra 

apzīmējums 8052 004 [..], kas pievienojama pašvaldības nekustamam īpašumam Atpūtas 

iela; 

b. no pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0708, kas 

ietilpst nekustamā īpašuma Stacijas iela 23 sastāvā, ir nodalīta zemes platība 0,0384 ha, 

kas pievienota [..] piederošai nekustamā īpašuma [..] sastāvā ietilpstošai zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..]; 

c. no pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 1278, kas 

ietilpst nekustamā īpašuma Atpūtas iela sastāvā, ir nodalīta zemes platība 0,0497 ha, kas 

pievienota [..] piederošai nekustamā īpašuma [..] sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8052 004 [..]; 

d. pēc zemes vienības 0,0881 ha atdalīšanas no nekustamā īpašuma [..] un zemes platību 

(0,0384 ha no nekustamā īpašuma Stacijas iela 23 un 0,0497 ha no Atpūtas iela) 

pievienošanas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..], ir izveidota zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 004 1293 ar platību 0,4999 ha; 

e. pēc zemes platības 0,0384 ha nodalīšanas no pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma 

Stacijas iela 23 un pievienošanas [..] piederoša nekustama īpašuma [..] sastāvā ietilpstošai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..], pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma Stacijas iela 23 sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 004 1294 

un ar platību 0,9490 ha;  

f. pēc zemes platības 0,0497 ha nodalīšanas no pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma 

Atpūtas iela un pievienošanas [..] piederoša nekustama īpašuma [..] sastāvā ietilpstošai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..], kā arī pēc zemes vienības 0,0881 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..] atdalīšanas no [..] piederošas zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 [..], kas ietilpst nekustamā īpašuma [..] sastāvā, 

pašvaldības nekustama īpašuma Atpūtas iela sastāvā būs zemes vienības: kadastra 

apzīmējums 8052 004 1277 un platība 0,5136 ha, kadastra apzīmējums 8052 004 1292 

un platība 0,0881 ha; 

4. domes 25.10.2017. lēmums (protokols Nr. 22, 15.§) pieņemts izvērtējot pašvaldības 

aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk - aģentūra) 07.09.2017. iesniegumu 

Nr.01-6/521, reģistrētu domē ar Nr. S/1962. Aģentūra ir pašvaldības nekustama īpašuma 

„Pretplūdu aizsargdambis”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0678, sastāvā 

esošā infrastruktūras objekta – Centra poldera aizsargdambi (D-1) (būves kadastra 

apzīmējums 8052 004 0678 001) un pašvaldības īpašumu Atpūtas iela un Stacijas iela 23 

apsaimniekotāja. Aģentūra norāda, ka, lai aizsargdambis ilgtspējīgi kalpotu pretplūdu 
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funkcijas nodrošināšanai, ir maksimāli jāierobežo motorizēta transporta kustība pa tā 

virsmu un jāveic atbilstošu tā labiekārtojumu – nostiprinot aizsargdambja virsmu vietās, 

kur paredzēta būves šķērsošana. Aģentūra ierosina domei veikt daļu no zemes vienībām 

apmaiņu, pārkārtojot zemes vienību robežas, proti, maiņas ceļā atsavināt zemes daļu no 

pašvaldības nekustama īpašuma Stacijas iela 23 sastāvā ietilpstošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 8052 004 0708, un aptuveni 500 m2 lielo Atpūtas ielas zemes vienību, 

vienlaikus pašvaldības īpašumā iegūstot līdzvērtīgu zemes platību no nekustamā īpašuma 

“Oliņas 4” sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0149, kas 

nepieciešama papildus piebraucamā ceļa būvniecībai un uzturēšanai; 

5. aģentūras nolikuma Nr. INA/2015/6, kas apstiprināts ar domes 18.02.2015. lēmumu 

(protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot 

un labiekārtot pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus; 

6. aģentūras iesniegums pēc būtības ir vērtējams kā ierosinājums veikt pašvaldības mantas – 

no nekustamiem īpašumiem Atpūtas iela un Stacijas iela 23 nodalāmu zemes platību 

atsavināšanu, un tās mainīt pret no nekustama īpašuma [..] nodalāmu zemes vienības daļu, 

kas nepieciešama pašvaldības funkciju (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana 

un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) 

izpildes nodrošināšanai; 

7. domē ir saņemts nekustama īpašuma [..] īpašnieka [..], 22.08.2017. iesniegums, reģistrēts 

ar Nr. S/1853, kurā viņš piekrīt mainīt no [..] zemesgabala ar platību 0,4999 ha, kadastra 

apzīmējums 8052 004 [..], atdalāmu zemes gabalu aptuveni 800 kvadrātmetri platībā, kas 

pašvaldībai nepieciešams piebraucamā ceļa izbūvei un uzturēšanai, pret zemesgabaliem, 

kuri atdalāmi no pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0778 

(Atpūtas iela - aptuveni 500 kvadrātmetri platībā) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

8052 004 0708 (Stacijas iela 23 - aptuveni 300 kvadrātmetri platībā); 

8. [..] iesniegumā lūdz domi segt visus ar minēto zemes gabalu apmaiņu un īpašumtiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā saistītos izdevumus, kā arī segt zaudējumus, kuri viņam 

radīsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas rezultātā; 

9. [..] iesniegums pēc būtības atbilst aģentūras iesniegtajam pašvaldības mantas atsavināšanas 

ierosinājumam; 

10. no [..] nekustama īpašuma [..], kadastra Nr.8052 004 [..], atdalītajai zemes vienībai, 

kadastra apzīmējums 8052 004 [..], Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101), piekritīgā platība – 0,0881 

ha;  

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

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

2005.-2017. gadam grozījumi: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem”), nekustama īpašuma Stacijas iela 23 sastāvā ietilpstošā zemes vienība 

atrodas sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā (JS), bet nekustama īpašuma [..] sastāvā 

ietilpstošā zemes vienība atrodas jauktas dzīvojamās un  iestāžu apbūves teritorijā (JC); 

12. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 

a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā un 13.punkts - pašvaldībām ir autonomā 

funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) un saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 

teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt nekustamo mantu; 

c. 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; 
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d. 21.panta pirmās daļas 17. un 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru 

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu 

pašvaldības īpašumā, un par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās 

funkcijas; 

13. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

a. 1.panta 1.punkts cita starpā - publiskas personas mantas mainīšana ir atsavināšana; 

b. 3.panta pirmās daļas 3.punkts - publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, 

apmainot pret citu mantu; 

c. 4.panta otrā daļa - publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā 

atrodas publiskas personas manta; 

d. 5.panta pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, bet 5.panta 

piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids; 

e. 8.panta otrā daļa - atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 8.panta trešā daļa cita starpā - mantas nosacīto cenu 

apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu 

organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu; 8.panta sestā daļa - mantas novērtēšanas 

komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus; 8.panta 

septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas 

komisija; 

f. 38.panta pirmā daļa - publiskas personas nekustamo īpašumu var apmainīt pret 

līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes 

nodrošināšanai; 38.panta otrā daļa - publiskas personas maināmo nekustamo īpašumu 

un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā 

un nosaka tā nosacīto cenu (8.pants); 38.panta trešā daļa - maināmo nekustamo 

īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz 

naudā; 

14. ņemot vērā SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr.40003533474, 

11.07.2018. slēdzienus par apmaiņai paredzēto zemes vienību un to daļu iespējamo tirgus 

vērtību un saskaņā ar pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas 25.07.2018. lēmumu 

(protokols Nr. 08-1/3): 

a. apmaiņai piedāvātā no [..] piederošā nekustamā īpašuma [..] atdalītās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 0,0881 ha platībā, nosacītā cena noteikta 19500,00 

EUR apmērā; 

b. no pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela sastāvā ietilpstošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 8052 004 1278, nodalītās zemes 0,0497 ha platībā un no 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Stacijas iela 23 sastāvā ietilpstošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0708, nodalītās zemes 0,0384 ha platībā (abu 

nodalīto zemes gabalu kopplatība 0,0881 ha), nosacītā cena noteikta 19500,00 EUR 

apmērā; 

15. no nekustamā īpašuma [..] atdalītās zemes vienības nosacītā cena un no nekustamiem 

īpašumiem Atpūtas iela un Stacijas iela 23 nodalītās zemes nosacītā cena ir vienādas; 

16. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

1.punkts cita starpā nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 

mantas izlietojumu; 

17. zemesgabals, kas atdalīts no nekustama īpašuma [..], kā atsevišķa zemes vienība ir 

pievienojams pašvaldības nekustamam īpašumam Atpūtas iela, lai uz zemes vienības 
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izbūvētu piebraucamo ceļu (Atpūtas ielas turpinājumu), kas nodrošinās piekļuvi pretplūdu 

aizsargdambja (D-1) otrā (upes) pusē esošiem nekustamiem īpašumiem, kā piebraucamo 

ceļu vairs neizmantojot aizsargdambja virsmu; 

18. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 7.pants 

nosaka, ka institūcija atlīdzina zaudējumus, kas nekustamā īpašuma īpašniekam radušies 

šā īpašuma atsavināšanas procesā. 

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

pret pašvaldības zemi, kas 0,0881 ha kopplatībā nodalīta no Stacijas 23 zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 8052 004 0708 (0,0384 ha), un Atpūtas ielas zemes vienības, kadastra apzīmējums 

8052 004 1278 (0,0497 ha), piedāvātā zemes vienība 0,0881 ha platībā ar kadastra apzīmējums 

8052 004 1292, ir līdzvērtīga un nepieciešama pašvaldības funkciju (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana) izpildes nodrošināšanai, kā arī pašvaldības nekustamās mantas (būves - 

Centra poldera aizsargdambis (D-1) (būves kadastra apzīmējums 8052 004 0678 001)) racionālai 

apsaimniekošanai. 

 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2. un 13.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. 

un 23.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 1.punktu, 3.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto, septīto 

daļu, 38.panta pirmo, otro, trešo daļu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 

atsavināšanas likuma 7.pantu, Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas 

25.07.2018. lēmumu (protokols Nr. 08-1/3), Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma Atpūtas iela, Carnikava, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0778, sastāvā ietilpstošas zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 8052 004 1278, nodalītu zemes daļu 0,0497 ha platībā, un no 

nekustamā īpašuma Stacijas iela 23, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 

0708, sastāvā ietilpstošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0708, nodalītu 

zemes daļu 0,0384 ha platībā, mainot tās pret līdzvērtīgu no [..] piederoša nekustamā 

īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 [..], atdalītu zemes vienību, 

kadastra apzīmējums 8052 004 [..], ar platību 0,0881 ha, kas nepieciešama sabiedrības 

vajadzību un pašvaldības funkciju (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) 

izpildes nodrošināšanai, proti, piebraucamā ceļa (Atpūtas ielas turpinājuma), kas 

nepieciešams piekļuves nodrošināšanai pretplūdu aizsargdambja (D-1) otrā (upes) pusē 

esošiem privātpersonu nekustamiem īpašumiem, izbūvei. 

2. Apstiprināt maināmo nekustamo īpašumu nosacītās cenas: 

2.1. no Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Atpūtas iela, 

Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0778, sastāvā ietilpstošās 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 1278, nodalītās zemes 0,0497 ha 

platībā un no Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Stacijas 

iela 23, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0708, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0708, nodalītās zemes 

0,0384 ha platībā (abu nodalīto zemes gabalu kopplatība ir 0,0881 ha), nosacītā cena - 

19500,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti eiro, nulle centi); 

2.2. no [..] piederošā nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 

[..], atdalītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 0,0881 ha platībā, 

nosacītā cena - 19500,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti eiro, nulle centi). 
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3. Noslēgt ar [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese [..], Carnikavas nov., LV-

2163, lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu maiņas līgumu.  

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot un saskaņot ar lēmuma 3.punktā norādīto personu 

nekustamo īpašumu maiņas līgumu, ietverot tajā nosacījumus par no noslēdzamā maiņas 

līguma izrietošu [..] zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi viņam radīsies, iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa samaksas veidā. 

5. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai 

„Carnikavas Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto pašvaldības īpašumā maiņas 

darījumā iegūto zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 004 1292, līdz ar visiem 

dokumentiem, kuri uz to attiecas. 

6. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot papildvienošanos 

pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada pašvaldības 

aģentūru „Carnikavas Komunālserviss”, termiņš - piecas (5) darba dienas pēc Carnikavas 

novada pašvaldības īpašuma tiesības uz lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību, kadastra 

apzīmējums 8052 004 1292, nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

7. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” segt 

izdevumus lēmuma 1.punktā norādītās pašvaldības īpašumā iegādātās zemes vienības 

uzturēšanai no pašvaldības 2018.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

8. Noteikt atbildīgo par: 

8.1. lēmuma 4. un 6.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāju, 

8.2. lēmuma 7.punkta izpildi – Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

Komunālserviss” direktoru. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

7. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo 

zemes vienību - atsavināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš, G.Miglāns, K.Bergmanis, J.Leja 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  

1. domē saņemta Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – aģentūra) 

09.08.2018. vēstule Nr. 01-6/391, reģistrēta ar Nr.S/1723. Vēstulē aģentūra norāda, ka tā 

saskaņā ar nolikumu apsaimnieko Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 

nekustamos īpašumus un sniedz domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus 

jautājumos, kas saistīti ar aģentūras darbību un tās kompetencē esošo jautājumu risināšanu; 

2. aģentūra vēstulē informē, ka citu starpā apsaimnieko šādus pašvaldības īpašumā esošus 

nekustamos īpašumus: 

a. Lašu iela 54, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0823, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 004 0823, platība - 0,146 ha. Saskaņā ar ierakstiem 

zemesgrāmatā nekustamam īpašumam nav noteikti apgrūtinājumi. Saskaņā ar Carnikavas 

novada teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/7 

„Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam 

grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) (turpmāk – 

teritorijas plānojums) zemes vienība atrodas sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā (JS). 

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – 

NĪVKIS) reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve” (kods 0908), tās kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. - 8307 EUR. 

Nekustams īpašums atrodas individuālo dzīvojamo māju apbūves tiešā tuvumā; 
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b. Nēģu iela 58, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0986, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 004 0986, platība - 0,1121 ha. Saskaņā ar ierakstiem 

zemesgrāmatā nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar lietu tiesībām: Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija  (platība – 0,1121 ha) 

un ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un 

ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (platība – 0,0276 ha). Saskaņā ar 

teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas tehniskās apbūves teritorijā (RT). Zemes 

vienībai NĪVKIS reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Transporta līdzekļu 

garāžu apbūve” (kods 1104), tās kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. - 4969 EUR. 

Nekustams īpašums atrodas individuālo dzīvojamo māju apbūves tiešā tuvumā; 

c. Roņu iela 85, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 0816, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 008 0816, platība - 0,0592 ha. Saskaņā ar ierakstiem 

zemesgrāmatā nekustamam īpašumam nav noteikti apgrūtinājumi. Saskaņā ar teritorijas 

plānojumu zemes vienība atrodas vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību apbūves teritorijā 

(DzV). Zemes vienībai NĪVKIS reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

„Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601), tās kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 

- 6737 EUR; 

d. Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 005 1030, platība - 0,06 ha. Saskaņā ar ierakstiem 

zemesgrāmatā nekustamam īpašumam nav noteikti apgrūtinājumi. Saskaņā ar teritorijas 

plānojumu zemes vienība atrodas vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību apbūves teritorijā 

(DzV). Zemes vienībai NĪVKIS reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (kods 0908), tās kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. 

- 3414 EUR; 

e. Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1416, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 005 1082, platība - 0,0632 ha. Saskaņā ar ierakstiem 

zemesgrāmatā nekustamais īpašums (norādītā zemes vienība) ir apgrūtināts ar lietu 

tiesībām: aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu (platība – 0,0632 ha). Saskaņā ar teritorijas 

plānojumu zemes vienība atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (MDz). Zemes 

vienībai NĪVKIS reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101), tās kadastrālā vērtība uz 

01.01.2018. - 51 EUR  

(turpmāk kopā – nekustamie īpašumi); 

3. aģentūra norāda, ka nekustamo īpašumu apgrūtinājumi ierobežo to apbūves iespējas un cita 

veida izmantošanu, to sastāvā esošās zemes vienības ir ar nepietiekami lielu platību, tās 

atrodas apdzīvojamu ēku tiešā tuvumā; 

4. aģentūra ierosina domei lemt jautājumu par nekustamo īpašumu (zemes vienību) 

atsavināšanu, jo aģentūras ieskatā tie nav nepieciešami pašvaldībai un tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to pašvaldībai nav racionāli un lietderīgi uzturēt 

nekustamos īpašumus, kuru lietošanas mērķis nevar būt saistīts ar jebkādu publisku 

pielietojumu; 

5. aģentūra vērš domes uzmanību uz to, ka attiecībā uz nekustamiem īpašumiem Ozolu iela 49, 

Carnikava, Carnikavas nov., un Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas nov. (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 8052 005 1082), pastāv pretruna starp teritorijas plānojumā atļauto 

izmantošanu un NĪVKIS reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; 

6. aģentūras vēstulē norādītie nekustamie īpašumi, kas nodoti aģentūras apsaimniekošanā 

(pārvaldīšanā), noslēdzot papildus vienošanos pie 02.02.2004. apsaimniekošanas līguma, uz 

īpašuma tiesības pamata pieder pašvaldībai, pašvaldības īpašuma tiesība uz tiem nostiprināta 

attiecīgos Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

nodalījumos; 

7. nekustamie īpašumi (zemes vienības) atrodas Carnikavas novada Carnikavas ciemā un 

Garciemā, daļa no tiem robežojas ar pašvaldības zemes īpašumiem, uz kuriem atrodas 
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pašvaldības valdījumā esoši publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti, kā arī tie 

robežojas ar privātpersonām piederošām zemes vienībām; 

8. aģentūras nolikuma Nr. INA/2015/6, kas apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un 

labiekārtot pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. Atbilstoši aģentūras 

nolikuma 4.4.13.apakšpunktam, aģentūras direktors sniedz domei nepieciešamo informāciju 

un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar aģentūras darbību un tās kompetencē esošo 

jautājumu risināšanu; 

9. 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 mantu; 

b. 21.panta pirmās daļas 17.punkts cita starpā - tikai dome var lemt  par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu; 

10. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

a. 4.panta pirmā daļa cita starpā - atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm 

to funkciju nodrošināšanai; 

b. 4.panta otrā daļa cita starpā - publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt 

attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai 

turējumā atrodas publiskas personas manta; 

c. 5.panta pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija;  

d. 5.panta piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 

nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi;  

e. 3.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - publiskas personas nekustamo mantu var 

atsavināt, pārdodot izsolē; 

f. 1.panta 4.punkts - izsole ar augšupejošu soli ir priekšlikums personai, kura par atklāti 

pārdodamo mantu sola visaugstāko cenu, kas ir augstāka par izsoles sākumcenu, noslēgt 

minētās mantas pirkuma līgumu; 

g. 8.panta: otrā daļa - atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 

noteiktā kārtībā; trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un 

mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šī panta otro daļu organizē 

nekustamā īpašuma novērtēšanu; sestā daļa - mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai 

pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus; septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši 

mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija; 

11. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

2.punkts cita starpā nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami 

augstāku cenu; 

12. mantas nosacīto cenu jāuzdod noteikt pastāvīgi funkcionējošai Nekustamā īpašuma lietu 

komisijai, kas darbojas uz 20.07.2011. nolikuma Nr.CND/INA/2011/31 pamata; 

13. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

nosaka: 

a) 8.punkts cita starpā - zemes vienībai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos 

gadījumos; 
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b) 17.6.punkts - lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā 

neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis 

neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; 

c) 18.punkts cita starpā - lietošanas mērķa maiņu var ierosināt arī pašvaldības institūcija; 

14. zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 1082, 0,0632 ha platībā, kas ietilpst 

nekustama īpašuma Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 

1416, sastāvā, atsavināšanai nenodot līdz tai būs nodrošināta piekļuve no pašvaldības ielas. 

 

I.Krastiņš komentē, ka lēmumprojektu atbalsta, jo iegūto finansējumu varēs izmantot novada 

prioritāšu īstenošanai. Tālākā darbība būtu apzināt pašvaldības nekustamos īpašumus un sastādīt 

sarakstu, klāt pievienojot arī nākotnes plānus. Tādā veidā varētu saprast, cik būtu šādi 

atsavināmie nekustamie īpašumi. 

G.Miglāns piekrīt, ka informatīvi šādu sarakstu var skatīt Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejā. 

 

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  1.panta 4.punktu, 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto 

un septīto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 8., 17.6. un 18.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 

8052 005 1030, sastāvā ietilpstošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (kods 

0908) uz „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601). 

2. Aktualizēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, atbilstoši 

lēmuma 1.punktā noteiktajam. 

3. Nodot atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības nekustamo mantu: 

3.1. zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 004 0823, 0,146 ha platībā, kas ietilpst 

nekustama īpašuma Lašu iela 54, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

004 0823, sastāvā; 

3.2. zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 004 0986, 0,1121 ha platībā, kas ietilpst 

nekustama īpašuma Nēģu iela 58, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

004 0986, sastāvā; 

3.3. zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 008 0816, 0,0592 ha platībā, kas ietilpst 

nekustama īpašuma Roņu iela 85, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

008 0816, sastāvā; 

3.4. zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā, kas ietilpst 

nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

005 1030, sastāvā, 

pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

4. Uzdot Nekustamā īpašuma lietu komisijai noteikt mantas nosacīto cenu, novērtēšanai 

pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju, un iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Carnikavas 

novada domes sēdē: 

4.1. attiecībā uz 3.1. un 3.2.punktā norādīto mantu – 2 (divu) mēnešu laikā pēc Carnikavas 

novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam spēkā stāšanās; 
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4.2. attiecībā uz 3.3. un 3.4.punktā norādīto mantu – 1 (viena) mēneša laikā pēc sertificēta 

vērtētāja veikta mantas novērtējuma saņemšanas.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. un 4.punkta izpildi - Nekustamā īpašuma lietu komisijas 

priekšsēdētāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

8. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “CARNIKAVAS NOVADA 

VĒSTIS” statusa maiņu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē (turpmāk – Dome) saņemta Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrijas vēstule (Domē reģistrēta 06.06.2018. Nr.1-17/5103) (turpmāk – 

Vēstule), kurā ministrija lūdz nodrošināt likuma “Par presi un citiem masu informācijas 

līdzekļiem” (turpmāk – Likums) 2.panta otrajā daļā noteikto prasību izpildi. Ministrija aicina 

pašvaldībām, kuru informatīvo izdevumu tiesiskais statuss nav mainīts (nav veikta 

pārreģistrācija) pēc iespējas ātrākā laikā veikt pašvaldības informatīvo izdevumu tiesiskā 

statusa maiņu Uzņēmumu reģistrā. 

2. Likuma 2. panta otrā daļa paredz, ka šā likuma noteikumi neattiecas uz valsts varas un 

pārvaldes institūciju instrukcijām, normatīvajiem aktiem, tiesu un arbitrāžas prakses 

periodiskajiem biļeteniem, mācību un zinātnisko iestāžu izdotajiem materiāliem un 

pašvaldību informatīvajiem izdevumiem. 

3. Likuma 9.1panta otrā daļa nosaka, ka lai izdarītu reģistrā ierakstu par masu informācijas 

līdzekļa darbības izbeigšanu, Uzņēmumu reģistram iesniedz pieteikumu par masu 

informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģistra un tam pievieno īpašnieka (dibinātāja) lēmumu 

par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu. 

4. Carnikavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “CARNIKAVAS NOVADA 

VĒSTIS” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Masu informācijas līdzekļu reģistrā 

reģistrēts 2003.gada 8.janvāri, reģistrācijas numurs 000702727. 

5. Lai izpildītu Likuma 2.panta otrajā daļā noteiktās prasības, ir nepieciešams veikt Carnikavas 

novada pašvaldības informatīvā izdevuma “CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS” tiesiskā 

statusa maiņu. 

6. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 12.pantam, pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 

tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, likuma “Par presi un citiem masu 

informācijas līdzekļiem” 2.panta otro daļu un 9.1panta otro daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 

komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt Carnikavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “CARNIKAVAS NOVADA 

VĒSTIS”, reģistrācijas Nr.000702727, kā masu informācijas līdzekļa darbību.  

2. Iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā par Carnikavas novada 

pašvaldības informatīvā izdevuma “CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS” izslēgšanu no 

masu informācijas līdzekļu reģistra. 

3. Noteikt, ka Carnikavas novada pašvaldības informatīvais izdevums “CARNIKAVAS 

NOVADA VĒSTIS” turpina darbību kā pašvaldības bezmaksas izdevums, bez masu 

informācijas līdzekļa tiesiskā statusa. 



17 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 

9. § 

Par Carnikavas novada domes 25.07.2018. lēmuma “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

uz nekustamo īpašumu Plūmju ielā 22, Carnikava, Carnikavas nov.” (prot. Nr. 13, 1.§) 

atcelšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Izvērtējot Carnikavas domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus 

konstatēts, ka:  

Carnikavas novada domē 18.07.2018. saņemts (iereģistrēts ar Nr.CND/S/1552) 17.07.2018. 

noslēgts pirkuma līgums (turpmāk - Līgums), izvērtējot Līguma nosacījumus un papildu 

informāciju, kā arī normatīvajos aktos noteikto kārtību kādā pašvaldība izmanto pirmpirkuma 

tiesības, Carnikavas novada dome 25.07.2018. ārkārtas domes sēdē nolēma izmantot pirmpirkuma 

tiesības uz [..] piederošo nekustamo īpašumu [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 [..], 

sastāvošu no zemesgabala 0,0838 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 005 [..]), uz kura atrodas 

dārza māja, saimniecības ēka un siltumnīca, par Līgumā norādīto nekustamā īpašuma 

atsavināšanas cenu 3850,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro, 00 centi). 

Carnikavas novada dome 30.07.2018. saņēmusi 26.07.2018. noslēgtu Atcēlēj līgumu. Un 

proti, nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 [..], īpašniece [..]a un 

[..] 26.07.2018. noslēguši Atcēlēj līgumu.  

Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 919 „Par vietējo pašvaldību 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu” (turpmāk – noteikumi Nr. 919) 8. punkts noteic, ka 

līgumslēdzējiem nav tiesību grozīt līgumu, taču šī norma neaizliedz vienoties par pirkuma līguma 

atcelšanu.  

Saskaņā ar Civillikuma 1403. pantu tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta darbība tiesisku 

attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai. Saskaņā ar Civillikuma 1865. pantu līgums, 

kas nav vēl izpildīts ne pilnīgi, ne pa daļai, to atceļot tiek iznīcināts, it kā tā nekad nebūtu bijis. 

Tas pats noteikums ir spēkā pat tad, kad burtiski ņemot tikai vienam vai otram no dalībniekiem 

vajadzētu atsvabināties no savas saistības. Ja līgums ir pilnīgi vai pa daļai izpildīts, tad atcēlējs 

līgums, ciktāl ar to norunāts izpildījumu atdod atpakaļ, nodibina jaunu prasījumu. Civillikuma 

2041. pants noteic, ka, abām pusēm vienojoties var atcelt katru pirkuma līgumu, kā pirms, tā arī 

pēc tā izpildīšanas, izņemot tikai gadījumus, kad ar to aizskartu trešo personu iegūtās tiesības. 

Atceļot jau izpildītu līgumu, katrai pusei jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi, vai par to jāatlīdzina. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 83. pantu iestāde pēc savas iniciatīvas vai 

personas iesnieguma var uzsākt administratīvo procesu no jauna un lemt par administratīvā akta 

atcelšanu saskaņā ar šā likuma 85. – 88. panta noteikumiem. Administratīvā procesa likuma 

85. panta pirmā daļa noteic, ka adresātam nelabvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt 

jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar tiesību normām šāda paša satura administratīvais 

akts tūlīt būtu jāizdod no jauna. 

 

Ievējot iepriekš minēto, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. pantu un 

85. panta pirmo daļu, Civillikuma 1403. pantu, 1865. pantu, 2041. pantu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21. Panta otro daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Carnikavas novada domes 25.07.2018. lēmumu “Par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu Plūmju ielā 22, Carnikava, Carnikavas nov.” 

(prot. Nr. 13, 1.§). 

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

 

10. § 

Par grozījumiem 25.07.2018. noteikumos Nr. INA/2018/26 „Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 

(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”  

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Plkst. 09.45 no domes sēdes iziet deputāts L.Daugavietis. 

 

Izskatot jautājumu par noteikumu Nr. INA/2018/30 “Grozījumi noteikumos 

Nr. INA/2018/26 „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības 

institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” apstiprināšanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu un 5.2 pantu, Finanšu un 

budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2018/30 “Grozījumi noteikumos Nr. INA/2018/26 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju 

amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” (pielikums).  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.  

 

11. § 

Par jauna artēziskā ūdens urbuma izveidi Lilastē 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: G.Kozlovska, G.Dzenis. 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus; 

2. 2018.gada 28.jūlijā Lilastē, Carnikavas novadā notika ūdens urbuma avārija (zems spiediens 

ūdensvadā), kā rezultātā dziļurbumā nepietiek ūdens (sūknis darbojas ar pārtraukumiem). 

Esošais urbums atrodas Latvijas valsts mežu valdījumā esoša īpašuma “Valsts mežs 8052” 

(kadastra Nr.80520010055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80520010055; 

3. Esošā urbuma debits pēc tehniskās pases datiem ir 1,0 l/sek. un tā dziļums ir 26 m. Uz šo 

brīdi debits ir samazinājies līdz 0,2 l/sek. un vairs nespēj nodrošināt ar ūdens padevi Lilastes 

ciemu. Lai novērstu radušos situāciju, jāveic jauna artēziskā ūdens urbuma ierīkošana. Jauno 

ūdens urbumu plānots izbūvēt blakus esošajam urbumam, dziļumā līdz 65 m ar debitu 1,5 

l/sek. Ierīkojot jaunu artēzisko ūdens urbumu nepieciešams izbūvēt arī ūdens atdzelžošanas 

staciju; 

4. 2018.gadā 6.augustā Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” 

ir saņēmusi Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” tehniskos noteikumus. Akciju 

sabiedrībai “Latvijas valsts meži” nav iebildumu objekta “Par Lilastes ūdens urbumu” 

būvprojekta izstrādei un objekta realizācijai; 

5. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” ir veikusi tirgus 

izpēti, plānotās būvniecības izmaksas (t.sk. dokumentācijas izmaksas) 34 000,00 EUR.  
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Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 1. punktu, 21.panta otro daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 

15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 

J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izbūvēt jaunu artēzisko ūdens urbumu Latvijas valsts mežu valdījumā esoša īpašuma “Valsts 

mežs 8052” (kadastra Nr.80520010055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

80520010055.  

2. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” organizēt 1.punktā minētā 

objekta izbūvi. 

3. Projekta īstenošanai finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas “zemju pārdošana”.  

4. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā objekta būvniecības darbu paredzamā līguma summa 

ir  līdz 34 000 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. 

5. Noslēgt servitūta līgumu ar Akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” par aizsargjoslas 

izvietošanu valsts meža zemē un nostiprināt lietošanas tiesības Zemesgrāmatā. 

6. Atbildīgais par lēmuma 3.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāja. 

7. Atbildīgais par lēmuma 2., 4.punktos minēto – pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

Komunālserviss” direktors. 

8. Atbildīgais par lēmuma 5.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja un Juridiskās nodaļas vadītāja atbilstoši kompetencei. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 

12. § 

Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā “DESTI-SMART” 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Plkst. 09.47 domes sēdē atgriežas deputāts L.Daugavietis. 

 

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam akcentē tūrisma 

nozares būtisko lomu novada attīstībai: 

1. Carnikavas novada Attīstības programmas 2015.-2021. gadam (turpmāk AP) prioritātes 

IP5_1: Kopīga pakalpojumu sniegšana ar kaimiņu, Latvijas un Igaunijas pašvaldībām, 

nozaru asociācijām aktivitātē A5.1.2.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – 

attīstība paredz sekmēt tūrisma pakalpojumu pieaugumu un vienota galamērķa 

popularizēšanu. Prioritātes IP5_4: Pašvaldības pakalpojumu uzlabošana sadarbībā ar citām 

Eiropas savienības valstīm uzdevums U5.4.1: paredz pieredzes apmaiņas pasākumus un 

labās prakses piemēru izzināšanu pašvaldības iestāžu  speciālistiem, bet uzdevums U5.4.2: 

ES sadarbības projektu īstenošanu. 

2. 10.08.2018. saņemta vēstule no Vidzemes Tūrisma asociācijas (Nr. S/1729) ar aicinājumu 

iesaistīties Interreg Europe projektā “DESTI-SMART”, kuru plānots uzsākt 2018.gada 

septembrī. Projekta galvenais mērķis ir kopīgi strādāt pie esošu un jaunu tūrisma maršrutu 

izveides/ieviešanas t.sk. pa “zaļajiem ceļiem” (Green ways), tam nepieciešamo tehnisko un 

skiču projektu izstrāde, u.c. Projekta ilgums ir līdz 2022.gada 1.decembrim (51 mēnesis) un 

Interreg Europe programmas finansējums ir 85% no attiecināmām izmaksām. 

3. Lai sekmētu augstāk minēto uzdevumu izpildi Carnikavas novadam ir svarīgi piedalīties 

Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta “DESTI-SMART” īstenošanā, lai iekļautos 

starptautiskajos zaļajos maršrutos, kā arī sagatavotu tam nepieciešamos tehniskos projektus. 

Projekta plānotās aktivitātes paredz arī pieredzes apmaiņu un izpratni par labākajiem Eiropas 

prakses piemēriem zaļo maršrutu izveidē ar mērķi veicināt to attīstību arī Carnikavas novadā 

4. Projekta darbības laikā plānotās aktivitātes un ieguvumi ir sekojoši: 
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a. Kopīgi izstrādātais zaļais tūrisma maršruts; 

b. Izstrādāts viens tehniskais projekts maršruta īstenošanai; 

c. Dalība pieredzes apmaiņas braucienos/sanāksmēs; 

d. Dalība pasākumos/semināros Vidzemes pašvaldībās; 

e. Iespēja popularizēt Carnikavas novada tūrisma piedāvājumu Eiropas mērogā, veidot 

partnerību ar citiem Eiropas tūrisma galamērķiem. 

 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz Carnikavas novada domes 

apstiprināto AP, kurā ir paredzēta aktivitāte A5.1.2.2: Kultūras mantojuma apzināšana, 

saglabāšana, attīstīšana un izmantošana; un uzdevumi U5.4.1: Īstenot pieredzes apmaiņas 

pasākumus un labās prakses piemēru izzināšanu pašvaldības iestāžu  speciālistiem, kā arī 

uzdevums U5.4.2: Sekmēt ES sadarbības projektu īstenošanu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta 

komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas “DESTI-SMART” 

projektā ar priekšapmaksas dalības maksu 7500 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro) gadā, 

no kuras 85 % tiek atmaksāti. 

2. Paredzēt pašvaldības 2018. gada budžeta grozījumos priekšapmaksu 2 500 EUR  (divi 

tūkstoši pieci simti eiro), no kuras 85 % tiek atmaksāti. Paredzēt 2019.-2022. gadu budžetos 

priekšapmaksas dalības maksu 7500 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro) gadā, no kuras 

85 % tiek atmaksāti. Pašvaldības līdzfinansējums gadā ir 1125 EUR (viens tūkstotis viens 

simts divdesmit pieci  eiro). 

3. Deleģēt par Carnikavas novada koordinatoru projekta aktivitātēm Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāju Ināru Stalidzāni. 

4. Atbildīgais par lēmuma 2.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmuma 3.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - līdz projekta 

īstenošanas pabeigšanai un visu atskaišu iesniegšanai. 

 

13. § 

Par finansējuma piešķiršanu CHRISTA projekta papildus aktivitātei. 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: G.Dzene, K.Bermganis, P.Špakovs, J.Kozlovskis 

 

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

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka pašvaldības pienākums 

ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 

2. Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldību kompetenci tūrisma jomā. Saskaņā ar šo tiesisko 

regulējumu pašvaldības tūrisma jomā nodrošina pasākumus tūrisma attīstībai, precīzu 

informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām savā teritorijā un nodrošina 

savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu, kā arī veicina kultūrizglītojošo darbu 

tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

3. Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam noteikta prioritāte prioritātes 

IP4_3 “Kultūras mantojums”, uzdevums U4.3.1: “Kultūras mantojuma apzināšana, 

saglabāšana, attīstīšana un izmantošana” un aktivitāte A4.3.1.2. “Nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšana un uzturēšana”. Noteikta prioritāte IP3_3 “Sezonalitātes 

mazināšana uzņēmējdarbībā”, uzdevums U3.3.2. “Jaunu tūrisma produktu izstrāde un 
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popularizēšana”. Tāpat noteikta prioritāte ĪP3 “Efektīva pārvaldība”, uzdevums ĪU3.4. 

“Novada mārketings un investīciju piesaiste”.  

4. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts nosaka pašvaldības pienākumu 

izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt teritorijas attīstības 

programmas realizāciju. 

5. Tāpat lai sekmētu Vidzemes piekrastes (Carnikavas novada) kā vienota galamērķa 

atpazīstamību un veicinātu lauksaimniecības produktu un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes “Carnikavas nēģi” EK Nr.: LV-PGI-0005-01153 – 11.9.2013. popularizēšanu. 

6. Carnikavas novada dome 2016.gada 1.jūlijā ir noslēgts līgums (CND Nr.07-1.7/16/1) ar 

Vidzemes Tūrisma asociāciju par Interreg Europe 2016.gada 1.aprīlī uzsāktā projekta 

“CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism 

Actions” (CHRISTA – dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, 

attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas) (turpmāk – 

CHRISTA)  īstenošanu. Projekta galvenais mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras 

mantojuma vērtības, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma 

stratēģijas. Projekta ilgums ir noteikts līdz 2020.gada 1.aprīlim un Interreg Europe 

programmas finansējums ir 85% no attiecināmām izmaksām. 

7. No Vidzemes Tūrisma asociācijas 2018.gada 11.jūlijā saņemta vēstule (Nr. S/1513) par 

CHRISTA projekta papildus aktivitāti no 2018. līdz 2020.gadam. Aktivitāte iekļauj 

digitalizācijas elementu (audio gidi, virtuālās realitātes risinājums par Gaujas upes zemūdens 

dzīvi un tajā mītošiem Carnikavas nēģiem, skārienjūtīga planšetes) ieviešanu Carnikavas 

Novadpētniecības centrā par aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Carnikavas nēģi” EK 

Nr.: LV-PGI-0005-01153 – 11.9.2013. 

8. CHRISTA projekta papildus aktivitātes kopējās izmaksas ir 19 760,00 EUR (deviņpadsmit 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro, 0 centi), kur 85% tiek segti no CHRISTA projekta 

līdzekļiem un iekļauj digitalizācijas elementu (audio gidi, virtuālās realitātes risinājums par 

Gaujas upes zemūdens dzīvi un tajā mītošiem Carnikavas nēģiem, skārienjūtīga planšetes) 

ieviešanu Carnikavas Novadpētniecības centrā par Carnikavas nēģiem, nēģu tradīcijām un 

Carnikavas novada nemateriālo mantojumu.  

9. Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams apstiprināt Carnikavas novada dalību 

CHRISTA projekta papildus aktivitātei un piešķirt priekšfinansējumu 19 760,00 EUR 

(deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro, 0 centi) 2019.gada budžetā. 

 

G.Dzene jautā, vai šī projekta ietvaros tiks izstrādāts arī saturs? 

D.Jurēvica atbild, ka par projekta finansējumu tiks iegādātas tikai tehniskais nodrošinājums. 

Saturu veidos novadpētniecības darbinieces. 

 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 

programmu 2015. – 2021. gadam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu. Tāpat lai sekmētu Vidzemes piekrastes 

(Carnikavas novada) kā vienota galamērķa atpazīstamību un veicinātu lauksaimniecības produktu 

un aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes “Carnikavas nēģi” EK Nr.: LV-PGI-0005-01153 – 

11.9.2013. popularizēšanu, un atsaucoties uz saņemto vēstuli no Vidzemes Tūrisma asociācijas, 

un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 

balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 

balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada dalību CHRISTA projekta papildus aktivitātei un piešķirt 

priekšfinansējumu 19 760,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro, 0 

centi) no 2019.gada budžeta. 85% summas tiks segti no CHRISTA projekta līdzekļiem un 

pašvaldības līdzfinansējums sastāda 2 964,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri 

eiro, 0 centi).  
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2. Deleģēt par Carnikavas novada koordinatoru projekta aktivitātēm Attīstības un plānošanas 

vadītāju Ināru Stalidzāni. 

3. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Inārai Stalidzānei trīs darba dienu laikā no 

lēmuma pieņemšanas sagatavot apstiprinājuma vēstuli Vidzemes Tūrisma asociācijai.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – līdz projekta 

īstenošanas pabeigšanai un visu atskaišu iesniegšanai. 

 

14. § 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Carnikavas novada informatīvo stendu nomaiņai 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: K.Bergmanis, P.Špakovs 

 

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

1. Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldību kompetenci tūrisma jomā. Saskaņā ar šo tiesisko 

regulējumu pašvaldības tūrisma jomā nodrošina precīzu informācijas sniegšanu Latvijā un 

ārvalstīs par tūrisma iespējām savā teritorijā un nodrošina savas teritorijas tūrisma iespēju 

popularizēšanu, kā arī veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā. 

2. Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam investīciju plānā 2015.-

2018.gadam iekļauts projekts – informatīvo stendu izveide un esošo nomaiņa, kur paredzēts 

nomainīt 10 informatīvos stendus. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts nosaka pašvaldības pienākumu 

izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt teritorijas attīstības 

programmas realizāciju. 

4. Dome 2017.gada 23.maijā parakstīja līgumu par projekta Interreg-Igaunijas-Latvijas 

pārrobežu programma Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un 

Igaunijā” (“Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia-Estonia”) 2017.-2020” 

(turpmāk – projekts) īstenošanu, kā ietvaros par 12 000 EUR (divpadsmit tūkstošiem eiro, 0 

centiem) tiks nomainīti 7 (septiņi) informatīvie stendi no 10 (desmit) esošajiem 

informatīvajiem stendiem Carnikavas novada teritorijā. Uz projekta ietvaros izstrādātajiem 

informācijas stendiem ir aizliegts izvietot komerciāla rakstura informācija.  

5. Domes 2008.gada 16.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2008/1 “Par informatīvo paziņojumu 

izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā” (turpmāk – noteikumi), 

nosaka kārtību, kādā informatīvie paziņojumi tiek izvietoti uz pašvaldībai piederošiem 

stendiem, t.sk. paredzot iespēju izvietot arī komerciāla rakstura informāciju. Domes 

Izglītības un kultūras nodaļas struktūrvienība tautas nams “Ozolaine” savu pienākumu 

pildīšanai un saziņai ar novada iedzīvotājiem un viesiem izmanto informatīvos stendus. 

6. Noteikumu mērķu un uzdevumu izpildei un tautas nams “Ozolaine” funkciju realizēšanai 

nepieciešami 7 (septiņi) papildu (mazie) informācijas stendi papildus projekta ietvaros 

izstrādātajiem informācijas stendiem. 

7. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” ir apsekojis esošos 

10 (desmit) informācijas stendus dabā (1.pielikums) un atzinis stendus par nolietotiem. 

8. Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams papildus projektā Interreg-Igaunijas-Latvijas 

pārrobežu programma Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un 

Igaunijā” (“Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia-Estonia”) plānotajiem 

12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstošiem eiro, 0 centiem) piešķirt naudas līdzekļus 17938,35 

EUR ieskaitot PVN 21%. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 

programmu 2015. – 2021. gadam, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas 1. punktu, un atsaucoties uz projekta Interreg-Igaunijas-Latvijas pārrobežu programma 

Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (“Hiking route along 
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the Baltic sea coastline in Latvia-Estonia”) 2017.-2020 prasībām un noteikumiem, un saskaņā ar 

Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 

balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Interreg-Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas Projekta “Pārgājienu maršruts gar 

Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (“Hiking route along the Baltic sea coastline in 

Latvia-Estonia”) paredzētajiem 7 (septiņiem) informācijas stendiem piešķirt 12 000,00 EUR 

(divpadsmit tūkstošus eiro, 0 centus) finansējumu no projekta budžeta. 

2. Izveidot 7 (septiņus) papildu (mazos) informācijas stendus noteikumu mērķu un uzdevumu 

izpildei, un tautas nams “Ozolaine” funkciju nodrošināšanai papildus projekta ietvaros 

izstrādātajiem informācijas stendiem (skice papildu stendiem 3.pielikumā).  

3. Nomainīt atlikušos 3 (trīs) stendus uz jauniem informācijas stendiem ar saistošu informāciju 

iedzīvotājiem un tūristiem (skice 4.pielikumā).  

4. Piešķirt finansējumu lēmuma 2. un 3.punktā minēto stendu izgatavošanai un uzstādīšanai 

17938,35 EUR no budžeta sadaļas “Zemju iegāde pašvaldības īpašumā”. 

5. Noteikt atbildīgo par projekta aktivitātēm Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ināru 

Stalidzāni.  

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

 

15. § 

Par Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 

pievienotās vērtības nodokļa uzskaites nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

IZSAKĀS: K.Bergmanis, J.Leja 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, 

Finanšu vadības nodaļa izstrādājusi Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

Komunālserviss” pievienotās vērtības nodokļa uzskaites nolikumu atbilstīgi Carnikavas novada 

pašvaldības darbības specifikai, lai nodrošinātu vienotu uzskaites pamatprincipu un grāmatvedības 

kontu plāna pielietošanu, atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī 

saskaņā ar Carnikavas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites 

kārtību.  

 

K.Bergmanis jautā, kādas ir likuma izmaiņas? 

I.Lulle atbild, ka papildus ir jāaprēķina reversais PVN, kā arī ir izmaiņas saskarā ar būvniecības 

izstrādājumiem, elektronikai, datoriem un saņemtajiem avansa maksājumiem no iedzīvotājiem. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot 

„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 

A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt nolikumu Nr.INA/2018/31 „Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras 

„Carnikavas Komunālserviss” pievienotās vērtības nodokļa uzskaites nolikums”” (pielikums). 

 

16. § 

Par noteikumu „Noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības finanšu vadību” 

apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 
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Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, 

pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļa izstrādājusi noteikumus “Noteikumi 

par Carnikavas novada pašvaldības finanšu vadību” atbilstīgi Carnikavas novada pašvaldības 

darbības specifikai, lai nodrošinātu vienotu uzskaites pamatprincipu pielietošanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot 

„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 

A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt noteikumus Nr.INA/2018/32 “Noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 

finanšu vadību” (pielikums). 

 

I.Krastiņš ierosina izstrādāt noteikumus par vadības grāmatvedību, lai deputāti, kas nav 

finansisti, varētu pieņemt racionālus lēmumus. Tādā veidā varētu izvērtēt katra projekta 

efektivitāti un atdevi. 

 

17. § 

Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu pašvaldības aģentūras  „Carnikavas 

Komunālserviss” valdījumā  

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

Noklausoties Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu 

par dažāda inventāra nodošanu pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk- 

Aģentūra) valdījumā, Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Saskaņā ar domes 22.06.2016. lēmumu (protokols Nr.12, 22.§) “Par Carnikavas novada 

pašvaldības izglītības iestādes “Piejūras internātpamatskola” likvidēšanu” Aģentūrai ir 

nodotas pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” apsaimniekošanas funkcijas,  

2. Iestādes “Piejūras internātskola” valdījumā atradās inventārs (pamatlīdzekļi), kas šobrīd ir 

nepieciešami Aģentūras saimnieciskās darbības veikšanai. 

Lai izpildītu likuma “Par grāmatvedību” III nodaļas un Ministru kabineta noteikumu Nr.585 

“Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV.nodaļas “Inventarizācijas norises 

kārtība” prasības, pamatojoties uz iepriekšminēto, secināms, ka pašvaldības kustamā manta, kas 

minēta lēmuma pielikumā, jāpārņem Aģentūras valdījumā. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 77.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3. panta 1.punktu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, Finanšu un 

budžeta komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 

E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, 

“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” valdījumā pašvaldības kustamo 

mantu saskaņā ar pielikumu. 

2. Administrācijas Finanšu vadības nodaļai saistībā ar lēmuma 1.punktā minēto veikt 

nepieciešamās procedūras un izmaiņas grāmatvedības dokumentos. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2.punktā minētā izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
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18. § 

Par budžeta izpildi 2018.gada I pusgadā 

Ziņo: D.Jurēvica, I.lulle 

 

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

pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2018.gada I pusgadā un 

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

komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2018.gada I pusgada pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 

saskaņā ar pielikumu. 

 

19. § 

Par J.Lejas atbrīvošanu no Carnikavas novada domes Administratīvās komisijas locekļa 

amata 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada domē 2018.gada 7.augustā ir saņemts domes priekšsēdētājas 

D.Jurēvicas, domes deputātu L.Daugavieša, E.Odziņas, J.Kozlovska, G.Miglāna, A.Lūkina un 

P.Špakova priekšlikums atbrīvot domes deputātu J.Leju no domes Administratīvās komisijas 

locekļa amata. 

 

E.Burģelis publiski atvainojas Carnikavas novada iedzīvotājiem par J.Lejas rīcību, kas bija 

publiskajā pasākumā. Nekādā gadījumā neviens cits nevar iejaukties partijas “Saskaņa” iekšējā 

darbībā. Neskaņojot ne ar nodaļas vadītāju, ne ar kādu citu domes priekšsēdētāja ir zvanījusi 

partijas biedriem, lai mainītu situāciju. Tā ir partijas rīcība un iekšējā kārtība – kā rīkoties šajā 

situācijā. Iejaukšanās citu partiju darbā ir ļoti slikti. Atbalsta to, ka J.Leju vajadzētu atbrīvot no 

šīs komisijas. Jebkurā gadījumā, ja vēlaties pieņemt lēmumu par J.Lejas atbrīvošanu, tad ir jārunā 

ar tām personām, kas par to ir atbildīgas. Pretējā gadījumā tā būs neētiska situācija, kad trešā 

persona iejauksies partijas darbā. 

J.Leja atvainojas par radušos situāciju. Jāatzīmē, ka nekur medijos netika minēts cēlonis, kāpēc 

šāda situācija ir radusies. Kā citi būtu jutušies šādā situācijā, kur pieauguši vīrieši spēlē pret 

bērniem!?  

G.Miglāns izsaka pateicību par publisko atvainošanos, bet J.Lejas interpretāciju par situāciju ir 

stipri atšķirīga. 

 

Deputāti diskutē par situāciju un deputātu rīcībām Carnikavas novada rīkotajā sporta pasākumā, 

un pašlaik sekojošām darbībām. 

 

E.Burģelis ierosina, šādā situācijā būt secīgos savos darbos un lēmumos, respektīvi, lemt par 

G.Miglāna, kam ir administratīvā lietā, atbrīvošanu no Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja amata. 

G.Miglāns iebilst, ka tā ir pilnīgi atšķirīga situācija, par kuru ir uzņēmies atbildība, kaut arī nebija 

personīgās rīcības. 

I.Krastiņš norāda, ka pašlaik dome pieņem lēmumus, lai sabiedrības labā izlīdzinātu radušos 

situāciju. Deputāti aicina uz koneskventu rīcību attiecībā pret citiem darbiniekiem. D.Jurēvica ir 
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radījusi kaunu mūsu novadam, šo situāciju atspoguļojot sociālajos tīklos. Šim incidentam bija 

jābeidzas ar deputātu atvainošanos un domes lēmuma balsojumu. Tālāk, lai situāciju risina 

tiesībsargājošās instances. 

D.Jurēvica komentē, ka šāda rīcība nav savienojuma. Šo gadījumu nevar salīdzināt ar neviena 

cita deputāta rīcību, jo ir cietis cilvēks. Vardarbība nav attaisnojama ne pie kādiem apstākļiem. 

Vislielāko negodu novadam cēla J.Leja un visi viņa atbalstītāji. 

 

Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 03.07.2013. saistošo noteikumu Nr. SN/2013/11 

„Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu” 11.1. punktu, Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu „Administratīvo komisiju izveidošanas kārtība” un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 

komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā 

nepiedalās J.Leja, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Jāni Leju, personas kods [..], no Carnikavas novada domes Administratīvās 

komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas, sākot ar 23.08.2018. 

 

20. § 

Par J.Lejas atbrīvošanu no Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas 

locekļa (priekšsēdētāja vietnieka) amata   

Ziņo: G.Kozlovska, D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: E.Burģelis, K.Bergmanis, J.Leja 

 

Carnikavas novada domē 2018.gada 7.augustā ir saņemts domes priekšsēdētājas 

D.Jurēvicas, domes deputātu L.Daugavieša, E.Odziņas, J.Kozlovska, G.Miglāna, A.Lūkina un 

P.Špakova priekšlikums atbrīvot domes deputātu J.Leju no Bērnu uzņemšanas pirmsskolas 

izglītības iestādēs komisijas locekļa amata. 

 

D.Jurēivca jautā E.Burģelim vai cilvēks ar šādu darbību ir tiesīgs atrasties Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu komitejā? Varbūt Jūs variet samainīties ar kādu komiteju ar J.Lejas 

kungu? 

E.Burģelis piekristu šādam ierosinājumam, ja G.Miglāns tiktu nomainīts Attīstības, 

labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā. 

 

Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 03.07.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/11 

„Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu” 11.1. punktu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 13.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” 1 balss (E.Burģelis), “ATTURAS” nav 

balsīm, balsojumā nepiedalās J.Leja, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Jāni Leju, personas kods [..], no Carnikavas novada pašvaldības komisijas “Bērnu 

uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisija” locekļa (priekšsēdētāja vietnieka) amata 

pienākumu pildīšanas, sākot ar 23.08.2018. 
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21. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā minifutbolā 6x6 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Plkst. 10.43 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 

  

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 31.07.2018.Nr.S/1638), par finansiālā atbalsta 

sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā minifutbolā Latvijas izlases sastāvā 23.09.2018.- 

29.09.2018. Lisabonā, (Portugāle). 

2. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par sporta finansiālo atbalstu 

un naudas balvām Carnikavas novadā” 2.punkta un 7.punkta izpratnē, finansiālais atbalsts 

dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs tiek piešķirts sportistiem - individuālo sporta 

veidu pārstāvjiem un Carnikavas sporta centra komandām un sporta klubu komandām, kuru 

juridiskā adrese ir Carnikavas novadā; 

3. Futbols ir komandas sporta veids, kā arī saistošie noteikumi Nr.SN/2013/45 “Par sporta 

finansiālo atbalstu un naudas balvām Carnikavas novadā” neparedz atbalstu sporta komandu 

dalībniekiem, izņemot lēmuma aprakstošās daļas 2.punktā minētos gadījumus. 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

Nr.SN/2013/45 “Par sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām Carnikavas novadā” 2., 7., 

23.punktiem, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 2.punktu un 63.panta pirmo daļu, 

ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 16.07.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atteikt piešķirt finansiālo atbalstu Carnikavas novada iedzīvotājam [..] dalībai Pasauless 

čempionātā minifutbolā Latvijas izlases sastāvā 23.09.2018.- 29.09.2018. Lisabonā (Portugālē). 

 

Administratīvais akts. 

 

22. § 

Par pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 10.45 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustams īpašums 

„Mežgarciems 1B”, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1265, kas 

sastāv no kadastrāli uzmērītas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1265, 194 m2 

platībā un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8052 008 1265 001; pašvaldības īpašuma 

tiesība uz nekustamo īpašumu 02.08.2018. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4390; 

2. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā nosaka, ka, lai izpildītu 

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

apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 

3. Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” nolikuma Nr.INA/2015/6, kas 

apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā 

cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot Carnikavas novada 
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pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un saskaņā ar 

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 

Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 

un komunālo jautājumu komitejas 15.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 

balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 

Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, Carnikavas novada 

pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Mežgarciems 1B”, Mežgarciems, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1265, kas sastāv no kadastrāli uzmērītas zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1265, 194 m2 platībā un dzīvojamās mājas, kadastra 

apzīmējums 8052 008 1265 001. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam 

līdz 31.08.2018. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 

02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 

Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumus no Carnikavas 

novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2018.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

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

Komunālserviss” direktoru. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

23. § 

Par zemes vienību apvienošanu 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 10.47 no domes sēdes iziet deputāts D.Kozlovskis. 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 

002 [..] un [..], Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 002 [..] pēc 

Zemesgrāmatu datiem pieder zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājam [..].  

2. Pirmajā punktā minētās zemes vienības atrodas blakus viena otrai. 

3. Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav 

izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 

pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

4. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

2.1. punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 

detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas 

vajadzībām nosaka zemes vienībai. 

 

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

2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu un 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.08.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
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P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” 

nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,1170 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8052 002 [..], [..], Carnikavas nov., pievienot zemes vienību 0,0759 ha platībā 

ar kadastra apzīmējum 8052 002 [..], [..], Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,1929 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi [..], Carnikavas nov., kā arī ēkām uz tā, un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 

0601. 

3. Likvidēt nosaukumu [..], Carnikavas nov.  

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vīnkalnu iela 2, 4, 6,  

Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „ABC CONSTRUCTION” (reģ. Nr.40003765683) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Vīnkalnu iela 2 (kadastra Nr.8052 

002 2009), Vīnkalnu iela 4 (kadastra Nr.8052 002 2010) un Vīnkalnu iela 6 (kadastra Nr.8052 002 

2011), Gauja, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 

02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 

plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 

 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “Vīnkalnu iela 2 (kadastra 

Nr.8052 002 2009), Vīnkalnu iela 4 (kadastra Nr.8052 002 2010) un Vīnkalnu iela 6 

(kadastra Nr.8052 002 2011), Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Vīnkalnu iela 2, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 

ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,4312 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) un ēkām uz tā. 

3. Saglabāt adresi Vīnkalnu iela 6, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 

ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,4713 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) un ēkām uz tā. 

4. Likvidēt adresi Vīnkalnu iela 4, Gauja, Carnikavas novads.  

 

25. § 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Silmalas”, Carnikavas novadā  

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 10.49 domes sēdē atgriežas deputāts D.Kozlovskis. 
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Izskatot nekustamā īpašuma “Silmalas”, Carnikavas novadā, īpašnieces [..] Carnikavas 

domē iesniegto iesniegumu par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Silmalas” 

(kadastra Nr.8052 007 0328), ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no 2 atsevišķām valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 14. un 15.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 

J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Silmalas” (kadastra Nr.8052 007 0328), zemes vienību 

ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 007 0330. 

2 Saglabāt adresi „Pļaviņas”, Kalngale, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma 

“Silmalas”, Carnikavas novadā (kadastra Nr.8052 007 0328), atdalāmajai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu Nr.8052 007 0330, 0,0400 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. 

 

26. § 

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “LESTE” komercdarbībai zvejniecībā  

Ziņo: G.Miglāns 

 

IZSAKĀS: K.Bergmanis, A.Lūkins, D.Jurēvica 

 

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

1. domē 06.08.2018. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LESTE”, reģistrācijas Nr. 

LV40103047955, juridiskā adrese: ”Jomas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 

(turpmāk - komersants) iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/1695, par speciālās atļaujas 

(licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu uz pieciem gadiem zvejai Gaujas upē, 

kuram pievienoti šādi dokumenti: 

a. iepriekšējā gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins, 

b. Valsts ieņēmumu dienesta 27.07.2018. izziņa Nr.28913 par nodokļu parādu neesamību, 

c. Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtas zvejas laivu – 

RG029, SE074, SE076  – kuģošanas spējas apliecību kopijas; 

2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 

novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/01-24/1 ar derīguma 

termiņu līdz 25.09.2018. izsniegusi dome; 

3. starp domi un komersantu 07.04.2016. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 

Nr.02-14.6/16/63, kura darbības termiņš ir 09.04.2031.; 

4. Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 

(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas 

(licences) izsniegšanu" (turpmāk - MKN Nr.1015) noteic, ka: 

a. 1.1.4.apakšpunkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja 

(licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un 1.2. apakšpunkts - valsts 

nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu 

komercdarbībai zvejniecībā; 

b. 2.2.punkts cita starpā - atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja 

(licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 

attiecīgā ūdenstilpe, – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā 
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minētajos ūdeņos; 

c. 4.punkts cita starpā - lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents iesniedz 

attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā 

minētos dokumentus; 

d. 9.punkts cita starpā - atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem; 

e. 19.4.apakšpunkts cita starpā - par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ir noteikts šāds valsts 

nodevas apmērs - iekšējos ūdeņos – 14,23 eiro; 

f. 21.punkts - atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms atļaujas (licences) 

saņemšanas; 

g. 23.punkts - valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 

1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā. 

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

1. komersants ir iesniedzis domē rakstisku iesniegumu saskaņā ar MKN Nr.1015 1.pielikumu 

un tajā minētos dokumentus, tādēļ ir tiesisks pamats speciālās atļaujas (licences) 

komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanai iekšējos ūdeņos (Gaujā) uz pieciem gadiem. 

 

Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 

08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" 2.2., 4., 9. 

un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka 

domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 

un komunālo jautājumu komitejas 14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, G.Miglāns, 

E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, 

“ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās A.Lūkins, pamatojoties uz likumu "Par interešu 

konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LESTE”, reģistrācijas Nr.LV40103047955, 

juridiskā adrese: ”Jomas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, speciālo atļauju 

(licenci) Nr. ZI/01-24/1 komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma 

termiņu no 26.09.2018. līdz 25.09.2023. 

2. Izsniegt lēmuma 1.punktā minēto atļauju (licenci) pēc valsts nodevas 14,23 eiro apmērā 

samaksas saņemšanas pašvaldības budžetā. 

3. Noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi: 

3.1. par lēmuma 1.punktu – novada domes priekšsēdētāju, 

3.2. par lēmuma 2.punktu – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas 

vadītāju. 

 

27. § 

Par 22.06.2018. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 02-14.3/18/9 izbeigšanu  

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada domē 03.08.2018. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums 

(iereģistrēts ar Nr. S/1673), kurā lūgts izbeigt starp iesniedzēju un Carnikavas novada domi 

22.06.2018. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 02-14.3/18/9. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar 22.06.2018. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 02-14.3/18/9 (turpmāk – Līgums) 

[..] iznomāts zemesgabals 0,03 ha platībā Carnikavas novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1592, 

sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļā 
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0,86 ha platībā  (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001), sakņu dārza ierīkošanai, kas 

sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 6. Līgums ir spēkā 5 (piecus) gadus no spēkā stāšanās 

(parakstīšanas) brīža. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

3. Civillikuma ceturtā daļas (Saistību tiesības) 1864.pants paredz, ka līgumu, kas noslēgts 

vienkārši vienojoties, var arī atcelt tāpat vienojoties. Bet ja līguma noslēgšanai bijusi 

vajadzīga sevišķa forma, tad tāda pati jāievēro arī to atceļot. 

 

Pamatojoties uz minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 

J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt starp Carnikavas novada domi un [..], personas kods [..], 22.06.2018. noslēgto zemes 

nomas līgumu Nr. 02-14.3/18/9, noslēdzot vienošanos par līguma izbeigšanu pirms termiņa.   

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai līdz 05.09.2018. sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. 

Atbildīgā - Juridiskās nodaļas vadītāja. 

3. Noteikt, ka līgums izbeidzas dienā, kad lēmuma 1.punktā minēto vienošanos parakstījušas 

abas puses. 

4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 24.09.2018. lēmuma 1.punktā minētā vienošanās 

netiek parakstīta.  

 

28. § 

Par 22.06.2018. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 02-14.3/18/8 izbeigšanu  

Ziņo: G.Miglāns 

 

 Carnikavas novada domē 03.08.2018. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums 

(iereģistrēts ar Nr. S/1672), kurā lūgts izbeigt starp iesniedzēju un Carnikavas novada domi 

22.06.2018. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 02-14.3/18/8. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar 22.06.2018. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 02-14.3/18/8 (turpmāk – Līgums) 

[..] iznomāts zemesgabals 0,0358 ha platībā Carnikavas novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1592, 

sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļā 

0,86 ha platībā  (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001), sakņu dārza ierīkošanai, kas 

sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 3. Līgums ir spēkā 5 (piecus) gadus no spēkā stāšanās 

(parakstīšanas) brīža. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

3. Civillikuma ceturtā daļas (Saistību tiesības) 1864.pants paredz, ka līgumu, kas noslēgts 

vienkārši vienojoties, var arī atcelt tāpat vienojoties. Bet ja līguma noslēgšanai bijusi 

vajadzīga sevišķa forma, tad tāda pati jāievēro arī to atceļot. 

 

Pamatojoties uz minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 

J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt starp Carnikavas novada domi un [..], personas kods [..], 22.06.2018. noslēgto zemes 

nomas līgumu Nr. 02-14.3/18/8, noslēdzot vienošanos par līguma izbeigšanu pirms termiņa.   

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai līdz 05.09.2018. sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. 

Atbildīgā - Juridiskās nodaļas vadītāja. 

3. Noteikt, ka līgums izbeidzas dienā, kad lēmuma 1.punktā minēto vienošanos parakstījušas 

abas puses. 

4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 24.09.2018. lēmuma 1.punktā minētā vienošanās 

netiek parakstīta.  

 

29. § 

Par zemes Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. nomu 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada domē 11.07.2018. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums, 

iereģistrēts ar Nr. S/1514, par apbūvēta zemesgabala Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. 

nomu. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491565 Carnikavas novada pašvaldībai pieder 

(tiesneses Antras Tiltiņas 02.06.2011. lēmums, žurn. Nr. 3000043046992) zemes vienība 

0,062 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 0802 Delfīnu ielā 13, Garciemā, 

Carnikavas nov. (turpmāk – zemes vienība). 

2. 2011.gada 6.maijā noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 56 n par zemes vienības 

nomu ar termiņu uz 10 gadiem (turpmāk – Līgums) starp Carnikavas novada domi 

(Iznomātājs) un [..] (Nomnieks). Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 5.maijam. Līguma 

7.3.punkts paredz, ka līgums ir saistošs līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. 

3. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000000578646 iesniedzējai pieder darījuma rezultātā iegūts 

(18.06.2018. pirkuma līgums) ēku (būvju) nekustams īpašums (kadastra numurs 8052 508 

0017), sastāvošs no dārza mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 8052 008 0802 001). Ēka 

saistīta ar zemes vienību 0,062 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 0802. 

4. Civillikuma 2168.panta 2.punkta izpratnē nomas līgumi izbeidzas paši no sevis arī pirms 

termiņa notecējuma, kad izbeidzas tiesība, kas iznomātājam piederējusi uz līguma 

priekšmetu; 

5. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” paredz:  

5.1. 5.punkts - Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves 

tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro; 

5.2. 6.punkts - Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu. 

Apbūves tiesīgais papildus apbūves tiesības maksai maksā apbūves tiesības piešķīrējam 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz apbūvei 

nodoto zemesgabalu; 

5.3. 7.punkts - Apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, 

tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos 

aktos nav noteikts citādi; 

5.4. 8.punkts -. Par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. Nomas līgumu 

slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 

normatīvie akti; 

5.5. 15.punkts - Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar maksāšanas 

paziņojuma vai rēķina nosūtīšanas dienu vai nomas līguma noslēgšanas dienu. Maksa 
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par faktisko apbūvēta zemesgabala lietošanu līdz maksāšanas paziņojuma vai rēķina 

nosūtīšanas dienai vai nomas līguma noslēgšanas dienai tiek noteikta saskaņā ar šīs 

nodaļas prasībām, nepiemērojot šo noteikumu 5. un 22. punktu. 

 

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

un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.08.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, 

K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar [..], personas kods [..], 2011.gada 6.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas 

līgumu Nr. 56 n par apbūvētas zemes vienības 0,062 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 

008 0802, Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. nomu, ar 28.06.2018. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par lēmuma 1.punktā norādītās zemes 

vienības  nomu ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem, rēķinot no līguma parakstīšanas dienas. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro 

gadā, sākot ar nomas līguma noslēgšanas dienu. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par 

maksas par zemesgabala faktisko lietošanu samaksu, kas aprēķināma atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, sākot no īpašuma tiesību iegūšanas dienas līdz nomas līguma noslēgšanas 

dienai. 

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Atbildīgā par lēmuma 2.punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās administrācijas 

juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 05.09.2018. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 

 

30. § 

Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 

 

[..] 

 

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

ceturto daļu, 29.panta trešo daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 

balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 1/7 domājamās daļas no 0,5476 ha platības apmērā [..], Carnikavas 

nov., īpašuma kadastra numurs 8052 004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 

iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas pilsonim [..] ([..]), personas kods [..]. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

31. § 

Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 

[..] 

 

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

ceturto daļu, 29.panta trešo daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p22
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G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 

balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1869 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 

Federācijas pilsonei [..] ([..]), personas kods [..]. 

 

Pielikumā administratīvai akts. 

 

32. § 

Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 

 

[..] 

 

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

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 

balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0919 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

007 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 [..], iegūšanai īpašumā ASV pilsonim [..] 

([..]), dzimušam [..]. 

 

33. § 

Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov., [..], Carnikavas nov., [..], Carnikavas 

nov. un [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 

 

[..] 

 

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

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” nav 

balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes: 

1. 0,1624 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 004 [..], zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 

2. 0,1614 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 004 [..], zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 

3. 2725/4400 domājamās daļas no 0,44 ha platības [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra 

numurs 8052 004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 

4. 1537/4540 domājamās daļas no 0,454 ha platības [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra 

numurs 8052 004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], 

iegūšanai īpašumā SIA “MEDIBRIDGE”, reģistrācijas Nr. 40103194429. 

 

Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 10.09.2018. plkst. 14.00; 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.09.2018. plkst. 09.00; 

Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 12.09.2018. plkst. 14.00; 
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Nākamā kārtējā domes sēde notiks 19.09.2018. plkst. 09.00. 

 

Izpilddirektora p.i. ziņojums 

Ziņo: I.Lulle 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 

 

Sēdi slēdz 2018.gada 22.augustā plkst. 11.40. 

 

Pielikumā:  

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 77 lp., tai skaitā 6 administratīvie akti uz 12 lp. 

2. Noteikumi Nr. INA/2018/28 “Grozījumi noteikumos Nr. INA/2017/16 “Carnikavas 

pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”” uz 9 lp. 

3. Noteikumi Nr. INA/2018/29 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 

14.septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” uz 1 lp. 

4. Noteikumi Nr. INA/2018/30 “Grozījumi noteikumos Nr. INA/2018/26 „Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 

(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” uz 1 lp. 

5. Nolikums Nr.INA/2018/31 „Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

Komunālserviss” pievienotās vērtības nodokļa uzskaites nolikums”” uz 6 lp. 

6. Noteikumi Nr.INA/2018/32 “Noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības finanšu 

vadību” uz 4 lp. 

7. Ziņojums par 2018.gada I pusgada pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 

uz 10 lp. 

 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 

Carnikava, 2018.gada 28. augustā 

 

Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 

Carnikava, 2018.gada 28. augustā 

 


