
1 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2019.gada 23.oktobrī Nr.14 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
  
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Juris Kozlovskis, Pjotrs Špakovs, Laimonis Daugavietis, Aldonis Lūkins, Gatis 

Miglāns, Gunita Dzene, Imants Krastiņš, Eduards Burģelis, Jānis Leja, Arta Deniņa 
 
Nepiedalās: 
Deputāti – Daiga Mieriņa (komandējums), Eva Odziņa (attaisnoti), Sniedze Brakovska 

(attaisnoti), Kristaps Bergmanis (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Rita Rossoha-Sadoviča, 

Ilze Cerbule, Antra Krasta, Gints Dzirkalis, Jānis 
Galakrodznieks, Diāna Čūriška, Zintis Varts 

Citi dal ībnieki:   p/a “Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas Mūzikas 
un mākslas skolas direktors Igors Doriņš, Sociālā dienesta vadītāja Daiga 
Landsmane, sabiedrības pārstāvis Rodijs Rododendrs 

 
Sēdi atklāj plkst. 09.05. 
 
I.Krastiņš norāda, ka ir “izgāzies” projekts par skolas rekonstrukciju un darba kārtībā nav 
iekļauts jautājums par izglītības kvartāla izveides B plānu. 
G.Kozlovska atbild, ka šo jautājumu varam izrunāt sēdes informatīvajā daļā. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 23 darba kārtības jautājumi, 3 papildus darba kārtības jautājumi un 
2 ziņojumi. 
 
Papildus darba kārtība: 

1. Par starp VAS „Latvijas dzelzceļš” un pašvaldību 03.02.2015. noslēgtā zemes nomas līguma 
grozījumiem. 

2. Par grozījumiem 05.09.2011. līgumā Nr.CND/L/2011/109B par servitūta nodibināšanu. 
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3. Par grozījumiem 05.09.2011. līgumā Nr.CND/L/2011/109C par servitūta nodibināšanu. 
 
G.Kozlovska aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 

(G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par prasības celšanu tiesā.  
2. Par Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu vienam 

izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2019.gada 1.septembra līdz 
31.decembrim. 

3. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, 
pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Carnikavas 
novada izglītības iestādēm 2019. gada septembra- decembra mēnešiem” 

4. Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, 
daļas atkārtotas nomas tiesību izsoles rīkošanu.  

5. Par nekustama īpašuma Nēģu iela 58, Carnikava, Carnikavas nov., 08.10.2019. notikušās 
izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

6. Par finansiālā atbalsta sniegšanu Biedrībai OK Kāpa orientēšanās sacensību „Kāpas kausi 
2019” organizēšanai Carnikavas novadā. 

7. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu apbalvošanu. 
8. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu apbalvošanu. 
9. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/27 „Grozījums Carnikavas novada domes 

19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

10. Par sociālā dzīvokļa Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 
(pagarināšanu). 

11. Par pabalstu krīzes situācijā. 
12. Par atteikumu reģistrēt sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā. 
13. Par Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu 

Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” gala redakcijas 
apstiprināšanu.  

14. Par atļauju I.Melkinai savienot amatus. 
15. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2019/28 “Saistošie noteikumi par 

transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamiem” 
apstiprināšanu. 

16. Par procesuālo tiesību pārņemšanu. 
17. Par kadastra informācijas sistēmā reģistrēto pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību 

precizēšanu. 
18. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
19. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
20. Par 22.11.2017. domes lēmuma (protokols Nr.24, 23.§) “Par Carnikavas novada tūrisma 

attīstības programmas 2018. - 2024. gadam izstrādi” atcelšanu. 
21. Par Carnikavas novada tūrisma attīstības programmas 2020.-2027.gadam izstrādi. 
22. Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem Sila ielā un Līgo ielā un darba 

uzdevuma apstiprināšanu. 
23. Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1619 Gaujā, Carnikavas novadā. 
24. Par starp VAS „Latvijas dzelzceļš” un pašvaldību 03.02.2015. noslēgtā zemes nomas 

līguma grozījumiem. 
25. Par grozījumiem 05.09.2011. līgumā Nr.CND/L/2011/109B par servitūta nodibināšanu. 
26. Par grozījumiem 05.09.2011. līgumā Nr.CND/L/2011/109C par servitūta nodibināšanu. 
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Inform ācija: 
1. Izpilddirektora ziņojums. 
2. Informācija par vasaras nometnēm. 

 
1. § 

Par prasības celšanu tiesā  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, R.Garenčiks, G.Miglāns, J.Leja, J.Kozlovskis, I.Krastiņš, G.Dzenis 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) izvērtējot izpilddirektora 2019. gada 

16. septembra EDUS norādīto priekšlikumu (Nr. 96660) konstatē: 
1. Pamatojoties uz domes 2014. gada 11. februāra lēmumu “Par nomas objekta Ziemeļu ielā 

28, Lilastē, Carnikavas novadā 07.02.2014. mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu” 
(protokols Nr.4, l.§), starp domi kā iznomātāju un SIA “Lila mare”, reģ.Nr. 40103752223, 
kā nomnieku (turpmāk – nomnieks) 2014. gada 12. februārī noslēgts nomas līgums Nr. 02-
14.2/1 (turpmāk – līgums) par nekustama īpašuma Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 001 0022 (turpmāk – nomas objekts), sastāvā esošas būves 
pagraba – bunkura daļu 248,3 m2 platībā un inženierbūves – asfalta laukuma daļu 10 m2 
platībā nomu. Saskaņā ar līguma 1.6. punktu līguma darbība izbeigusies 2018. gada 30. 
septembrī. 

2. Līguma 7.1. punkts paredz, ka nomas objekts, līguma darbību izbeidzot, jānodod ne vēlāk 
kā nomas līguma darbības pēdējā dienā. Līguma 7.2. punktā noteikts, ka pēc līguma 
izbeigšanās nomnieks atbrīvo nomas objektu un nodod to Iznomātājam, sastādot par to 
abpusēji parakstītu aktu.  
Saskaņā ar līguma 7.3. punktu, ja pēc nomas attiecību izbeigšanās nomas objekts nomnieka 

vainas dēļ netiek atbrīvots un nodots ar aktu Iznomātājam, nomniekam jāsedz Iznomātāja 
zaudējumi nomas maksas apmērā par šo periodu un par nomas objekta nodošanas kavējumu 
papildus jāsamaksā līgumsods desmit procentu (10 %) apmērā no līguma 3.5. punktā noteiktās 
attiecīgā gada vasaras sezonas nomas maksas par 5 (pieciem) mēnešiem par katru nokavēto dienu 
līdz nomas objekta atbrīvošanai un nodošanai. 

3. Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk – Civillikums) 1716. panta pirmā daļa noteic, ka 
līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību neizpildi 
vispār, nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā), savukārt minētā panta trešā 
daļa noteic, ka līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā 
(termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no 
pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. 

4. Neskatoties uz to, ka līguma darbības termiņš beidzies 2018. gada 30. septembrī, nomas 
objekta atbrīvošana un nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana notika tikai 
2019. gada 7. maijā.  
Saskaņā ar līguma 7.3. punktu un Civillikuma 1716. panta pirmo un trešo daļu, atzīstams, ka 

nomniekam ir radies pienākums segt domei zaudējumus par nomas objekta nodošanas kavējumu 
no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 7. maijam, kā arī pienākums samaksāt līgumsodu. 

5. Domes Finanšu vadības nodaļa veikusi zaudējumu un līgumsoda aprēķinu, proti, ir 
aprēķināts: zaudējumi, t.i. no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 7. maijam ir 
EUR 5774,87 apmērā; līgumsods, piemērojot Civillikuma 1716. panta 3. punktā noteikto 
ierobežojumu – 10 % no vasaras sezonas nomas maksas EUR 3996,00 apmērā, ir 
EUR 399,60. Aprēķināto zaudējumu un līgumsoda kopējā summa ir EUR 6174,47 apmērā.  

6. Dome 2019. gada 19. septembrī nomniekam nosūtīja brīdinājumu par prasības celšanu tiesā 
zaudējumu un līgumsoda piedziņai. 

7. Civillikuma 1587. pants noteic, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējiem pienākumu 
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izpildīt apsolīto un saskaņā ar Civillikuma 1590. pantu katrai pusei ir pret otru prasības 
tiesības par līguma izpildīšanu. 

8. Ņemot vērā, ka līdz šī lēmuma pieņemšanas brīdim nomnieks nav nomaksājis zaudējumu un 
līgumsoda parādu, ir tiesisks pamats celt prasību tiesā pret nomnieku par zaudējumu un 
līgumsoda piedziņu.  

 
E.Burģelis jautā, kurš no domes ir kontrolējis šī projekta izpildi? Kas seko līdzi maksājumiem, 
līguma termiņam? Faktiski šis uzņēmējs mums nav samaksājis un esam viņu izdzinuši ārā, kā 
rezultātā šajā sezonā tur nekas nenotika. Papildus vēl norit tiesu darbi. Kurš ir atbildīgs par šo 
visu? 
G.Kozlovska atbild, kā Jūs jau ziniet, tad par visiem lēmumprojektiem atbildīgs ir izpilddirektors. 
R.Garenčiks komentē, ka 2014.gadā tika noslēgts līgums ar šo uzņēmēju, kuru parakstīja 
I.Pastors, kas bija Centrālās administrācijas vadītājs. Tad, kad viņš gāja prom, tad šādi dokumenti 
netika nodoti. Visu šo informāciju saņēmu no D.Čūriškas un tad sākām šo procesu kontrolēt. 
E.Burģelis norāda, ka problēmas sākās pagājušā gadā. Šobrīd faktiski tiek lauzts līgums un ir 
konstatētas sekas. Līgumā bija paredzēts, ka nomas maksa jāmaksā par visu gadu un tas nav 
izdarīts.  
R.Garenčiks komentē, ka šis uzņēmums tika pārdots vairākas reizes, bet īpašniekiem par to 
pašvaldība bija jāinformē (ka mainās firmas īpašnieki, korespondences adrese utt.). Jaunajiem 
īpašniekiem netika nodotas pilnvaru tiesības un pašvaldības darbinieki ar īpašniekiem nekādā 
veidā nevarēja sazināties. Tad, kad beidzot izdevās ar īpašniekiem sazināties, tad viņiem bija 
jāparaksta pieņemšanas – nodošanas akts, bet viņi neinteresējās par kādiem līguma grozījumiem. 
Viņi nebija ieinteresēti. 
E.Burģelis komentē, ka ir bijušas sarunas ar īpašniekiem un viņi vēlējās turpmāko sadarbību.  
R.Garenčiks norāda, ka samaksa ir pēc fakta – pēc tam, kad īpašums tika atbrīvots. Ja objekts 
nav noņemts no mūsu īpašuma, par šo periodu (no 1.oktobra) ir jāpiedzen soda sankcijas – ka tiek 
izmantots pašvaldības īpašums. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Finanšu un budžeta komitejas 16.10.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 8 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, G.Dzene, I.Krastiņš), PRET” 2 balsīm (E.Burģelis, J.Leja), “ATTURAS” 1 balss 
(A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Celt prasību tiesā pret SIA “Lila mare”, reģ.Nr. 40103752223, par zaudējumu un līgumsoda 
piedziņu.  

2. Noteikt termiņu SIA “Lila mare”, reģ.Nr. 40103752223, zaudējumu un līgumsoda 
labprātīgai nomaksai – 30 dienas, skaitot no šī lēmuma saņemšanas brīža. 

3. Ja lēmuma 2. punktā noteiktajā termiņā zaudējumi un līgumsods netiek samaksāts, celt 
lēmuma 1.punktā minēto prasību tiesā pret SIA “Lila mare”, reģ.Nr. 40103752223. 

4. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā uzdot Juridiskajai nodaļai 1 (viena) mēneša laikā, 
skaitot no lēmuma 2. punktā minētā termiņa, sagatavot prasības pieteikumu tiesai par 
zaudējumu un līgumsoda piedziņu. 

5. Paredzēt finanšu līdzekļus valsts nodevas un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu samaksai 
no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas „Administrācija” kopā EUR 484,82. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

2. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu vienam 

izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2019.gada 1.septembra līdz 
31.decembrim 

Ziņo: G.Kozlovska 
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IZSAKĀS: I.Krastiņš, A.Krasta, E.Burģelis, I.Lulle, J.Leja, J.Kozlovskis, G.Dzene 
 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus, atbilstoši 2016.gada 28.jūnija Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu  sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī, ņemot vērā Izglītības likuma 
17.panta 2.2 daļā paredzēto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas 
izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs, 
Carnikavas novada dome konstatē, ka Carnikavas pašvaldības izglītības iestādēs ir sekojošs 
audzēkņu skaits uz 01.09.2019.:  

1. pirmsskolas izglītības iestādi „Riekstiņš” apmeklē 267 audzēkņi; 
2. Carnikavas pamatskolā mācās 401 skolēns. 

 
I.Krastiņš komentē, ka šo lēmumprojektu atbalstīt nevarēs. Pirmkārt, mums ir vairāk kā 200 
bērnu, kas stāv rindā uz vietu kādā no novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Otrkārt, mēs 9 gadu 
laikā neesam spējuši uzcelt bērnudārzu. Kā rezultātā maksājam līdzmaksājumu, lai bērnu varētu 
vest uz citu novada bērnudārziem. Tagad ir piedāvājums apstiprināt 186 euro līdzmaksājumu, kaut 
arī komitejā tika konstatēts, ka šī summa neataino faktiskās izmaksas. Tas ir svarīgi, jo 
nepieciešams saprast, cik izmaksā viena bērnudārza audzēkņa uzturēšana – tā ir summa, ko mēs 
maksājam vecākiem kā līdzmaksājumu. Tā ir ne tikai mūsu morālā atbildība, bet arī likumiskais 
pienākums, ka mēs ar šo summu kompensējam dalību citu novada izglītības iestādē. Par izmaksām, 
kas ir iekļautas tāmē. Varam atsaukties uz rakstu avīzē “Diena”, kur šī situācija ir aprakstīta. 
Rīgā līdzmaksājums ir 240 euro, Babītē 320 euro. Mums tas ir 186 euro. Tāmē pie izmaksām nav 
iekļautas PII “Piejūra” izmaksas, jo tur tās esot pārāk lielas. Rakstā ir norādīts, ka vairumā 
gadījumu izmaksās nav iekļautas faktiskās izmaksas. Ierosinu šo lēmumprojektu virzīt atkārtotai 
izskatīšanai. Nepieciešams pievienot PII “Piejūra” faktiskās izmaksas, kā to nosaka normatīvie 
akti. Aicina deputātus netaupīt naudu uz mūsu iedzīvotājiem, īpaši tāpēc, ka normatīvie akti paredz 
pavisam kaut ko pretēju – iekļaujam visas faktiskās izmaksas. 
A.Krasta komentē, ka februārī tika apstiprinātas divas tāmes – izmaksas, ko aprēķina privātajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm (221,96 EUR) un savstarpējie norēķini starp novadiem (186 EUR). 
Tika konstatēs, ka PII “Piejūra” nemācās citu novados deklarētie bērni, tāpēc šīs iestādes 
izdevumi nav ņemti vērā. Dotajā brīdī tiek runāts par divām dažādām izmaksu tāmēm. 
I.Krastiņš komentē, ka normatīvie akti ir divi dažādi, taču likums prasa, lai esam konsekventi visās 
izmantotajās metodoloģijās un aprēķinos. Stāsts ir par to – kādas izmaksas ir iekļautas aprēķinā. 
Viss, kas attiecas uz savstarpējiem pašvaldību norēķiniem, ir pareizi, bet ar piebildi, ka visos citos 
aprēķinos ir izmantota vienota metodoloģija.  
A.Krasta norāda, ka vecākiem līdzmaksājums tiek noteikts uz gadu – 221,96 EUR. Tas nemainīsies 
līdz 31.decembrim. Savstarpējos norēķinos visu laiku tiek fiksēts bērnu skaits izglītības iestādēs –
uz 1 decembri un uz 1.septembri. Mūsu vecāki nevienā brīdī nebūs cietēji, jo mēs līgumu slēdzam 
uz gadu. Tas ir pakalpojumu grozs, ko mēs sniedzam saviem bērniem. Savukārt privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs šādu pakalpojumu sniedz mūsu bērniem, kas pie viņiem izglītojas. 
Mēs maksājam pēc tāmes, kur iekļauti kopējie izdevumi mūsu pirmsskolas izglītības iestādēs. Šis 
lēmums ir par savstarpējiem norēķiniem, un summu ko maksājam citām pašvaldībām. 
I.Krastiņš norāda, ka komitejā konstatējām to, ka metodoloģija ir bijusi nepareiza. Kļūda ir 
notikusi agrāk, bet mēs to varam tagad izlabot.  
E.Burģelis jautā, vai šeit ir diskusija par to ka izmaksas ir aprēķinātas PII “Riekstiņš”, bet nav 
aprēķinātas PII “Piejūra”?  
A.Krasta atbild, ka jā. Lēmumprojekts ir par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem un PII 
“Piej ūra” izgl ītojas tikai mūsu pašvaldībā deklarētie bērni un nav neviena no citas pašvaldības, 
tāpēc par pamatu ir ņemtas PII “Riekstiņš” izmaksas, kuras iekļaujas kategorijā “savstarpējie 
norēķini”.  
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E.Burģelis komentē, ka faktiski sanāk tā, ja bērns no citas pašvaldības neizmanto mūsu iestādi, 
tad tas netiek aprēķināts?  
A.Krasta atbild, ka dotajā brīdī tā tas ir. 
E.Burģelis komentē, ka drīzumā tiks uzbūvēts PII “Piejūra”, kuru apmeklēs vairāk kā 200 bērni. 
Lielākā daļa būs novadnieki un daļa būs no citām pašvaldībām. Kā mainīsies izdevumi uz kopējā 
fona, jo mums nebūs nekāda pamatojuma neieskaitīt arī PII “Piej ūra” izmaksas? Mēs saviem 
iedzīvotājiem šobrīd maksājam nedaudz vairāk nekā saņemam pretī. 
I.Lulle atbild, ka šobrīd mēs maksājam 186 euro. Spēkā ir divi dažādi MK noteikumi, kuri nosaka 
aprēķinus kādiem ir jābūt – savstarpējos norēķinos starp pašvaldībām un izdevumu tāme 
privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras mums sniedz pakalpojumus. Tur izdevumi ir 
pavisam savādāk, jo tiek iekļauti kapitālieguldījumi, amortizācija u.c. izdevumi, kas nav 
savstarpējos norēķinos. Tad kad būs PII “Piejūra” un ja tur mācīsies citu pašvaldību bērni, tad 
izdevumi būs jāaprēķina katrai iestādei atsevišķi. Tāda prakse ir arī citās pašvaldībās, kur katrai 
iestādei ir atsevišķa izdevumu tāme. Šajā tāmē nevar iekļaut aģentūras izmaksas, jo viņi nesniedz 
pakalpojumu. Šādu izdevumu iekļaušanu nevarēsim pamatot citai pašvaldībai.  
J.Kozlovskis norāda, ja jau mums ir šāda diskusija, tad mēs decembrī šo aprēķinu varam pārskatīt 
un to pilnveidot. 
E.Burģelis komentē, ja mēs runājam par savstarpējiem norēķiniem un piestādam rēķinus citām 
pašvaldībām, tie ir mazāki nekā mēs maksājam par saviem bērniem citās skolās. Tas nav adekvāti. 
Ienākumiem jābūt lielākiem nekā izdevumiem. 
I.Lulle norāda, ka tie ir MK noteikumi, kas tika izstrādāti, lai atbalstītu vecākus bērnudārzu 
līdzmaksājumiem. 
I.Krastiņš komentē, ka problēma ir tāda, ka mēs esam šādā veidā esam apstiprinājuši visu, kas ir 
iekļauts izdevumos. Šobrīd sastādītajās tāmēs nav iekļauti visi faktiskie izdevumi, jo nav iekļauti 
p/a “Carnikavas Komunālserivss” apsaimniekošanas izdevumi. Kāpēc šeit ir savādāka metodika 
nekā, piemēram, nomas maksas aprēķinam BLPC “Kadiķī”? Pārvērtējam visu metodoloģiju, jo, 
ja mēs nespējam 8-9 gadu laikā uzcelt bērnudārzu, tad vismaz vecākiem, kas kam bērns ir jāved 
uz cita novada pirmsskolas izglītības iestādi, maksājam samērīgi.  
E.Burģelis jautā, kādas ir mūsu mērķdotāciju izmaksas gadā pret ienākumiem no citām 
pašvaldībām? 
I.Lulle atbild, ka ir ļoti mazi ienākumi ~40 000 EUR gadā, savukārt izdevumi ir daudz lielāki. 
Piemēram, Rīgai maksājam 90 000 EUR vienā ceturksnī. 
E.Burģelis izsaka priekšlikumu šo lēmumprojektu atlikt uz nākamo domes sēdi un sagatavot 
kārtīgāk. Lūgums izstrādāt virtuālo aprēķinu ar maksimālo bērnu skaitu PII “Piejūra”, lai var ētu 
redzēt kopējo bildi. Tagad pieņemsim diezgan šaubīgu lēmumu un pēc gada bilde būs pavisam 
savādāka. 
I.Lulle atbild, ka šajā tāmē mainīt neko nevar, jo tas ir Jūsu politisks lēmums – vai atdodam PII 
“Riekstiņš” apsaimniekošanu. Visām izmaksām ir jābūt pie pirmsskolas izglītības iestādes. Nevar 
paņemt kaut kādas aģentūras izmaksas un ielikt pašvaldības savstarpējos norēķinos. 
G.Kozlovska komentē, ka diskusijas ir vajadzīgas. Tad, kad šīs izmaksas tiks gatavotas nākošajam 
gadam, tad rūpīgi izskatīsim un visu saliksim. Bet lai mēs tagad varam izrakstīt rēķinus citām 
pašvaldībām, domes sēdē ir jāapstiprina šīs izmaksas. 
E.Burģelis lūdz apstiprināt arī uzdevumu par aprēķinu veikšanu PII “Piejūra” nākotnes 
izmaksām uz 1 bērnu, lai nākošajā gadā viss būtu jau skaidrs. 
 

Izskatot Carnikavas novada pašvaldības iestādes „CARNIKAVAS NOVADA DOME” 
Izglītības nodaļas un Finanšu vadības nodaļas sagatavotās viena izglītojamā uzturēšanas izmaksas 
Carnikavas novada izglītības iestādēs un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta 2.¹ un 2.² daļām, 2016.gada 28.jūnija Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un saskaņā ar Finanšu un budžeta 
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komitejas 16.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 7 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis), PRET” 4 balsīm (G.Dzene, 
I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pamatskolā un pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” no 01.09.2019., saskaņā ar pielikumu.  

2. 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās, veikt nepieciešamās darbības 
grozījumu izdarīšanai noslēgtajos līgumos ar pašvaldībām par pirmsskolas izglītības 
programmas un vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanas pakalpojumu sniegšanu.  

3. Publicēt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 
izmaksas Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” un viena 
izglītojamā uzturēšanas izdevumus  

4. Carnikavas pamatskolā un to aprēķināšanas kārtību pašvaldības mājaslapā 
www.carnikava.lv triju darba dienu laikā pēc šī lēmuma parakstīšanas. 

5. Atbildīgā par lēmuma 2.un 3.punktos minētā izpildi – Centrālās administrācijas Izglītības 
nodaļas vadītāja. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Gan komitejā, domes priekšsēdētāja, gan šodienas sēdē 
izskanēja priekšlikums - pārvērtēt faktiskās izmaksas, jau norāda uz to, ka iepriekšējos gados mēs 
esam maksājuši mazāku pabalstu mūsu bērnudārzniekiem. Faktiski tagad tiek atzīts, ka kļūda ir 
jālabo. Es tam pilnībā piekrītu, tikai žēl, ka tas notiek tik vēlu.” 
 

3. § 
Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizgl ītojošo skolu, 

pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Carnikavas 
novada izglītības iestādēm 2019. gada septembra- decembra mēnešiem” 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Ministru kabinets ar 2019.gada 24. septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju 
sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2019. gadam” apstiprināja mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam. 

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

pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2019.gada 
24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības 
iestādēm 2019. gadam” un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 16.10.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas pamatskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālas 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gada septembra - decembra mēnešiem 
paredzētos valsts budžeta līdzekļus EUR 154640,00 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši 
seši simti četrdesmit euro, 00 centi). 

2. Apstiprināt pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2019.gada septembra - decembra mēnešiem paredzētos valsts budžeta līdzekļus 
EUR 42653,00 (četrdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro, 00 centi) sekojoši: 
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2.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Riekstiņš” EUR 37859,00 (trīsdesmit 
septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro, 00 centi); 

2.2. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūra” EUR 4794,00 (četri tūkstoši septiņi 
simti deviņdesmit četri euro, 00 centi). 

3. Apstiprināt interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gada septembra - decembra mēnešiem 
paredzētos valsts budžeta līdzekļus EUR 10844,00 (desmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit 
četri euro, 00 centi). 

4. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļai veikt 
grozījumus pašvaldības budžetā. 

5. Atbildīgā par lēmuma 1.un 2.punktos minētā izpildi – Centrālās administrācijas Izglītības 
nodaļas vadītāja. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 

4. § 
Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, 

daļas atkārtotas nomas tiesību izsoles rīkošanu  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Dome ar 22.05.2019. lēmumu „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, 
Lilastē, Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai” (protokols Nr. 8, 15.§) nodeva 
iznomāšanai Carnikavas novada pašvaldības nomas objektu: nekustamā īpašuma Ziemeļu 
iela 28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 001 0022 (turpmāk – 
nekustams īpašums) sastāvā esošās būves - pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 
001 0022 001) daļu 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā 
/telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), 
inženierbūves - asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļu 10 m2 
platībā un zemesgabalu 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem 
asfalta laukuma) (turpmāk – nomas objekts), 31.05.2019. rīkojot mutisku izsoli. 

2. Ar iepriekš minēto domes lēmumu ir apstiprināti potenciālā nomas tiesību pretendenta 
labticības izvērtēšanas kritēriji, kas piemērojami nomas tiesības piešķiršanas izsolēs. 

3. Nomas objekta 31.05.2019. notikušās izsoles rezultāti apstiprināti ar domes 12.06.2019. 
ārkārtas sēdes lēmumu „Par nomas objekta Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, 
31.05.2019. mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 1.§), no kura izriet, 
ka tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva nomas tiesību pretendents SIA 
„FORECA”, reģistrācijas Nr. 40103879252. 

4. Dome ar 13.06.2019. vēstuli Nr.01-11.2/701 nosūtīja SIA „FORECA” nomas līguma 
projektu un aicināja to parakstīt 10 darbdienu laikā, skaitot no nomas līguma nosūtīšanas 
dienas. Līgums minētajā termiņā netika parakstīts un netika saņemts atteikums.  

5. Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi” (turpmāk – MK Nr.97) 66.punkts nosaka, ja 15 darbdienu termiņā no nomas 
līguma projekta nosūtīšanas dienas nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un 
neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma 
slēgšanas ir atteicies. Līdz ar to uzskatāms, ka SIA „FORECA” no nomas līguma slēgšanas 
ir atteikusies. MK Nr.97 67.punkts paredz, ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis 
augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt 
slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 
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6. SIA “SAMTA KRASTS”, reģistrācijas Nr. 40103916436, piedalījās izsolē kā dalībnieks ar 
reģistrācijas Nr. 1 un nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Dome ar 09.07.2019. vēstuli 
Nr.01-11.2/999 nosūtīja SIA “SAMTA KRASTS” piedāvājumu slēgt nomas līgumu par 
nomas objektu un aicināja sniegt atbildi uz piedāvājumu 10 darbdienu laikā pēc tā 
saņemšanas dienas. Atbilde no SIA “SAMTA KRASTS” netika saņemta. 

7. MK Nr.97 68.punkts noteic, ja 10 darbdienu termiņā no nomas piedāvājuma nosūtīšanas 
dienas nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir 
uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama 
jauna nomas tiesību izsole. Tādējādi uzskatāms, ka arī SIA “SAMTA KRASTS” no nomas 
līguma slēgšanas ir atteikusies un rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

8. MK Nr.97 nosaka: 
a) 23.punkts - nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 
b) 24.punkts - nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu; 
c) 25.punkts - par nomas objektu publicējamo informāciju; 
d) 26.punkts cita starpā - iznomātājs šo noteikumu 25.punktā minēto informāciju publicē 

iznomātāja tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas 
paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību 
pretendentu loku; 

e) 27.punkts cita starpā - iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta 
informācija atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai; 

f) 34.punkts - izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs 
locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu 
institūciju. Komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu pārstāvjus. 
Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs; 

g) 35.punkts - nomas maksas aprēķina periods ir viens mēnesis vai viens ceturksnis; 
h) 79.punkts cita starpā - ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās 

nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā 
stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta 
tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Iznomājot 
nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes vienības, papildu maksājumos iekļauj arī 
maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par 
publiskas personas zemes nomu; 

i) 81.punkts - ja nomas objekts ir nekustamais īpašums, nosacīto nomas maksu nosaka, 
ievērojot šo noteikumu 79. un 80. punktu, bet ne zemāku par nomas maksu, kas noteikta 
saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu, izņemot šajos noteikumos minētos gadījumus. 

9. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk - MK Nr.350) nosaka: 
a) 5.punkts cita starpā - zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro; 
b) 17.punkts - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala 

kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). 
10. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma 

sastāvā esošā zemesgabala 0,7823 ha platībā kadastrālā vērtība - EUR 28612,00, no tās 
nomas objekta sastāvā esošā zemesgabala 160 m2 platībā proporcionāli aprēķinātā 
kadastrālā vērtība ir EUR 585,19, no kuras nomas maksa ar likmi 1,5% gadā ir EUR 8,78, 
kas ir mazāka par MK Nr.350 5.punktā minēto. 

11. Saskaņā ar MK Nr.97 79.punktā noteikto, ar domes priekšsēdētāja vietnieka 08.05.2019. 
rīkojumu Nr.01-7.1/42 izveidotai komisijai (komisijas priekšsēdētāja D.Daugaviete - 
Būvvaldes Nekustamā īpašuma speciāliste; komisijas locekļi: Z.Varts - Būvvaldes 
teritorijas plānotājs, I.Balode – Finanšu vadības nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļu 
inspektore, D.Čūriška – Juridiskās nodaļas juriste (nekustamā īpašuma jautājumos), 
G.Jākobsons – Administratīvās nodaļas saimniecības pārzinis/autovadītājs un A.Snigireva 
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– Finanšu vadības nodaļas vadītāja vietniece/galvenā grāmatvede) tika uzdots veikt 
iznomāšanai nododamā pašvaldības nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa 
novērtēšanu, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas 
iespējas, citus apstākļus un sniegt atzinumu. Komisija atzinusi, ka nomas objekta faktiskais 
un tehniskais stāvoklis ir piemērots izmantošanai vasaras kafejnīcas darbības 
nodrošināšanai, tas izvietots ārpus blīvas apbūves teritorijas, nekustamā īpašuma 
iznomāšana netraucēs veikt tā apsaimniekošanu un autostāvvietas darbību, nomas objekta 
sastāvā esošā zemes gabala 160m2 platībā nomas maksa ir nosakāma minimālajā 
normatīvajos aktos pieļautajā apmērā - EUR 28,00 gadā. 

12. Domes Finanšu un vadības nodaļa 08.10.2019. ir veikusi nekustama īpašuma izsoles 
reģistrācijas maksas aprēķinu, no kura izriet, ka ar vienas izsoles organizēšanu saistīto 
izdevumu apmērs ir EUR 508,82. 

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

1. ir lietderīgi rīkot atkārtotu nomas objekta nomas tiesību izsoli, nosakot iznomāšanas termiņu 
– 5 (pieci) gadi, tas ir, no 01.05.2020. līdz 30.04.2025., paredzot nomniekam pienākumu 
nomas objektā sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vasaras sezonā, proti: no 
01.05.2020. līdz 30.09.2020., no 01.05.2021. līdz 30.09.2021., no 01.05.2022. līdz 
30.09.2022., no 01.05.2023. līdz 30.09.2023., no 01.05.2024. līdz 30.09.2024., kā arī tiesības 
sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu pārējā līguma darbības laikā, vienlaikus 
paredzot nomnieka tiesības prasīt nomas līguma darbības pagarināšanu līdz normatīvajos 
aktos noteiktajam maksimāli pieļaujamajam termiņam; 

2. nomas objekta nomas tiesību izsole organizējama saskaņā ar MK Nr.97 prasībām; 
3. ir lietderīgi nomas objekta nomas tiesību izsoles organizēšanu uzdot pastāvīgi 

funkcionējošai institūcijai - domes Izsoles komisijai (turpmāk - komisija), kuras sastāvs un 
nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk – komisijas nolikums) ir apstiprināti ar domes 
20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (prot. 
Nr.13, 14.§), ievērojot komisijas sastāvā izdarītās izmaiņas, kas veiktas ar domes 
18.09.2013. lēmumu (prot. Nr.18, 46.§) un domes 18.09.2019. lēmumu  (prot. Nr.13, 13.§), 
kā arī ievērojot komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 
17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 20.§) un domes 20.03.2019. lēmumu (prot. Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.2.punkts cita starpā nosaka, ka komisija domes lēmumos un 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizē un rīko pašvaldības mantas un zemes nomas 
tiesību piešķiršanas izsoles atbilstoši MK Nr. 97; 

5. ir lietderīgi turpmāk noteikt izsoles reģistrācijas maksu, kas daļēji kompensētu ar izsoles 
organizēšanu saistītos izdevumus. 

 
E.Burģelis jautā, kāds bija arguments tam, ka nevajag iesniegt vizualizāciju paredzamajai būvei? 
J.Kozlovskis atbild, ka tas var būt tikai kā informatīvs materiāls, bet izsolēs tas nevar būt viens no 
vērtēšanas kritērijiem. Ejot uz Būvvaldi tāpāt vizualizācija būs jāapstiprina. 
I.Krastiņš komentē, ka tā kvalifikācijas kritērijs tas var būt.  
 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 
Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi” 23., 24., 25., 26. 27., 34., 79. un 81. punktu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi 
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.punktu, un 
saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.05.2019. lēmumu „Par novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai” (protokols 
Nr.8, 15.§) un Finanšu un budžeta komitejas 16.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 
balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, 
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G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Rīkot atkārtotu nomas tiesību izsoli Carnikavas novada pašvaldības nomas objektam - 
nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 
001 0022, sastāvā esošās būves - pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 
001) daļai 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 
nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2), inženierbūves 
- asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļai 10 m2 platībā un 
zemesgabalam 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta 
laukuma), atbilstoši nomas objekta novietojuma shēmā (1.pielikums) norādītajam, nosakot 
nomas objekta iznomāšanas termiņu – 5 (pieci) gadi, tas ir, no 01.05.2020. līdz 30.04.2025., 
un iznomāšanas mērķi – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības 
nodrošināšana. 

2. Noteikt, ka papildus lēmuma 1.punktā norādītajam iznomāšanas mērķim nomas līguma 
darbības laikā un nomas objekta robežās Nomniekam ir tiesības nodrošināt apmeklētājiem 
arī citus pakalpojumus (pludmales inventāra noma u.tml.). Papildus pakalpojumu sniegšana 
iepriekš saskaņojama ar iznomātāju, par to nodrošināšanu noslēdzama vienošanās pie nomas 
līguma.  

3. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītā nomas objekta nomas tiesību izsoles veidu – mutiska 
izsole. 

4. Apstiprināt informāciju par lēmuma 1.punktā norādīto nomas objektu (2.pielikums), nomas 
objekta nomas tiesību mutiskas izsoles norises kārtību (3.pielikums), nomas līguma projektu 
(4.pielikums), nomas tiesību izsoles reģistrācijas pieteikumu (5.pielikums) un izsoles 
dalībnieka reģistrācijas apliecību (6.pielikums). Publicēt šajā punktā norādīto informāciju 
tīmekļvietnē www.carnikava.lv un izvietot redzamā vietā pašvaldības centrālās 
administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. 

5. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai 14.11.2019. organizēt lēmuma 1.punktā 
norādītā nomas objekta nomas tiesību izsoli. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma: 
5.1. 4.punkta izpildi - atbilstoši kompetencei pašvaldības centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas vadītāju un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju; 
5.2. 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas priekšsēdētāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

5. § 
Par nekustama īpašuma Nēģu iela 58, Carnikava, Carnikavas nov., 08.10.2019. notikušās 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, A.Deniņa, J.Leja, G.Dzene 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 22.08.2018. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamo 

īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes vienību - atsavināšanu” (prot. Nr.14, 7.§) nodota 
atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta – 
neapbūvēta zemes vienība, 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 (turpmāk – pašvaldības manta); 

2. ar domes 24.07.2019. lēmumu „Par atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas – 
neapbūvētas zemes vienības Nēģu ielā 58, Carnikavā, Carnikavas novadā, nosacītās cenas 
apstiprināšanu un atklātas mutiskas izsoles rīkošanu” (prot. Nr.11, 3.§) ir apstiprināta 
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pašvaldības mantas, tas ir, zemes vienības Nēģu ielā 58, Carnikavā, Carnikavas nov., 
nosacītā cena EUR 17400,00, kā arī domes Izsoles komisijai uzdots organizēt un rīkot 
pašvaldības mantas pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(prot. Nr.13, 14.§) ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija (turpmāk – komisija), 
kuras sastāvs un nolikums Nr.CND/INA/2011/30 (turpmāk – komisijas nolikums) ir 
apstiprināts ar minēto domes lēmumu, ievērojot komisijas sastāvā izdarītās izmaiņas, kas 
veiktas ar domes 18.09.2013. lēmumu (prot. Nr.18, 46.§) un domes 18.09.2019. lēmumu  
(prot. Nr.13, 13.§), kā arī ievērojot komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas 
apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 20.§) un domes 20.03.2019. 
lēmumu (prot. Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 20.08.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr. 14-1/19/33) ir apstiprināti 
pašvaldības mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2019/27  (turpmāk – izsoles noteikumi); 

6. pašvaldības mantas izsole notika 08.10.2019. plkst. 10.00; komisija iesniegusi domei 
pašvaldības mantas mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/36, no kura izriet, ka izsolei 
pieteicies viens dalībnieks, [..], kurš uz izsoli ieradies noteiktajā laikā un, nosolot vienu soli 
(EUR 1740,00) papildus izsoles sākumcenai (EUR 17400,00), saskaņā ar izsoles 
noteikumu 13.punktu ir atzīstams par izsoles uzvarētāju un ir ieguvis tiesības slēgt pirkuma 
līgumu par izsolē iegūto mantu par pirkuma summu EUR 19140,00; 

7. domes bankas kontā 14.10.2019. saņemts [..] maksājums EUR 17400,00 apmērā, tas ir, 
starpība starp nosolīto cenu (EUR 19140,00) un pirms izsoles domes bankas kontā 
27.09.2019. iemaksātā nodrošinājuma summu (EUR 1740,00);  

8. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 26.08.2019. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 27.08.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2019/174.IZ16), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2019.gada septembra izdevumā #303, paziņojums par izsoli 27.08.2019. izlikts labi 
redzamā vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
21.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles;  

10. pašvaldības mantas izsoles protokols ir apstiprināts ar komisijas 15.10.2019. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14-1/19/41); 

11. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a) 30.panta pirmā daļa cita starpā - piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto 

nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz 
citu termiņu; iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 
summā; 

b) 34.panta otrā daļa - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles 
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto 
maksājumu nokārtošanas; 

c) 36.panta pirmā daļa cita starpā – publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu, nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas vārdā paraksts attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. 

 
Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 08.10.2019. notikušās pašvaldības mantas izsoles 

rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
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27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo 
daļu, Finanšu un budžeta komitejas 16.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, 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 - 08.10.2019. mutiskās 
izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr. 14-1/19/36 (pielikums). 

2. Slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo 
īpašumu ar [..] ([..]), personas kods [..], deklarētā adrese: [..], Carnikavas nov., LV-2163, par 
pirkuma summu EUR 19140,00 (deviņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit eiro un nulle 
centi). 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā norādīto 
informāciju, nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - pašvaldības centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
parakstīšanai lēmuma 2.punktā norādīto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, termiņš – 5 
(piecas) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

6. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu Biedrībai OK K āpa orientēšanās sacensību „K āpas kausi 

2019” organizēšanai Carnikavas novadā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Krastiņš, J.Leja, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, P.Špakovs, 
L.Daugavietis 

 
2019. gada 23.septembrī saņemta biedrības „Orientēšanās kluba „Kāpa”” (turpmāk - Ok 

Kāpa) vēstule (reģistrēta KAC 23.09.2019.Nr.S/2086) rīkot orientēšanās sacensības „Kāpas kausi 
2019” (turpmāk - pasākums) 20.10.2019. Carnikavā, Carnikavas novadā. 
 
A.Deniņa norāda, ka domē ir saņemta vēstule ar lūgumu palielināt domes atbalstu. 
G.Kozlovska atbild, ka šāda vēstule domē nav saņemta.  
A.Deniņa komentē, ka aprunājoties ar T.Kosmačevu tika konstatēts, ka domes piešķirtais atbalsts 
ir par maz, lai varētu saorganizēt kvalitatīvas sacensības. Tāpēc ir lūgums palielināt domes 
atbalstu līdz 300,00 EUR.  
I.Krastiņš komentē, ka sacensībās piedalīsies vairāki simti dalībnieki. Viena no svarīgākajām 
lietām pieņemot lēmumus ir ievērot samērīguma principu.  
G.Kozlovska norāda, ka OK “Kāpa” šogad jau ir sniegts finansiālais atbalsts.  
I.Krastiņš norāda, ka šobrīd ir runa par konkrētām sacensībām un ir ļoti labi, ka viena 
organizācija var piedāvāt vairākus – plaši apmeklētus pasākumus. 
G.Kozlovska komentē, ka OK “Kāpa” tiek augsti vērtēts, jo novadā darbojas jau ļoti sen. Šoreiz 
finansējums tika piešķirts uzvarētāju apbalvošanai – 150,00 EUR. 
 
Deputāti diskutē par pašvaldības piešķirto atbalstu OK “Kāpa”.  
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A.Deniņa ierosina palielināt summu līdz 300,00 EUR, ņemot vērā, ka tā ir vietējā organizācija, 
kas rīko sacensības ar lielu dalībnieku skaitu. 
G.Dzene piekrīt A.Deniņas priekšlikumam. 
L.Daugavieties piekrīt izteiktajam A.Deniņas priekšlikumam.  
G.Kozlovska atbalsta izteikto priekšlikumu un piešķirt papildus 150,00 EUR (karšu 
izgatavošanai).  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 19.06.2019. 
Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2019/18 „Par sporta finansiālo atbalstu 
Carnikavas novadā” 2., 4., 10., 3.pielikumu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 14.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, 
J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, 
J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ 

1. Piešķirt biedrībai “Orientēšanās klubs “Kāpa””, reģistrācijas numurs 40008021994, 
EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 centi) orientēšanās sacensību „Kāpas kausi 2019” 
organizēšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības. 

3. Finansiālā atbalsta saņēmējam ne vēlāk kā 31 (trīsdesmit vienas) dienas laikā pēc sacensību 
dienas par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu iesniegt finanšu atskaiti pašvaldības 
Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļā un attaisnojuma dokumentus. 

4. Finansiālā atbalsta saņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc sacensībām iesniegt 
informāciju par sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu un fotogrāfijas par sacensību norisi. 

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

 
7. § 

Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu apbalvošanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: J.Kozlovskis, E.Burģelis 
 

Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 23.03.2016. nolikumu Nr. INA/2016/11 “Par 
Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”, Carnikavas Mūzikas 
un mākslas skolas direktors Igors Doriņš lūdz piešķirt naudas balvas Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņiem par sasniegumiem Latvijas, reģionāla un starptautiska mēroga 
konkursos 2018./19. mācību gadā: 

1. [..] (6.klase, vijoļspēles specialitāte) – par iegūto 2.vietu savā vecuma grupā Starptautiskajā 
jauno mūziķu konkursā “Giovani Promesse” Itālij ā, Bracigliano (10.-12.05.2019.). 

2. [..] (4.klase, saksofona spēles specialitāte) – par iegūto 1.vietu savā vecuma grupā 
Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 
2019” (28.02.-01.03.2019. Daugavpils universitātē). 

3. [..] (3.klase, klavierspēles specialitāte) – par iegūto 3.vietu savā vecuma grupā II 
Starptautiskajā konkursā-festivālā “World Harmony” Viļņā, Lietuvā (10.-14.10.2018.) un 
par iegūto 3.vietu XIX Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez robežām” 
Druskininkos, Lietuvā (14.-23.08.2019.). 

4. [..] (7.klase, klavierspēles specialitāte) – par iegūto 3.vietu savā vecuma grupā II 
Starptautiskajā konkursā-festivālā “World Harmony” Viļņā, Lietuvā (10.-14.10.2018.). 

5. [..] (6.klase, vizuāli plastiskās mākslas specialitāte) – par iegūto 2.vietu savā vecuma grupā 
II Jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “M ākslu Duets”, Carnikavā (19.10.2018.). 
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6. [..] (7.klase, vizuāli plastiskās mākslas specialitāte) – par iegūto GRAND PRIX savā 
vecuma grupā II Jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “M ākslu Duets”, Carnikavā 
(19.10.2018.). 

7. [..] (interešu izglītības programma, saksofona spēles specialitāte, 6.klase) – par iegūto 
1.vietu savā vecuma grupā Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju 
konkursā “Naujene WIND 2019” (28.02.-01.03.2019. Daugavpils universitātē), par iegūto 
1.vietu XXIV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 
konkursā (24.02.2019. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Rīgā), par iegūto 1.vietu 
savā vecuma grupā Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā (fināls 
13.02.2019., Augusta Dombrovska mūzikas skolā) un par iegūto 1.vietu XI Starptautiskā 
Saksofonmūzikas festivāla “Saxophonia” Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 
saksofona klašu audzēkņu konkursā (14.-25.02.2019., Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija). 

8. [..] (2.klase, flautas spēles specialitāte) – par iegūto 3.vietu savā vecuma grupā Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā (fināls 11.02.2019., Augusta 
Dombrovska mūzikas skolā). 

9. [..] (4.klase, klarnetes spēles specialitāte) – par iegūto 2.vietu savā vecuma grupā Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā (fināls 12.02.2019., Augusta 
Dombrovska mūzikas skolā). 

10. [..] (3.klase, vizuāli plastiskās mākslas specialitāte) – par iegūto 2.vietu II Starptautiskajā 
Vizuālās mākslas konkursā “M ākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” (12.03.-25.04.2019. 
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola; Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejs). 

11. [..] (3.klase, vizuāli plastiskās mākslas specialitāte) – par iegūto 2.vietu Vizuālās mākslas 
darbu konkursā “Gaujas mozaīka” (25.01.-22.02.2019. Ādažu Mākslas un mūzikas skola). 

12. [..] (2.klase, vizuāli plastiskās mākslas specialitāte) – par iegūto 3.vietu Vizuālās mākslas 
darbu konkursā “Gaujas mozaīka” (25.01.-22.02.2019. Ādažu Mākslas un mūzikas skola). 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes 23.03.2016. 

nolikuma Nr. INA/2016/11 “Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu 
apbalvošanu” 5., 8., 9., 17.punktu un  Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
14.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās G.Dzene, pamatojoties uz likumu "Par 
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā". Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] (6. vijoļspēles klase) naudas balvu EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit eiro, 
nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 2.vietu Starptautiskajā jauno mūziķu 
konkursā “Giovani Promesse”. 

2. Piešķirt [..] (4. saksofona spēles klase) naudas balvu EUR 210,00 (divi simti desmit eiro, 
nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 1.vietu Starptautiskajā pūšaminstrumentu 
spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2019”. 

3. Piešķirt [..] (3. klavierspēles klase) naudas balvu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 
nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 3.vietu II Starptautiskajā konkursā-
festivālā “World Harmony” un papildus naudas balvu 20% apmērā, kas sastāda EUR 30,00 
(trīsdesmit eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas, par iegūto 3.vietu XIX 
Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez robežām”. 
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4. Piešķirt [..] (7. klavierspēles klase) naudas balvu EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit 
eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 3.vietu II Starptautiskajā konkursā-
festivālā “World Harmony”. 

5. Piešķirt [..] (6.klase vizuāli plastiskās mākslas programmā) naudas balvu EUR 70,00 
(septiņdesmit eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 2.vietu II Jauno mūziķu 
un mākslinieku konkursā “M ākslu Duets”. 

6. Piešķirt [..] (7.klase vizuāli plastiskās mākslas programmā) naudas balvu EUR 110,00 
(viens simts desmit eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto GRAND PRIX II 
Jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “M ākslu Duets”. 

7. Piešķirt [..] (6. saksofona spēles klase interešu izglītības programmā) naudas balvu EUR 
210,00 (divi simti desmit eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 1.vietu 
Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 
2019” un papildus naudas balvu 20% apmērā, kas sastāda EUR 90,00 (deviņdesmit eiro, 
nulle centi) pirms nodokļu nomaksas, no naudas balvu kopsummas par iegūto 1.vietu 
XXIV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 
konkursā, par iegūto 1.vietu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursā un par iegūto 
1.vietu XI Starptautiskā Saksofonmūzikas festivāla “Saxophonia” Latvijas mūzikas skolu 
un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkursā. 

8. Piešķirt [..] (2. flautas spēles klase) naudas balvu EUR 90,00 (deviņdesmit eiro, nulle centi) 
pirms nodokļu nomaksas par iegūto 3.vietu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts 
konkursā. 

9. Piešķirt [..] (4. klarnetes spēles klase) naudas balvu EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit 
eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 2.vietu Latvijas profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu 
Valsts konkursā. 

10. Piešķirt [..] (3.klase vizuāli plastiskās mākslas programmā) naudas balvu EUR 170,00 
(viens simts septiņdesmit eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 2.vietu II 
Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā “M ākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”. 

11. Piešķirt [..] (3.klase vizuāli plastiskās mākslas programmā) naudas balvu EUR 50,00 
(piecdesmit eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 2.vietu Vizuālās mākslas 
darbu konkursā “Gaujas mozaīka”. 

12. Piešķirt [..] (2.klase vizuāli plastiskās mākslas programmā) naudas balvu EUR 30,00 
(trīsdesmit eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 3.vietu Vizuālās mākslas 
darbu konkursā “Gaujas mozaīka”. 

13. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”. 

14. Naudas balvas audzēkņiem izmaksāt Latvijas Pasta nodaļā vai pārskaitot uz iesniegumos 
norādītajiem norēķinu kontiem. 

15. Atbildīgā par lēmuma 14.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
16. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
8. § 

Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu apbalvošanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 23.03.2016. nolikumu Nr. INA/2016/11 “Par 

Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”, Carnikavas Mūzikas 
un mākslas skolas direktors Igors Doriņš lūdz piešķirt naudas balvas Carnikavas Mūzikas un 
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mākslas skolas pedagogiem par skolas audzēkņu sasniegumiem Latvijas, reģionāla un 
starptautiska mēroga konkursos 2018./19. mācību gadā: 

1. Skolotājai Dainai Birzniecei par audzēknes [..] (6.klase, vijoļspēles specialitāte) iegūto 
2.vietu savā vecuma grupā Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Giovani Promesse” 
Itālij ā, Bracigliano (10.-12.05.2019.). 

2. Skolotājai Agrai Lācei par audzēknes [..] (7.klase, klavierspēles specialitāte) iegūto 3.vietu 
savā vecuma grupā II Starptautiskajā konkursā-festivālā “World Harmony” Viļņā, Lietuvā 
(10.-14.10.2018.), kā arī par audzēknes [..] (3.klase, klavierspēles specialitāte) iegūto 3.vietu 
savā vecuma grupā II Starptautiskajā konkursā-festivālā “World Harmony” Viļņā, Lietuvā 
(10.-14.10.2018.), un par [..] iegūto 3.vietu XIX Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika 
bez robežām” Druskininkos, Lietuvā (14.-23.08.2019.). 

3. Skolotājai Ievai Slokai par audzēknes [..] (interešu izglītības programma, saksofona spēles 
specialitāte, 6.klase) iegūto 1.vietu savā vecuma grupā un par audzēknes [..] (4.klase, 
saksofona spēles specialitāte) iegūto 1.vietu savā vecuma grupā Starptautiskajā 
pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2019” (28.02.-
01.03.2019. Daugavpils universitātē), par audzēkņa [..] (4.klase, klarnetes spēles 
specialitāte) iegūto 2.vietu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā (fināls 
12.02.2019., Augusta Dombrovska mūzikas skolā), kā arī par audzēknes [..] iegūto 1.vietu 
XXIV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā 
(24.02.2019. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Rīgā), par [..] iegūto 1.vietu savā 
vecuma grupā Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā (fināls 
13.02.2019., Augusta Dombrovska mūzikas skolā) un par [..] iegūto 1.vietu XI Starptautiskā 
Saksofonmūzikas festivāla “Saxophonia” Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 
saksofona klašu audzēkņu konkursā (14.-25.02.2019., Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija). 

4. Skolotājai Vinetai Daugavvanagai-Vanagai par audzēknes [.. (2.klase, flautas spēles 
specialitāte) iegūto 3.vietu savā vecuma grupā Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts 
konkursa finālā (fināls 11.02.2019., Augusta Dombrovska mūzikas skolā). 

5. Pedagogam Vitoldam Kucinam par audzēknes [..] (6.klase vizuāli plastiskās mākslas 
programmā) iegūto 2.vietu savā vecuma grupā II Jauno mūziķu un mākslinieku konkursā 
“M ākslu Duets”, Carnikavā (19.10.2018.). 

6. Skolotājai Janai Plankājai par audzēknes [..] (3.klase vizuāli plastiskās mākslas programmā) 
iegūto 2.vietu II Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā “M ākslinieka Ģederta Eliasa 
mīklu minot” (12.03.-25.04.2019. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola; Ģ.Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzejs), par audzēknes [..] (7.klase vizuāli plastiskās mākslas 
programmā) iegūto GRAND PRIX savā vecuma grupā II Jauno mūziķu un mākslinieku 
konkursā “M ākslu Duets”, Carnikavā (19.10.2018.), par audzēknes [..] (2.klase vizuāli 
plastiskās mākslas programmā) iegūto 3.vietu un audzēkņa [..] (3.klase vizuāli plastiskās 
mākslas programmā) iegūto 2.vietu Vizuālās mākslas darbu konkursā “Gaujas mozaīka” 
(25.01.-22.02.2019. Ādažu Mākslas un mūzikas skola). 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Carnikavas novada domes 23.03.2016. 

nolikuma Nr. INA/2016/11 “Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu 
apbalvošanu” 5., 11.1., 12. un 14.punktiem, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 14.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt skolotājai Dainai Birzniecei naudas balvu EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit 
eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par audzēknes [..] iegūto 2.vietu savā vecuma 
grupā Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Giovani Promesse”, un papildus VSAO 
iemaksas. 

2. Piešķirt skolotājai Agrai Lācei naudas balvu EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit eiro, 
nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par audzēknes [..] iegūto 3.vietu II Starptautiskajā 
konkursā-festivālā “World Harmony”, kā arī papildus naudas balvu 20% apmērā, kas 
sastāda EUR 36,00 (trīsdesmit seši eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas, no 
audzēknes [..] iegūtās naudas balvu kopsummas par iegūto 3.vietu II Starptautiskajā 
konkursā-festivālā “World Harmony” un 3.vietu XIX Starptautiskajā konkursā-festivālā 
“M ūzika bez robežām”, un papildus VSAO iemaksas. 

3. Piešķirt skolotājai Ievai Slokai naudas balvu EUR 210,00 (divi simti desmit eiro, nulle 
centi) pirms nodokļu nomaksas par audzēknes [..] iegūto 1.vietu Starptautiskajā 
pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2019”, kā arī 
papildus naudas balvu 20% apmērā, kas sastāda EUR 86,00 (astoņdesmit seši eiro, nulle 
centi) pirms nodokļu nomaksas, no audzēknes [..] (1.vieta Starptautiskajā 
pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND, 1.vieta XXIV 
Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, 
1.vieta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursā un 1.vieta XI Starptautiskā 
Saksofonmūzikas festivāla “Saxophonia” Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 
saksofona klašu audzēkņu konkursā) un audzēkņa [..] (2.vieta Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” 
audzēkņu Valsts konkursā) iegūto naudas balvu kopsummas, un papildus VSAO iemaksas. 

4. Piešķirt skolotājai Vinetai Daugavvanagai-Vanagai naudas balvu EUR 90,00 (deviņdesmit 
eiro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par audzēknes [..] iegūto 3.vietu Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursā, un papildus VSAO iemaksas. 

5. Piešķirt pedagogam Vitoldam Kucinam naudas balvu EUR 70,00 (septiņdesmit eiro, nulle 
centi) pirms nodokļu nomaksas par audzēknes [..] iegūto 2.vietu II Jauno mūziķu un 
mākslinieku konkursā “M ākslu Duets”, un papildus VSAO iemaksas. 

6. Piešķirt skolotājai Janai Plankājai naudas balvu EUR 170,00 (viens simts septiņdesmit eiro, 
nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par audzēknes [..] iegūto 2.vietu II Starptautiskajā 
Vizuālās mākslas konkursā “M ākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”, kā arī papildus 
naudas balvu 20% apmērā, kas sastāda EUR 38,00 (trīsdesmit astoņi eiro, nulle centi) pirms 
nodokļu nomaksas, no audzēkņu [..] (GRAND PRIX II Jauno mūziķu un mākslinieku 
konkursā “M ākslu Duets”), [..] (3.vieta Vizuālās mākslas darbu konkursā “Gaujas 
mozaīka”) un [..] (2.vieta Vizuālās mākslas darbu konkursā “Gaujas mozaīka”) iegūto 
naudas balvu kopsummas, un papildus VSAO iemaksas. 

7. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”. 

8. Naudas balvas pedagogiem pārskaitīt uz viņu norādītajiem algu kontiem. 
9. Atbildīgā par lēmuma 8.punkta izpildi - pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
10. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
9. § 

Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/27 „Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. 
saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 

novadā”” apstiprin āšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 
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IZSAKĀS: E.Burģelis 
 
Plkst. 10.30 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 
 

2019.gada 29.augusta atzinumā Nr.1-18/8188 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija pieņēmusi zināšanai saistošos noteikumus Nr. SN/2019/16 “Grozījums Carnikavas 
novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.SN/2014/6 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Carnikavas novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi). Vienlaicīgi ministrija 
norādījusi, ka pirms saistošo noteikumu publicēšanas precizējams saistošo noteikumu izdošanas 
tiesiskais pamatojums un 12.punkts.  

Bez tam, no 2020.gada 1.janvāra tiek paaugstināts garantētais minimālais ienākumu līmenis 
(GMI) no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. To paredz 
2019.gada 1.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.454 “Grozījums Ministru kabineta 2012. 
gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"”. 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni” 3.punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto 
minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un 
invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par noteikumos minēto ienākumu līmeni un 
nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 
noteikto ienākumu līmeni.  

Līdz ar to nepieciešams redakcionāli grozīt saistošo noteikumu III.sadaļu, lai tā atbilstu 
augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi jau stājušies 
spēkā, apstiprināmi jauni grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos 
Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 45.panta otro daļu, Ministru 
kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu 
līmeni” 3.punktu, kā arī saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
14.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/27 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”” (pielikumā). 

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

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

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

10. § 
Par sociālā dzīvokļa Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 

(pagarināšanu) 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Plkst. 10.31 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
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Carnikavas novada domē 27.09.2019.reģistrēts [..] iesniegums Nr.S/2136, kurā viņa lūdz 
turpināt īrēt sociālo dzīvokli.  

25.04.2018. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.6, 25.§) „Par istabu sociālajā 
dzīvoklī izīrēšanu [..]”. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 7.5.punkta izpratnē papildus likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumiem sociālo dzīvokli ir 
tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), kura ir ģimene ar trim vai vairāk 
nepilngadīgiem bērniem. 

Noteikumu 8.punkts nosaka, ka persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli iesniedz iesniegumu 
un tam pievieno dokumentus, kas pamato personai pienākušos palīdzību, ja dokumenti nav 
pašvaldības rīcībā. 

Noteikumu 15.punkts nosaka, ka lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu personai (ģimenei) 
pieņem Carnikavas novada dome. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmā daļa 
nosaka, ka sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata personai (ģimenei), 
kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

Minētā likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, 
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un 
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

 
Izvērtējot [..] 27.09.2019. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.10.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], 09.05.2018. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu par 
istabām Nr.2 un 3 sociālajā dzīvokli Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, 
noslēdzot vienošanos ar [..] par minētā līguma pagarināšanu uz trim mēnešiem, sākot no 
09.11.2019. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 
vadītāja, termiņš – 07.11.2019. 

3. Lēmums zaudē spēku, ja pēc 31.10.2019. [..] ģimene netiek atzīta par maznodrošinātu 
(trūcīgu). 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

11. § 
Par pabalstu krīzes situācijā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: R.Rossoha-Sadoviča, E.Burģelis 
 

Carnikavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā 30.09.2019. reģistrēts nepilngadīgā [..] 
likumiskā pārstāvja [..] iesniegums Nr. 1-5/647, kurā ir lūgta domes finansiāla palīdzība bērna 
interesēs sakarā ar to, ka 24.08.2019. pēc smagas slimošanas un ilgstošas ārstēšanās nomira [..]. 
Ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni – divus, četrus un septiņus gadus veci. [..] ir bērnu vienīgais 
apgādnieks. Nepilngadīgo bērnu dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā. [..] ārstēšanā ir izlietota liela naudas summa, kura jāatdod, papildus tam nepieciešams 
nodrošināt ģimenes ikdienas vajadzības. Iesniegumam klāt ir pievienota [..] miršanas apliecības 
kopija, čeks un maksājuma uzdevums par summu Eur 23 000, slimnīcai Vācijā. 



21 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Carnikavas novadā” (turpmāk – Noteikumi), 13.2.punkts nosaka, ka krīzes pabalstu 
piešķir iepriekš neparedzamu un no ģimenes neatkarīgu apstākļu dēļ - zādzība, smaga saslimšana, 
ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml. Noteikumu 2. un 14.punktu izpratnē tiesības 
saņemt Noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus, bet, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu 
apjomu un sekas. Noteikumu 14.2.punkts nosaka, ka lēmumu par pabalsta piešķiršanu krīzes 
situācijā virs EUR 300.00 gadā ģimenei (personai) pieņem dome. 

Civillikuma 261.pants nosaka, ka nepilngadīgajam nav rīcības spējas, tādēļ viņu visos 
tiesiskos darījumos pārstāv aizbildnis. Savukārt 262.pants paredz, ka aizbildnis visās sava 
aizbilstamā lietās darbojas patstāvīgi un ved tās ar saimnieka tiesībām. 
 
R.Rossoha-Sadoviča ierosina lēmumprojekta lemjošās daļas 1. punktā minēt visas trīs 
nepilngadīgās personas, kam tiek piešķirts pabalsts. 
E.Burģelis jautā, vai nebūtu pareizāk, ko summu pārskaitīt slimnīcai? 
R.Rossoha-Sadoviča atbild, ka šis ir krīzes pabalsts privātpersonai, tādēļ tā nevar.  
 

Izvērtējot [..] 30.09.2019. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 
vadītājas vietnieces ziņojumu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 14.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], (likumiskais 
pārstāvis [..], personas kods [..]), pabalstu krīzes situācijā Eur 5 000 (pieci tūkstoši euro), 
naudu pārskaitot uz [..] kontu Nr.[..]. 

2. Finanšu līdzekļus lēmuma izpildei piešķirt no Sociālā dienesta budžeta. 
3. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi - Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

 
12. § 

Par atteikumu reģistrēt sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, D.Landsmane 
 
[..] 
 
E.Burģelis jautā, kāpēc tiek atteikts, kaut arī persona ir iesniegusi dokumentus? 
D.Landsmane atbild, ka šī persona nevēlas nokārtot maznodrošinātas vai trūcīgas personas 
statusu, kas ir nepieciešams, lai saņemtu šāda veida atbalstu. 
 

Izvērtējot [..] iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta vadītājas 
vietnieces ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.10.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt reģistrēt [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Carnikavas novads, 
Carnikavas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas reģistrā un 
atteikt piešķirt sociālo dzīvokli. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
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Pielikumā administratīvais akts. 
 

13. § 
Par Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu 

Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” gala redakcijas 
apstiprināšanu  

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome 2019. gada 18. septembrī apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta otro daļu Saistošie noteikumi tika 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk –Ministrija) atzinuma 
sniegšanai.  

Atbilstoši kompetencei Ministrija ir izvērtējusi Saistošos noteikumus un pieņēmusi tos 
zināšanai, vienlaikus lūdzot: 

1. svītrot 7.1. apakšpunktu un 12. punktu; 
2. nodrošināt Saistošo noteikumu nodaļu nosaukumu maiņu, secīgi tās numurējot un secīgi 

numurējot nodaļu punktus/apakšpunktus; 
3. pārskatīt un izvērtēt Saistošo noteikumu 7.1.2. apakšpunkta un 7.2.3. apakšpunkta 

iespējamās pretrunas, proti, precizēt minēto apakšpunktu tiesisko regulējumu.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ievērojot Ministrijas norādījumus, tiek precizēti 

Saistošie noteikumi un sagatavota Saistošo noteikumu gala redakcija.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 7. punktu un 

otro daļu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 45. panta ceturto daļu, kā arī saskaņā ar Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 
balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošos noteikumu 
Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” gala redakciju 
(pielikums). 

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

3. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada domes Centrālās 
administrācijas ēkā.  

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

14. § 
Par atļauju I.Melkinai savienot amatus 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
[..] 
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Ņemot vērā augstāk minēto, to, ka nepastāv tiesiski šķēršļi amatu savienošanai, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1panta piekto daļu, kā arī saskaņā 
ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 14.10.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Inai Melkinai savienot Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” 
vadītāja amatu ar eksperta pienākumu izpildi ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2019.gada 
30.septembra rīkojumu Nr.1-06/432 “Par akreditācijas ekspertu komisijas izveidi” izveidotajā 
akreditācijas ekspertu komisijā. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

15. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2019/28 “Saistošie noteikumi par 

transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamiem” 
apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, G.Dzene 
 

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

uzdevums ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā). 

2. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 12.punkts nosaka, ka novada pašvaldība nodrošina 
izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (atbilstoši veselības stāvoklim, 
kas ietekmē izglītības ieguves veidu) speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības 
grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā un apmērā un 14. punkts nosaka, ka  novada pašvaldība nodrošina 
transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams 
izmantot sabiedrisko transportu. 

3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta otro daļa nosaka pasažieru kategorijas 
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī 
šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru. Savukārt, šī likuma 14.panta trešā daļa 
paredz, ka pašvaldības ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā 
administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam 
radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta, nosakot braukšanas maksas 
atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu. 

4. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta pirmajai daļai tiesiskajās attiecībās, kas 
skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Savukārt, minētās tiesību normas otrā 
daļa noteic, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai 
pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, 
kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un 
intereses.  

 
A.Deniņa jautā, vai tagad 100% atlaide būs visiem vidusskolēniem, izņemot tiem, kas mācās 
koledžās vai tehnikumos? 
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G.Kozlovska atbild, ka nē  – saistošajos noteikumos 2.3. punktā ir iestrādāts, ka turpmāk 
vidusskolēniem transporta izdevumus segs 50% apmērā. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15. panta 
pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 45.panta otro daļu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 14. punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 14.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/28 “Saistošie 
noteikumi par transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem 
izglītojamiem” (pielikumā). 

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

3. Publicēt saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
„Carnikavas novada vēstis” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā 
Carnikavas novada domes ēkā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā pašvaldības izpilddirektors. 
 

16. § 
Par procesuālo tiesību pārņemšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 
Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu, 33. pantu, 57. pantu, 63. panta pirmās daļas 
1. punktu, 263. panta trešo daļu, 313. panta pirmo daļu, likuma “Par tiesu varu” 16. panta otro 
daļu un ceturto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 15.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Aizstāt Carnikavas novada domes 2015. gada 23. septembra lēmuma (prot. Nr. 19, 28. §) 
“Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma „Salas nams” sastāvā esošo ēku nojaukšanu” adresātu 
– [..] ar tiesību pārņēmējiem: 
1.1. biedrību “VIVA LA CUBA”, re ģistrācijas Nr. 40008282863; 
1.2. biedrību “PERRO ZORRERO”, reģistrācijas Nr. 40008277966;  
1.3. biedrību “TRIBUNAL”, reģistrācijas Nr. 40008280951; 
1.4. biedrību “INVESTIR”, reģistrācijas Nr. 40008279967. 

2. Uzdot biedrībai “VIVA LA CUBA”, re ģistrācijas Nr. 40008282863, biedrībai “PERRO 
ZORRERO”, reģistrācijas Nr. 40008277966, biedrībai “TRIBUNAL”, reģistrācijas 
Nr. 40008280951, un biedrībai “INVESTIR”, reģistrācijas Nr. 40008279967, izpildot 
Carnikavas novada domes 2015. gada 23. septembra lēmumu (prot. Nr. 19, 28. §) “Par ēku 
(būvju) nekustamā īpašuma „Salas nams” sastāvā esošo ēku nojaukšanu”, nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā nojaukt ēku (būvju) nekustamā īpašuma “Salas nams”, Siguļi, Carnikavas novads 
(kadastra Nr. 8052 503 0429) sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 
8052 003 0429 001, 8052 003 0429 002, 8052 003 0429 003, 8052 003 0429 004, 
8052 003 0429 005, 8052 003 0429 006, 8052 003 0429 007, 8052 003 0429 008, 
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8052 003 0429 010, 8052 003 0429 011, 8052 003 0429 012, 8052 003 0429 013, 
8052 003 0429 014, 8052 003 0429 015, 8052 003 0429 016, 8052 003 0429 017. 

Pielikumā administratīvais akts. 
 

17. § 
Par kadastra informācijas sistēmā reģistrēto pašvaldībai piekrit īgo zemes vienību platību 

precizēšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. 02.07.2019. saņemta Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa vēstule Nr.2-04-R/427, 
kurā sniegta informācija par atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos 
reģistrēto platību un kadastra kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības 
robežas, attiecībā uz pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām. Minētās zemes vienības 
reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši Carnikavas novada domes 17.04.2019. 
lēmumam (prot. Nr.6, 13.§) „Par dārzkopības biedrības „Arhitekts” teritorijā esošu ielu 
pārņemšanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā”. 

2. Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3. punkts nosaka, ka par atšķirību starp Kadastra 
informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, kas pārsniedz 
pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz pašvaldībai piekrītošajām zemēm Valsts 
zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē vietējo pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu 
par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē 
precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam lēmumam par 
zemes vienības platību. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu  komitejas 15.10.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību pašvaldībai 
piekritīgām zemes vienībām, atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos 
(kadastra kartes) noteiktajām platībām: 

Nr. 
p.k. Ielas nosaukums 

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Kadastra 
inform ācijas 

sistēmā 
reģistrētā 

platība (ha) 

Platība Kadastra 
inform ācijas 

sistēmas telpiskajos 
datos 

(kadastra kartes 
platība ha) 

1 Mazā zušu iela 8052 006 0872 0,13 0,0895 
2 Buku iela 8052 006 0747 0,14 0,1983 

3 Gundegu iela 
8052 006 0891 
8052 006 0909 

0,04 
0,11 

0,0612 
0,1765 

4 Jāņogu iela 8052 006 0893 0,08 0,1108 

5 Liliju iela 
8052 006 0896 
8052 006 0904 

0,02 
0,01 

0,2067 
0,1674 

6 Persiku iela 8052 006 0897 0,14 0,3475 
7 Selgas iela 8052 006 0899 0,12 0,2739 

8 
reģistrēts atlikums no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 
8052 006 0745, ietilpstošs īpašuma 

8052 006 0875 0,56 0,3949 
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„Koplietošanas ceļi D/S Arhitekts” 
sastāvā 

9 

reģistrēts atlikums no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 

8052 006 0746, ietilpstošs īpašuma 
„Koplietošanas ceļi D/S Arhitekts” 

sastāvā 

8052 006 0920 3,4214 1,0660 

 
2. Lūgt Valsts zemes dienestu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēt lēmuma 1.punktā precizētās platības. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Būvvaldes 

nekustamā īpašuma speciālisti. 
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
18. § 

Par piekrišanu 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 15.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,179 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim [..] ([..]), dzimušam [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

19. § 
Par piekrišanu 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 15.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1982 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim [..] ([..]), dzimušam [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
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20. § 

Par 22.11.2017. domes lēmuma (protokols Nr.24, 23.§) “Par Carnikavas novada tūrisma 
attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādi” atcelšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, G.Kozlovska, J.Kozlovskis, J.Leja, E.Burģelis 
 

1. Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
22.11.2017. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.24, 23.§) “Par Carnikavas 

novada tūrisma attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādi”. 
2. Līdz ar izmaiņām TIC darbā Carnikavas novada tūrisma attīstības programmas 2018.-

2024.gadam izstrāde ir aizkavējusies.  
3. Nepieciešams turpināt darbu pie Carnikavas novada tūrisma attīstības programmas izstrādes 

kā vidēja termiņa dokumentu ar darbības termiņu 2020.-2027. gads. 
 
I.Krastiņš komentē, ka novada attīstības stratēģijā tūrisms ir minēts kā viena no galvenajām 
lietām ar ko mēs varam atšķirties no apkārtējiem novadiem, veicināt atpazīstamību utt. Tūrisma 
stratēģija šajā jautājumā ir viens no galvenajiem dokumentiem. Viens no vadības tiešajiem darba 
pienākumiem ir nodrošināt darbinieku aizvietojamību un funkciju nepārtrauktu izpildīšanu. Šajā 
gadījumā pirms diviem gadiem ir pieņemts domes lēmums, kurš līdz šim brīdim nav ticis izpildīts. 
Mums ir Attīstības un plānošanas nodaļa, kas ir tieši atbildīgi par šādas stratēģijas esamību 
pašvaldībā. Šī lieta nav atbilstoši labai pārvaldības praksei, kad stratēģiski svarīgs dokuments 
divus gadus ir atstāts novārtā. Protams, ka atbalsta lēmumprojektu un stratēģijai ir j ātop. Gribētu, 
lai šajā stratēģijā būtu konkrēti un praktiski pasākumi, kurus mēs būtu gatavi arī finansēt no sava 
budžeta. Vai mēs jau šogad lemjot par nākošā gada budžetu, būtu gatavi tur iestrādāt kaut kādu 
naudu, lai īstenotu kādu no tūrisma stratēģijas punktiem? 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 
pirmo daļu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 7. un 8.pantu, Tūrisma likuma 4.pantu un 
8.pantu un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.10.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atcelt 22.11.2017. Carnikavas novada domes lēmumu (prot.Nr.24, 23.§) “Par Carnikavas 
novada tūrisma attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādi”. 
 

21. § 
Par Carnikavas novada tūrisma attīstības programmas 2020.-2027.gadam izstrādi 

Ziņo: G.Miglāns 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Galakrodznieks, J.Kozlovskis, E.Burģelis, J.Leja 
 

Izvērtējot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Tūrisma informācijas 
centra esošās funkcijas un tūrisma attīstības programmas neesamību, kā arī ņemot vērā Carnikavas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam un Carnikavas novada attīstības 
programmā 2015.-2020.gadam minēto būtisko lomu tūrisma nozarei, dome (turpmāk – 
Pašvaldība) konstatē: 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pašvaldību pienākums ir 
izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, bet 21.panta pirmās 
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daļas 3.punkts noteic, ka tikai novada dome var apstiprināt pašvaldības attīstības programmu 
un teritorijas plānojumu; 

2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība 
izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 
teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus; 

3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 7.pants noteic, ka attīstības plānošanas dokumentus 
izstrādā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, bet 8.pants noteic, ka attīstību plāno 
ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem) un īstermiņā (līdz trim 
gadiem), kā arī izstrādā plānošanas dokumentus konceptuāla lēmuma pieņemšanai vai 
nacionālās pozīcijas formulēšanai; 

4. Tūrisma likuma 4.pants nosaka, ka tūrisma politikas veidošanai un īstenošanai jāizstrādā 
tūrisma politikas plānošanas dokumenti, un  8.pants nosaka pašvaldību kompetenci tūrisma 
jomā. Saskaņā ar šo tiesisko regulējumu pašvaldības tūrisma jomā nodrošina pasākumus 
tūrisma attīstībai, teritorijas attīstības plānošanas dokumentos jānosaka tūrisma attīstības 
perspektīvas;  

5. Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam pie stratēģiskās daļas 
novada vērtībām tiek akcentēta tūrisma nozare ar kultūrvēsturiskā mantojumu un 
nemateriālo mantojumu, tāpat dabas resursiem un vidi draudzīgu uzņēmējdarbību. Pie 
stratēģiskiem attīstības mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm minēta tūrisma nozares sasaiste 
ar kvalitatīvu dzīves un rekreācijas telpu (M1), dabas kapitāla pārdomātu izmantošanu (M2), 
uzņēmējdarbības attīstību (M3), kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (M4) un 
starpteritoriālo starptautisko sadarbību (M5); 

6. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas 
apsaimniekošanas plānā 2017.-2026.gadam pie plānotajiem labiekārtošanas un 
apsaimniekošanas darbiem minētas daudzas perspektīvās atpūtas vietas, telšu vietas, 
ugunskuru vietas un citi būtiski tūrisma attīstības elementi.  

 
I.Krastiņš jautā, vai ir ņemti vērā priekšlikumi, kas tika izteikti komitejā? 
J.Galakrodznieks atbild, ka darba uzdevuma 3.punkts ir papildināts – identificētas iesaistītās 
grupas, uzņēmumi un iespējamās interešu pārstāvju organizācijas, lai sadarbojoties, varētu 
izstrādāt risinājumus.  
E.Burģelis jautā par darba uzdevuma 3.2.3. punktu – kas ir tūrisma nozares intereses un ar ko 
mēs varētu būt pretrunā? 
J.Galakrodznieks atbild, ka šajā gadījumā, ja organizāciju izteiktie ieteikumi ir pretrunā ar 
attīstības programmu vai ilgtermiņa attīstības stratēģiju, vai arī ja interese iet pretrunā ar 
ieteikumu – tādā gadījumā šādi ieteikumi netiktu ņemti vērā.  
E.Burģelis komentē, ka šīs organizācijas, kas minētas, strādā tikai uz to, lai Latvijā tūrismu 
attīstītu. Svarīgi ir saprast vai pašvaldība var piedāvāt resursu tūrisma attīstībai. Vajag strādāt 
uz to, lai novads būtu interesants uzņēmējiem, lai tā būtu vieta kur attīstīties. Nozīmīgi būtu attīstīt 
– izmitināšanas, ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas iespējas.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās 
daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 
pirmo daļu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 7. un 8.pantu, Tūrisma likuma 4.pantu un 
8.pantu un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.10.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izstrādāt Carnikavas novada tūrisma attīstības programmu 2020.-2027.gadam līdz 2020. 
gada 31. jūlijam. 
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2. Atbildīgais par Carnikavas novada tūrisma attīstības programmas 2020.-2027.gadam izstrādi 
ir Carnikavas tūrisma informācijas centra konsultants. 

3. Carnikavas novada tūrisma attīstības programmu 2020.-2027.gadam izstrādāt atbilstoši 
tematiskā plānojuma normatīvajiem dokumentiem. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

22. § 
Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem Sila ielā un Līgo ielā un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 11.14 no domes sēdes iziet deputāts L.Daugavietis. 
 

Carnikavas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no nekustamo īpašumu Sila iela 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
23, Līgo iela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 7, Sila iela un Līgo iela, Garupe īpašnieka SIA 
„TERRAKRAFT” valdes locekļa J.Ivanova  iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamiem īpašumiem Sila iela 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, Līgo iela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 7, Sila iela un Līgo 
iela, saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96., 98. un 99.punktu, kā arī Carnikavas pašvaldības 
20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2019/8 "Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  

 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.10.2019. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 10 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem Sila iela 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 1, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 23, Līgo iela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 7, Sila iela un Līgo iela, Garupe, Carnikavas 
novads.  

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamo īpašumu Sila iela 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, Līgo iela 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 16, 18, 7, Sila iela un Līgo iela, Garupe, Carnikavas novads detālplānojumam 
pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar SIA „TERRAKRAFT” valdes locekli J.Ivanovu par detālplānojuma 
izstrādes finansēšanu pielikums Nr.2. 

4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa vadītāju teritorijas plānotāju. 
 

23. § 
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1619 Gaujā, Carnikavas novadā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
IZSAKĀS: J.Leja, E.Burģelis, J.Kozlovskis, G.Dzenis 
 
Plkst. 11.16 domes sēdē atgriežas deputāts L.Daugavietis. 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
Carnikavas novada pašvaldībai uz īpašuma tiesību pamata pieder zemes gabals 1,2525 ha 

platībā, ar nosaukumu “Atpūtas bāze “Artibuss””, Gaujā, Carnikavas novadā, apzīmējums 
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kadastrā 8052 002 1619 (turpmāk – zemes gabals). Īpašuma tiesības uz zemes gabalu nostiprinātas 
Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000585790. Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā nav atzīmes par to, ka uz minētā 
zemes gabala atrodas būves.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” 3.2. apakšpunktā un Civillikuma 1084. pantā noteikto, 2019. gada 3. oktobrī 
Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” Īpašuma 
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Arnis Puķe, Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis un 
būvinženieris Andris Jākobsons veica zemes gabala apsekošanu un konstatēja, ka atbilstoši spēkā 
esošo tiesību normu prasībām bez tiesiska pamata uz zemes gabala atrodas 26 (divdesmit sešas) 
koka ēkas, kas nav paredzētas pastāvīgai dzīvošanai. Daļa no ēkām (būvēm) ir apdzīvotas. 
Atsevišķām ēkām ir pievadīta elektroenerģija.  

Papildus minētajam konstatēts, ka Carnikavas novada Būvvaldes un pašvaldības rīcībā nav 
būvniecības dokumentācijas, kas apliecina būvniecības likumību zemes gabalā un ēku (būvju) 
piederību, ēkas (būves) nav pieņemtas ekspluatācijā, nav noslēgts līgums par zemes nomu.  

Ievērojot konkrēto dabā pastāvošo situāciju, risināms jautājumus par patvaļīgās būvniecības 
novēršanu zemes gabalā. Vispirms iestādei un attiecīgi arī tiesai ir jānovērtē, vai konkrētajos 
apstākļos ir konstatējama pati patvaļīgā būvniecība. Skaidrojot minēto, iestādei un tiesai, ja par to 
ir strīds, vispirms jāpārbauda, vai konkrētie darbi vispār pakļaujas būvniecības tiesiskajam 
regulējumam, un tikai pēc tam identificējams, vai un kāda būvniecības dokumentācija atbilstoši 
tolaik spēkā esošajām tiesību normām bija jāsaņem šādu darbu veikšanai. Tikai pēc tam, kad gūta 
pārliecība, ka veiktie darbi pakļaujas būvniecību regulējošajām prasībām un šīs prasības 
nepamatoti nav ievērotas, iespējams pievērsties jautājumam, kā atbilstoši spēkā esošo tiesību 
normu prasībām iespējams risināt jautājumus par minētās patvaļīgās būvniecības novēršanu ((sal. 
Senāta 2016. gada 9. decembra lēmuma lietā SKA-1500/2016 (A420140515) 7. punkts un 
2016. gada 18. februāra rīcības sēdes lēmuma lietā SKA-95/2016 (A420507912) 7. punkts) 
Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2019. gada 29. maija spriedums 
lietā Nr. A420244615, SKA-214/2019).  

Saskaņā ar Civillikuma 968. pantu uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama 
par tās daļu. Konkrētajā gadījumā uz ēkām (būvēm) nav attiecināms likuma “Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās 
laiku un kārtību” 14. pants, jo nav pamata atzīt būves par patstāvīgiem īpašuma objektiem. 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
3. punkts noteic, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais 
valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai lietotājs, kuram ar līgumu 
noteiktas tiesības būvēt vai pašvaldība, ja tā sakārto vai nojauc būvi, kas kļuvusi bīstama un rada 
apdraudējumu cilvēku drošībai, vai nojauc patvaļīgās būvniecības objektu. Ja būves nekur nav 
reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, tās ir piekritīgas zemes īpašniekam atbilstoši Civillikuma 
968. pantam. Līdz ar to, pašvaldība kā zemes īpašnieks ir tiesīga vērsties ar attiecīgu pieteikumu 
tiesā, lai atzītu tai īpašuma tiesības uz būvēm kā zemes īpašniekam atbilstoši likuma “Par atjaunotā 
Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un kārtību” 14. panta ceturtajai daļai un Civillikuma 968. pantam. 

No Civillikuma 864. panta izriet, ka visas uz lietu gulošās nastas un apgrūtinājumi jānes 
lietas īpašniekam. Tātad līdzās nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām pastāv arī pienākums 
atbildēt par īpašuma izmantošanas (apbūves) atbilstību tiesību normu prasībām.  

Civillikuma 927. pants noteic, ka īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i. tiesība valdīt 
un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ 
no katras trešās personas ar īpašuma prasību.  

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī faktu, ko konstatējuši Carnikavas novada pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” Īpašuma apsaimniekošanas un Būvvaldes darbinieki, 
risināms jautājums par attiecīga pieteikuma sniegšanu tiesā, ēku (būvju) nojaukšanu vai ēku 
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(būvju) būvniecības dokumentācijas izstrādāšanu ēku (būvju) legalizēšanai. Cita starpā, ņemot 
vērā apsekošanā konstatēto faktu, ka ēkas (būves) ir apdzīvotas, risināms jautājums iespējamai 
izlikšanai.  

 
Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu otro daļu 

3. punktu „Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 14. panta pirmās 
daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos” un otro daļu „Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem”, Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.10.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt:  
1.1 pašvaldības īpašuma - zemes gabala 1,2525 ha platībā, ar nosaukumu “Atpūtas bāze 

“Artibuss””, Gaujā, Carnikavas novadā, apzīmējums kadastrā 8052 002 1619, 
sakārtošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

1.2 darbības īpašuma tiesību atzīšanai uz pašvaldībai piederošā zemes gabala 1,2525 ha 
platībā, ar nosaukumu “Atpūtas bāze “Artibuss””, Gaujā, Carnikavas novadā, 
apzīmējums kadastrā 8052 002 1619, esošajām ēkām (būvēm) un īpašuma tiesību 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2 Celt prasību tiesā par īpašuma tiesību atzīšanu uz ēkām (būvēm), kas atrodas pašvaldībai 
piederoša zemes gabala 1,2525 ha platībā, ar nosaukumu “Atpūtas bāze “Artibuss””, Gaujā, 
Carnikavas novadā, apzīmējums kadastrā 8052 002 1619.  

3 Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi – Carnikavas novada Būvvaldes vadītāju. 
4 Uzdot Juridiskajai nodaļai 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža sagatavot 

prasības pieteikumu tiesai par īpašuma tiesību atzīšanu uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz 
pašvaldībai piederoša zemes gabala 1,2525 ha platībā, ar nosaukumu “Atpūtas bāze 
“Artibuss””, Gaujā, Carnikavas novadā, apzīmējums kadastrā 8052 002 1619. 

5 Paredzēt finanšu līdzekļus valsts nodevas un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu samaksai 
no 2019. gada pašvaldības budžeta sadaļas „Administrācija” EUR 500.00 (vairāk vai mazāk, 
cik izrādīsies ar lietas vešanu saistītie izdevumi un tiesas izdevumi).  

6 Atbildīgais par lēmuma izpildi kopā – pašvaldības izpilddirektors.  
 

24. § 
Par starp VAS „Latvijas dzelzceļš” un pašvaldību 03.02.2015. noslēgtā zemes nomas 

līguma grozījumiem  
Ziņo: D.Čūriška 

 
IZSAKĀS: G.Dzene, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, G.Dzenis, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  
1. starp valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz), kā iznomātāju, un domi, 

kā nomnieku, 03.02.2015. noslēgts zemes nomas līgums (LDz līguma reģistrācijas Nr. L-
409/2015, domes līguma reģistrācijas Nr. 02-14.3/9) (turpmāk – Līgums). Ar Līgumu 
Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) nomas lietošanā par atlīdzību nodota 
valsts nekustamā īpašuma, kas atrodas Carnikavas novadā izvietotās dzelzceļa stacijas 
Lilastē teritorijā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 001 0018, 
daļa 14620 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts). Nomas objekta iznomāšanas mērķis ir 
autostāvvietu uzturēšana un apsaimniekošana. Līguma darbības termiņš - 30.11.2019.; 
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2. nomas objekts un tajā izveidotā autostāvvieta nodota apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) p/a 
„Carnikavas Komunālserviss”, noslēdzot papildus vienošanos pie 02.02.2004. 
apsaimniekošanas līguma; 

3. domē saņemta LDz 26.08.2019. vēstule “Par zemes nomas līgumu” Nr.DN-6.4.7./70-2019, 
reģistrēta domē 28.08.2019. ar Nr. S/1894. Vēstulē LDz informē, ka 30.11.2019. beigsies 
Līguma darbības termiņš un lūdz sniegt informāciju, vai dome plāno turpināt tiesiskās 
attiecības, lai LDz noteiktā kārtībā lemtu par zemes nomas līguma noslēgšanu; 

4. izpildot domes vadības rezolūciju Nr. 96037, kas dota elektroniskajā dokumentu uzskaites 
sistēmā (EDUS), p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors 14.10.2019. izteicis viedokli, 
ka Līguma darbības termiņa pagarināšana pašvaldībai ir lietderīga; 

5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta 
pirmā daļa cita starpā paredz, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts 
citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem; 

6. saskaņā ar ierakstiem Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000469132 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu “Stacija Lilaste”, Carnikavas 
nov., kadastra Nr. 8052 001 0018, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8052 001 0018, 03.12.2009. ir reģistrēta Latvijas valstij, Latvijas Republikas Satiksmes 
ministrijas personā; 

7. Līguma 2.2.punkts paredz, ka Līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka 
rakstiskas vienošanās pamata, bet Līguma 6.2.punkts cita starpā nosaka, ka  grozījumi 
Līgumā stājas spēkā pēc to rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas; 

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

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību; 
8.2. 7.panta otrajā daļā cita starpā - šā likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi 

organizē un par to atbild pašvaldības. 
 
G.Dzene komentē, ka šobrīd tur nav saprotams, ka šī teritorija ir paredzēta autostāvvietai. Šī 
ciema iedzīvotāji vaicāja par šī laukuma sakopšanu. 
I.Krastiņš komentē, ka svarīgi, lai šis nomas līgums tiek pagarināts – novada funkciju 
nodrošināšanai, piemēram, stāvlaukuma izveidi. Viennozīmīgi, ir jābūt noteiktam pašvaldības 
finansējumam. 
G.Dzenis norāda, ka ir pētīts jautājums par stāvlaukuma izveidi, vidējās izmaksas varētu būt ap 
40 000,00 EUR.  
 

Ņemot vērā, ka Latvijas valsts īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu “Stacija Lilaste”, 
Carnikavas nov., kadastra Nr. 8052 001 0018, ir nostiprināta zemesgrāmatā, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar starp VAS 
„Latvijas dzelzceļš” un Carnikavas novada domi 03.02.2015. noslēgtā zemes nomas līguma 2.2. 
un 6.2.punktu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” 
nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003032065, vienošanos par 03.02.2015. zemes nomas līguma (VAS „Latvijas 
dzelzceļš” līguma reģistrācijas Nr.L-409/2015, Carnikavas novada domes līguma 
reģistrācijas Nr. 02-14.3/9) darbības termiņa pagarināšanu uz vēlamo termiņu - 30 
(trīsdesmit) gadi, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas, vai uz īsāku termiņu, ko piedāvā 
VAS „Latvijas dzelzceļš”. 
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2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājam nodrošināt 
lēmuma nosūtīšanu valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Dzelzceļš”, termiņš – 5 (piecas) darba 
dienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

25. § 
Par grozījumiem 05.09.2011. līgumā Nr.CND/L/2011/109B par servitūta nodibināšanu 

Ziņo: Z.Varts 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis 
 

Iepazīstoties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs” 
(turpmāk – sabiedrība) prokūristes 14.10.2019. paskaidrojumu (turpmāk - Iesniegums), 
noklausoties pašvaldības teritorijas plānotāja Z.Varta ziņojumu, Carnikavas novada dome 
(turpmāk – dome) konstatē:  

1. starp sabiedrību un domi 05.09.2011. noslēgts līgums par servitūta nodibināšanu 
Nr.CND/L/2011/109B (turpmāk – Līgums), ar kuru nodibināts ceļa servitūts – ceļa servitūts 
– tiesība uz braucamo ceļu – sabiedrības nekustamā īpašuma “Poči”, Carnikavā, Carnikavas 
novadā, kadastra numurs 8052 004 0010 sastāvā ietilpstošā zemes gabalā, kadastra 
apzīmējums 8052 004 0337, par labu pašvaldības zemes gabalam Jūras ielā 24, Carnikavā, 
Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 004 0684. 

2. 12.10.2018. noslēgta vienošanās Nr.CND/L/2011/109B-1 par grozījumiem Līgumā, 
precizējot informāciju par ceļa servitūta atrašanos zeme vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 004 1209, atbilstoši kadastrālajai uzmērīšanai un aktualizētiem Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nosakot termiņu braucamā ceļa ierīkošanai - 
31.10.2019., un sankcijas par šī termiņa nokavējumu. 

3. Iesniegumā sabiedrība norāda, ka tikai 2019.gada februārī saņēmuši būvatļauju bez 11. un 
12.atzīmes, būvnieku noslogojuma dēļ līdz šim nav varējuši nolīgt būvdarbu veicēju, kā arī 
konstatējuši, ka būvniecības izmaksas visā industrijā ir būtiski pieaugušas, kas rezultējies ar 
augstākām būvniecības izmaksām, nekā sabiedrība sākotnēji bija plānojusi. Nekavējoties 
uzsākuši papildus finansējuma piesaisti. Šobrīd noslēgts būvniecības un būvuzraudzības 
līgums ar darbu izpildes termiņu līdz 30.06.2021., saņemta būvatļauja, iesniegti dokumenti 
ciršanas atļauju saņemšanai. Lūdz pagarināt termiņu braucamā ceļa ierīkošanai līdz 
30.06.2021. 

4. Pārbaudot Iesniegumā norādītos faktus, konstatēts, ka jaunveidojamā ceļa tehniskā projekta 
izstrāde aizkavējās ilgāk nekā tika plānots, jo vairākas reizes atkārtoti bija nepieciešams 
skaņot būvatļaujā norādītajās institūcijās. Pēc projekta saskaņošanas sabiedrība nosūtīja 
vairākām ceļu būves uzņēmumiem aicinājumu sniegt piedāvājumus par šī ceļa izbūvi un visu 
uzņēmumi sakarā ar būvniecības sezonu (vasaru) norādīja, ka pie būvniecības jautājuma 
varētu atgriezties rudenī pēc aktīvās būvniecības sezonas beigām. 

5. Līguma 14.punkts paredz, ka jebkuri līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, 
ja puses par to ir vienojušās rakstveidā, sastādot par to atsevišķu vienošanos; 

6. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
6.1. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), 

6.2. 7.panta otrajā daļā cita starpā - šā likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi 
organizē un par to atbild pašvaldības; 

7. Iesniegumā norādītie apstākļi kopsakarā ar lēmuma aprakstošās daļas 4.punktā norādīto ir 
pamats Līguma 6.punktā noteiktā termiņa pagarināšanai. 
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Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta otro daļu, kā arī saskaņā ar starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma 
un atpūtas centrs” un domi 05.09.2011. noslēgtā līguma par servitūta nodibināšanu 
Nr.CND/L/2011/109B 14.punktu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs”, 
vienotais reģistrācijas Nr.40003757883, vienošanos par grozījumiem 05.09.2011. līgumā 
par servitūta nodibināšanu Nr.CND/L/2011/109B, pagarinot līguma 6.punktā noteikto 
termiņu braucamā ceļa servitūta ierīkošanai zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 
1209, kas ietilpst nekustama īpašuma Rietumu iela, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 004 0684 sastāvā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām – līdz 30.06.2021. 

2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 2 (divu) darba dienu laikā, 
skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, sagatavot parakstīšanai lēmuma 1.punktā norādīto 
vienošanos. 

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Juridiskās nodaļas vadītāja, par  sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs”,  uzaicināšanu parakstīt 
vienošanos (līdz 31.10.2019.) – Administratīvās nodaļas vadītāja. 

4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja lēmuma 1.punktā noteiktā vienošanās netiek noslēgta 
līdz 31.10.2019. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

26. § 
Par grozījumiem 05.09.2011. līgumā Nr.CND/L/2011/109C par servitūta nodibināšanu 

Ziņo: Z.Varts 
 

Iepazīstoties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs” 
(turpmāk – sabiedrība) prokūristes 14.10.2019. paskaidrojumu (turpmāk - Iesniegums), 
noklausoties pašvaldības teritorijas plānotāja Z.Varta ziņojumu, Carnikavas novada dome 
(turpmāk – dome) konstatē:  

1. starp sabiedrību un domi 05.09.2011. noslēgts līgums par servitūta nodibināšanu Nr. 
CND/L/2011/109C (turpmāk – Līgums), ar kuru nodibināts ceļa servitūts – ceļa servitūts – 
tiesība uz braucamo ceļu – pašvaldības nekustamajā īpašumā Jūras iela 24, Carnikava, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0684  sastāvā ietilpstošā zemes gabalā, 
kadastra apzīmējums 8052 004 0684, par labu sabiedrības nekustamā īpašuma “Poči”, 
Carnikava, Carnikavas novads, sastāvā ietilpstošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
8052 004 0337. 

2. 12.10.2018. noslēgta  vienošanās Nr.CND/L/2011/109C-1 par grozījumiem Līgumā, 
precizējot informāciju par nekustamā īpašuma “Poči”, Carnikava, Carnikavas novads, 
sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8052 004 1209, kurai par labu 
nodibināts ceļa servitūts, atbilstoši kadastrālajai uzmērīšanai un aktualizētiem Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nosakot termiņu braucamā ceļa 
ierīkošanai - 31.10.2019., un sankcijas par šī termiņa nokavējumu. 

3. Iesniegumā sabiedrība norāda, ka tikai 2019.gada februārī saņēmuši būvatļauju bez 11. un 
12.atzīmes, būvnieku noslogojuma dēļ līdz šim nav varējuši nolīgt būvdarbu veicēju, kā arī 
konstatējuši, ka būvniecības izmaksas visā industrijā ir būtiski pieaugušas, kas rezultējies ar 
augstākām būvniecības izmaksām, nekā sabiedrība sākotnēji bija plānojusi. Nekavējoties 
uzsākuši papildus finansējuma piesaisti. Šobrīd noslēgts būvniecības un būvuzraudzības 
līgums ar darbu izpildes termiņu līdz 30.06.2021., saņemta būvatļauja, iesniegti dokumenti 
ciršanas atļauju saņemšanai. Lūdz pagarināt termiņu braucamā ceļa ierīkošanai līdz 
30.06.2021. 
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4. Pārbaudot Iesniegumā norādītos faktus, konstatēts, ka jaunveidojamā ceļa tehniskā projekta 
izstrāde aizkavējās ilgāk nekā tika plānots, jo vairākas reizes atkārtoti bija nepieciešams 
skaņot būvatļaujā norādītajās institūcijās. Pēc projekta saskaņošanas sabiedrība nosūtīja 
vairākām ceļu būves uzņēmumiem aicinājumu sniegt piedāvājumus par šī ceļa izbūvi un visu 
uzņēmumi sakarā ar būvniecības sezonu (vasaru) norādīja, ka pie būvniecības jautājuma 
varētu atgriezties rudenī pēc aktīvās būvniecības sezonas beigām. 

5. Līguma 14.punkts paredz, ka jebkuri līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, 
ja puses par to ir vienojušās rakstveidā, sastādot par to atsevišķu vienošanos; 

6. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
6.1. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), 

6.2. 7.panta otrajā daļā cita starpā - šā likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi 
organizē un par to atbild pašvaldības; 

7. Iesniegumā norādītie apstākļi kopsakarā ar lēmuma aprakstošās daļas 4.punktā norādīto ir 
pamats Līguma 6.punktā noteiktā termiņa pagarināšanai. 
 
Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta otro daļu, kā arī saskaņā ar starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma 
un atpūtas centrs” un domi 05.09.2011. noslēgtā līguma par servitūta nodibināšanu Nr. 
CND/L/2011/109C 14.punktu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, L.Daugavietis, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs”, 
vienotais reģistrācijas Nr.40003757883, vienošanos par grozījumiem 05.09.2011. līgumā 
par servitūta nodibināšanu Nr.CND/L/2011/109C, pagarinot līguma 6.punktā noteikto 
termiņu braucamā ceļa servitūta ierīkošanai zemes gabalā Jūras ielā 24, Carnikavā, 
Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 004 0684, atbilstoši normatīvo aktu prasībām – 
līdz 30.06.2021. 

2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 2 (divu) darba dienu laikā, 
skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, sagatavot parakstīšanai lēmuma 1.punktā norādīto 
vienošanos. 

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Juridiskās nodaļas vadītāja, par  sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs”,  uzaicināšanu parakstīt 
vienošanos (līdz 31.10.2019.) – Administratīvās nodaļas vadītāja. 

4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja lēmuma 1.punktā noteiktā vienošanās netiek noslēgta 
līdz 31.10.2019. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Domes priekšsēdētājas vietniece paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.11.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 12.11.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 13.11.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 20.11.2019. plkst. 09.00; 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu, Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 27.11.2019. plkst. 08.15; 
Ārkārtas domes sēde notiks 27.11.2019. pēc apvienotās komitejas sēdes. 
 

Izpilddirektora zi ņojums  
Ziņo: R.Garenčiks 
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Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Inform ācija par vasaras nometnēm 
Ziņo: A.Krasta 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
  
Sēdi slēdz 2019.gada 23.oktobrī plkst. 12.00. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 70 lp, tai skaitā 5 administratīvie akti uz 15 lp. 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/27 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Carnikavas novadā”” uz 4 lp. 

3. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada 
simbolikas izmantošanu” uz 17 lp. 

4. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/28 “Saistošie noteikumi par 
transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamiem” uz 8 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ G.Kozlovska 
Carnikava, 2019.gada 30. oktobrī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 30.oktobrī 
 
 


