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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ATKĀRTOTAS SĒDES PROTOKOLS 
 
2016.gada 3.augustā  Nr. 15 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājas Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Rolands Laveiķis, Edgars Sliede, Eva 
Odziņa, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Kārlis Eidis, Daiga Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Sanita 
Sudraba, Imants Krastiņš, Arta Deniņa 
 
Nepiedalās: 
Deputāti – Kristaps Bergmanis (pamatdarba dēļ) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Ilze Cerbule, Ainārs 

Grikmanis 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

Domes sēdes darba kārtībā ir 11 darba kārtības jautājumi un izpilddirektora ziņojums. 
 
I.Krastiņa komentē, ka nekas kopš iepriekšējās domes sēdes nav mainījies. Jūlija domes sēdē 
domes priekšsēdētājai tika izvirzīti tr īs uzdevumi, kuri ir jāīsteno līdz kārtējai augusta domes 
sēdei: 

1. Jāpārstāj vajāt un pazemot domes darbinieki. 
2. Jāpalīdz ar administratīvo aparātu īstenot komitejas pieņemtie lēmumi skolas un 

izglītības attīstības sakarā.  
3. Nelikt šķēršļus ES fondu apguvei - biedrībām. 

 
D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliedes, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” 1 balsīm (R.Raimo), Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
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1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Atbalsis”, Carnikavas novads un 
nosaukuma piešķiršanu. 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Dzirnupes iela un 
“Siguļi-2”, Siguļi, Carnikavas novads. 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” zemes 
gabals Nr.4” un Karno iela 30, Gauja, Carnikavas novads. 

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

5. Par Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmuma (prot. Nr.7, 4.§) atcelšanu un saistošo 
noteikumu Nr. SN/2016/16 “Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu. 

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

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

1. § 
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Atbalsis”, Carnikavas novads un 

nosaukuma piešķiršanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
Izskatot nekustamā īpašuma „Atbalsis”, Carnikava, Carnikavas novads īpašnieces 

N. S. U. Carnikavas domē iesniegto iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā 
īpašuma „Atbalsis” (kadastra Nr.8052 008 0680), ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv 
no 2 atsevišķām zemes vienībām, kuras neatrodas viena otrai blakus, saskaņā ar Kadastra 
likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu  komitejas 12.07.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās I.Tjarve, 
pamatojoties uz LR likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 
darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Atbalsis” (kadastra Nr.8052 008 0680) zemes 
vienību ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 008 0949. 

2. Piešķirt nosaukumu “Eimuru Atbalsis”, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma 
„Atbalsis” (kadastra Nr.8052 008 0680) atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 008 0949, saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 0101, 3.5740 ha 
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
2. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Dzirnupes iela un 
“Siguļi-2”, Siguļi, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
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Carnikavas novada dome izskatījusi AS “Mērniecības centrs MC” (reģ.Nr.40003717132) 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „Dzirnupes iela” (kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 003 0470), un “Siguļi-2” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 003 0006), 
Siguļi, Carnikavas novads. 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.07.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Dzirnupes iela” (kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 003 0470), un “Siguļi-2” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 003 0006), 
Siguļi, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi “Siguļi-2”, Siguļi, Carnikavas novads, kā arī ēkām uz tām un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, 
zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1709 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
3. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” 
zemes gabals Nr.4” un Karno iela 30, Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 
Carnikavas novada dome izskatījusi AS “Mērniecības centrs MC” (reģ.Nr.40003717132) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” zemes gabals Nr.4” 
(kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2199) un Karno iela 30 (kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 
0131), Gauja, Carnikavas novads. 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma  19.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.07.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „d/s „Kāpas” zemes gabals 
Nr.4” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2199 un Karno iela 30 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0131, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Piešķirt adresi Karno iela 30, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam 0,0400 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kas atdalīts no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2199 un pievienots zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0131. 
 

4. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „d/s „Kāpas” 

zemes gabals Nr.5” un Sēra iela 3, Gauja, Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 
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Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „ABC CONSTRUCTION” 
(reģ.Nr.40003765683) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „d/s 
„K āpas” zemes gabals Nr.5” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1707) un Sēra iela 3 (kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 002 1557), Gauja, Carnikavas novads. 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma  19.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 12.07.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „d/s „Kāpas” zemes gabals 
Nr.5” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1707 un Sēra iela 3 zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1557, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Piešķirt adresi Sēra iela 3, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam 0,0100 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kas atdalīts no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1707 un pievienots zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1557. 

 
5. § 

Par Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmuma (prot. Nr.7, 4.§) atcelšanu un saistošo 
noteikumu Nr. SN/2016/16 “Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” 

apstiprināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, G.Dzenis, D.Jurēvica, I.Krastiņš, A.Grikamnis, P.Špakovs 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 20.04.2016. lēmumu (prot. Nr.7, 4.§) ir apstiprināti saistošie noteikumi 

Nr.SN/2016/8 “Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” (turpmāk – saistošie 
noteikumi); 

2. 19.05.2016. domē ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 
18.05.2016. vēstule Nr.18-6/3766 “Par saistošiem noteikumiem”, kurā ir uzdots pārskatīt 
saistošos noteikumus. 

3. Carnikavas novada Būvvalde pārskatīja saistošos noteikumus, izstrādājot jauno saistošo 
noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” projektu. 

 
R.Raimo jautā, kādi bija Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas  (turpmāk – 
VARAM) iebildumi, kuri tika novērsti? Kāpēc noteikumos ir ietvertas lietas, kas saistītas tikai 
ar pašvaldības inženierkomunikācijām?  
G.Dzenis atbild, ka galvenā būtība bija tāda, ka jebkuru citu īpašumu regulē citi normatīvie 
akti, piemēram, Civillikums. Jebkurā svešā īpašumā nedrīkst patvaļīgi rakt. Šeit ir precizēti 
noteikumi, kas attiecas uz to, lai aizsargātu pašvaldības infrastruktūru – ceļus.  
R.Raimo norāda, ka Civillikums attiecas arī uz ceļiem. Šajos noteikumos nav loģika.  
I.Tjarve komentē, ka loģika ir skaidri saskatāma. Pašvaldības ceļus, kas ir saistīti ar 
infrastruktūru un sarkanajām līnijām, neviens patvaļīgi nedrīkst rakt. Ja ir paredzēta rakšana 
sarkanās līnijās, tad ir vajadzīga Būvvaldes izsniegta atļauja. 
D.Jurēvica komentē, ka galvenais noteikumu mērķis ir aizsargāt pašvaldības īpašumā un 
valdījumā esošo transporta infrastruktūru – ceļi, sarkano līniju robežās un pazemes 
inženierkomunikācijas.  
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I.Krastiņš komentē, ka visu laiku būvniecības procesa organizācija regulē kādā veidā 
jāizsniedz rakšanas darbu atļaujas. Uz tās pamata tiek stādītas arī topogrāfijas. Ar šiem 
noteikumiem netiks saskaņoti lielie, organizētie būvniecības darbi, bet gan regulēta iedzīvotāju 
patvaļa. 
R.Raimo norāda, ka pēc saistošo noteikumu nosaukuma, iedzīvotājiem rodas maldinošs 
iespaids. Nosaukumā vajadzētu konkrēti norādīt uz ko šie rakšanas noteikumi attiecas. 
G.Dzenis norāda, iepriekšējos noteikumos bija noteikts konkrēts, uz ko attiecas noteikumi, bet 
VARAM tos neapstiprināja.  
R.Raimo lūdz nākošajā reizē pievienot VARAM atzinumu ar lietām, kuras ir jāmaina.  
I.Krastiņš jautā, kā šie saistošie noteikumi regulēs darbības un esošās problēmas, kas bija 
saistītas ar rakšanas darbiem? 
G.Dzenis atbild, ka noteikumi regulēs visu kas saistīts ar rakšanas darbiem, arī avārijas 
gadījumā šie darbi ir jāpiesaka (telefoniski). Šeit ir atrunāts kā ir jāatjauno, cik ilgā laikā tas 
jādara, lai šīs būvbedres un rakumi nebūtu nenosakāmi ilgi. 
A.Grikmanis informē, ka galvenais VARAM iebildums bija, ka rakšanu kā vienu no 
būvniecības paveidiem, jau šobrīd reglamentē Būvniecības likuma Vispārīgie būvnoteikumi un 
visa pakete, kas ir zem Būvniecības likuma. Tātad šīs rakšanas atļaujas nedublē jau spēkā 
esošos normatīvus, līdz ar to tie ir pārstrādāti tā, ka šīs normas vairs nav. Būvvalde izsniedz, 
uzskaita, reģistrēt atļaujas, kā arī piemēro sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar rakšanas 
darbiem. 
R.Raimo jautā, kas regulē rakšanas darbu veikšanu pašvaldības īpašumā, kas nav ceļu 
infrastruktūra? 
A.Grikmanis atbild, ka rakšana parasti ir saistīta ar būvdarbiem, ar būvprojektu. Šajā 
gadījumā jau būvprojektā ir iekļautas šīs darbības. Ja gadījumā tas nav būvniecības procesa 
sastāvdaļa, tad ieslēdzas jautājums par rakšanas darbu atļaujām. Kuru attiecīgi Būvvalde 
izskata. Tiek izvērtēts topogrāfijas, virszemes un pazemes situāciju, jo tur var būt kabeļi un 
blakus esošo īpašumu applūšana. Visi apstākļi tiek izvērtēti. Ne vienmēr rakšanas atļauja tiks 
pamatota uz Būvniecības likumu. 
I.Krastiņš jautā, kā ir paredzēts uzkrāt šo informāciju, par visām rakšanas atļaujām, lai tā 
būtu viegli pārvaldāma? 
A.Grikmanis atbild, ka visas atļaujas tiks reģistrētas. Tiks veidota karte, kur atzīmēs visus 
veiktos rakšanas darbus. 
R.Raimo jautā, ja šie noteikumi regulē trešo personu rakšanas darbu veikšanu un izņēmums ir 
p/a “Carnikavas Komunālserviss”. Kādā veidā Būvvalde un aģentūra saskaņos, ja šos darbus 
veiks paši? 
A.Grikmanis atbild, ka atšķir ības nav nekādas. Tāpat tiks izsniegta rakšanas atļauja un veikta 
uzskaite. 
 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 27.panta pirmo 
daļu, 43.panta pirmās daļas  11.punktu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.07.2016. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmumu (prot. Nr.7, 4.§) “Par saistošo 
noteikumu Nr.SN/2016/8 “Par rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.SN/2016/16 “Par 
rakšanas darbu veikšanu Carnikavas novadā” (pielikums). 

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

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

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

6. § 
Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2016.gadā. 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, D.Jurēvica 
 
I.Krastiņš jautā, kā ir radies loka šaušanas pulciņš? Kāpēc, piemēram, nav kāds eksaktās 
zinātnes pulciņš? 
A.Deņiņa atbild, ka tiek izsludināta pieteikumu iesniegšana interešu izglītības programmām. 
Ikvienam interesantam ir iespēja sagatavot un iesniegt konkrētu programmu. Visi šie pulciņi, ir 
tie, kas tika iesniegti izskatīšanai. Viens no tiem ir arī loka šaušanas pulciņš. Kāpēc nav jauni!? 
Viens no iemesliem varētu būt tāds, ka speciālists, kas varbūt strādā un ir piesaistīts citai 
skolai, nav ieinteresēts iesniegt programmu šeit, jo stundu skaits par interešu izglītības pulciņu 
ir mazs.  
I.Krastiņš komentē, ka šis ir kontekstā ar Carnikavas pamatskolas izglītības kvalitātes 
jautājumu. Vai ir kāda iespēja veicināt eksaktās zinātnes pulciņa izveidošanos, lai kompensētu 
tos trūkumus, kādi ir pašreizējā mācībspēku kvalitātē. Pulciņi, ir viens no veidiem, kas būtu 
pieejami arī vecākiem un nebūtu jāapmaksā privātstundas. Tas viss varētu organizēti notikt 
mūsu skolā. Varbūt nākamreiz veicot izsludināšanu uz programmu iesniegšanu, ja noteikumi to 
ļauj, varam atbalstīt tos pulciņus, kuri aptver eksaktās zinātnes un atbilst skolas vajadzībām. 
 

Iepazīstoties ar Interešu izglītības vērtēšanas komisijas 30.06.2016. protokolu Nr.2 un 
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 16.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, 25.05.2011. nolikuma 
Nr.CND/INA/2011/21 „Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums” 
10. un 17.punktiem, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās D.Jurēvica un 
E.Odziņa, pamatojoties uz LR likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības vērtēšanas komisijas lēmumu par finansējuma sadali 
2016.gada septembrim- decembrim interešu izglītības programmu īstenošanai: 
1.1. Carnikavas pamatskolas 6 (sešiem) pulciņiem Izglītības un Zinātnes ministrijas 

mērķdotāciju finansējumu – 5 806,64 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti seši eiro, 64 
centi) apmērā t.sk. VSOA maksājums 23,59% (saskaņā ar pielikuma 1. punktu); 

1.2. Carnikavas pamatskolas 5 (pieciem) pulciņiem pašvaldības budžeta finansējumu –
2 899,08 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 08 centi), t.sk. 
VSOA maksājums 23,59% (saskaņā ar pielikuma 2. punktu); 

2. Piejūras internātpamatskolas 3 (trīs) pulciņiem pašvaldības budžeta finansējumu 2 484,00 
EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri eiro, 00 centi), t.sk. VSOA maksājums 
23,59% (saskaņā ar pielikuma 2. punktu). 

3. Atbildīgais par lēmuma 1.1. un 1.2. punktos minēto līdzekļu administrēšanu – Carnikavas 
pamatskolas direktors S.Čevers. 
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4. Atbildīgais par lēmuma 2. punktā minēto līdzekļu administrēšanu – Piejūras 
internātpamatskolas direktors J.Krastiņš. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

7. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās 

Ziņo: A.Deniņa 
 
IZSAKĀS: I.Tjarve 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotājas S. L. iesniegumu par finansiālā atbalsta 

sniegšanu viņas dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās 17.11. – 20.11.2016. 
Thetfordā (Lielbritānijā) (reģistrēts KAC 10.06.2016.Nr.S/1644), un ņemot vērā sportista 
sasniegumus (3.vieta Latvijas čempionātā 2015.gadā, 1.vieta Baltijas kausā Igaunijā 2015.gadā, 
1.vieta Baltijas kausā Lietuvā 2016.gadā), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN/2013/45 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo 
atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4. punktu, 23.punktu un 6.pielikumu, ņemot vērā atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt S. L. EUR 460,00 (četri simti sešdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas 
čempionātā kamanas suņu sacensībās, kas norisināsies Thetfordā (Lielbritānijā) 
17.11.2016.-20.11.2016., dalības maksas segšanai un daļējai transporta izdevumu 
segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Dog Sport Carnikava” bankas 
kontu (konta numurs). 

3. S. L., 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
8. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās 
Ziņo: A.Deniņa 

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja A. J. iesniegumu par finansiālā atbalsta 

sniegšanu viņa dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās 17.11. – 20.11.2016. 
Thetfordā (Lielbritānijā) (reģistrēts KAC 10.06.2016.Nr.S/1642), un ņemot vērā sportista 
sasniegumus (3.vieta Latvijas čempionātā 2015.gadā, 1.vieta Baltijas kausā Igaunijā 2015.gadā, 
1.vietā Baltijas kausā Lietuvā 2016.gadā.), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN/2013/45 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo 
atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4. punktu, 23.punktu un 6.pielikumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, 
E.Odziņa, E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” 
nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt A. J. EUR 460,00 (četri simti sešdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas 
čempionātā kamanas suņu sacensībās, kas norisināsies Thetfordā (Lielbritānijā) 
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17.11.2016.-20.11.2016., dalības maksas segšanai un daļējai transporta izdevumu 
segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Dog Sport Carnikava” bankas 
kontu (konta numurs). 

3. A. J., 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
9. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules velo orientēšanās čempionātā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: G.Kozlovska, R.Raimo 
 
G.Kozlovska jautā, vai ņemot vērā, ka iepriekš nenotika domes sēde, šis sportists ir aizbraucis 
uz sacensībām, vai viņam bija līdzekļi? 
R.Raimo atbild, ka sportists ir aizbraucis. Ar sportistu šis jautājums tika izrunāts. Viņš zina, ka 
dome par šo jautājumu lemj un finansējumu var arī nepiešķirt. Viņš ir pateicīgs par to, ka ar 
domes atbalstu var samazināt sacensību izdevumus.  

 
Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja E. B. iesniegumu par finansiālā atbalsta 

sniegšanu viņa dalībai Pasaules velo orientēšanās čempionātā Portugālē (Agueda) no 
24.07.2016. – 30.07.2016. (reģistrēts KAC 09.06.2016.Nr.S/1628), un ņemto vērā sportista 
sasniegumus (2. vieta 2015.gada Latvijas čempionātā, dalība Latvijas izlases sastāvā 2016.gada 
Pasaules kausa 1.posmā), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6.punktu un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/45 
„Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas 
balvām” 2.1., 4. punktu, 23.punktu un 6.pielikumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt E. B. EUR 600,00 (seši simti eiro, 00 centi) dalībai Pasaules velo orientēšanās 
čempionātā Portugālē (Agueda) no 24.07.2016. – 30.07.2016, akreditācijas, transporta, 
naktsmītņu un apdrošināšanas izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz orientēšanās kluba “Kāpa” bankas kontu 
(konta numurs). 

3. E. B., 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

 
10. § 

Par palīgēkas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Skola”, Siguļos, Carnikavas novadā, 
nojaukšanu 

Ziņo: G.Dzenis 
 
IZSAKĀS: G.Kozlovska, R.Raimo, P.Špakovs, I.Krastiņš 
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Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. dome ar 22.06.2016. lēmumu (prot. Nr.12, 5.§) piešķīra naudas līdzekļus jaunā artēziskā 
urbuma ierīkošanai pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.8052 003 0414, kas 
atrodas “Skola”, Siguļos, Carnikavas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums);  

2. 13.07.2016. domē saņemts Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
Komunālserviss” direktora vietnieka Laura Bernāna iesniegums (reģistrēts ar Nr. 
S/1873), kurā norādīts, ka lai ierīkotu ūdens ieguves urbumu nekustamajā īpašumā, 
nepieciešams nodrošināt stingra režīma aizsargjoslas aprobežojumu 10m rādiusā. 
Minētajā teritorijā atrodas nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā palīgēka (kadastra 
apzīmējums 80520030414005), līdz ar to ir nepieciešams lemt par palīgēkas nojaukšanu 
(1.pielikums); 

3. 14.07.2016. domē saņemts Piejūras internātpamatskolas direktora Jura Krastiņa 
iesniegums (reģistrēts ar Nr.S/1888), kurā norādīts, ka palīgēka netiek izmantota Piejūras 
internātpamatskolas funkciju veikšanai (2.pielikums); 

4. 14.07.2016. Carnikavas novada Būvvalde ir sagatavojusi lēmumu (protokola Nr.B/Pr/14) 
par palīgēkas neatbilstību būves būtiskajām prasībām un nepieciešamību to nojaukt 
(3.pielikums); 

5. saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.1.punktu 
būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc, ja tās stāvoklis neatbilst 
Būvniecības likuma prasībām vai būves būtiskajām prasībām un tas ir fiksēts būvvaldes 
lēmumā; 

6. saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu pašvaldībai ir 
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu.  

 
G.Kozlovska jautā kāds ir piedāvātais izpildes termiņš? 
G.Dzenis atbild, ka darbi varētu tikt veikti nedēļas laikā (līdz 2016.gada 8.augustam). 
R.Raimo jautā, vai tiek lemts par esošas ēkas nojaukšanu vai par to, ka ēka jau ir nojaukta? 
G.Dzenis atbild, ka ēka ir nojaukšanas procesā. Vēl ir palikuši pamati un daļas, kas šo ēku 
saturēja kopā. 
R.Raimo norāda, ka dabā izskatās nedaudz savādāk, bet kas jādara, tas jādara. 
 

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo 
daļu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
I.Tjarve, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Sliedes, R.Raimo, E.Burģelis, K.Eidis, I.Krastiņš, 
S.Sudraba, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Veikt palīgēkas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Skola”, Siguļos, Carnikavas novadā 
(kadastra apzīmējums 80520030414005), nojaukšanu. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 
lēmuma 1.punktā minētā izpildi, naudas līdzekļus paredzot no 2016.gada budžeta. 
Termiņš - 08.08.2016. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai pēc lēmuma 1.punktā 
minētā izpildes dzēst ierakstus par palīgēkas, kas atrodas “Skola”, Siguļos, Carnikavas 
novadā (kadastra apzīmējums 80520030414005) no Valsts zemes dienesta kadastra un 
Zemesgrāmatas. Termiņš – 6 mēneši no lēmuma 1.punktā minētā izpildes dienas. 

4. Uzdot Carnikavas novada Būvvaldei veikt kontroli par lēmuma 1.punktā minētā izpildi 
atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.    

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi Carnikavas novada pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” direktors. 
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6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi Carnikavas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi Carnikavas novada Būvvaldes vadītāju.  
8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
11. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: I.Tjarve 

 
[..] 
 

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

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas apmērā no 0,0627 ha platībā (adrese), 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 006 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 
006 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim D. K., personas kods xxxxxx-
xxxxx. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

Izpilddirektora zi ņojums. 
Ziņo: I.Lulle 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes atkārtotās sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 08.08.2016. plkst. 15.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 09.08.2016. 
plkst. 14.00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 10.08.2016. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 17.08.2016. plkst. 09.00. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 3.augustā plkst. 09.50 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 25 lp., tai skaitā 1 administratīvais akts uz 2 lp. 
2. Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.SN/2016/16 “Par rakšanas darbu 

veikšanu Carnikavas novadā” uz 8 lp. 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 3.augustā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 3.augustā 
 


