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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 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2017.gada 3.augustā Nr. 16 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 11.30 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Aldonis Lūkins, Laimonis Daugavietis, Juris 
Kozlovskis, Eva Odziņa, Gatis Miglāns, Eduards Burģelis, Jānis Leja, Arta Deniņa, Imants 
Krastiņš, Kristaps Bergmanis, Dainis Kozlovskis, Gunita Dzene 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Sandra Baltruka 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 11.30 
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 5 darba kārtības jautājumi. 

 
D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību un papildus sēdes darba kārtību, 

atklāti balsojot “PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, 
L.Daugavieties, A.Lūkins, J.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzene, 
E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis), “PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” Kohēzijas fonda 

projekta iesnieguma apstiprināšanu. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” līdzfinansēšanai. 

2. Par transportlīdzekļa IVECO DAILY 35 nodošanu pašvaldības aģentūras „Carnikavas 
Komunālserviss” valdījumā. 

3. Par pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME”(Centrālā administrācija) 
struktūrvienības “Sporta stratēģijas nodaļa” izveidošanu. 

4. Par amata vietu likvidēšanu pašvaldības iestādē “Carnikavas Sporta centrs” un amata vietu 
izveidošanu Carnikavas pamatskolā un pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, 
par pašvaldības mantas nodošanu apsaimniekošanā. 

5. Par Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu. 
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1. § 
Par projekta „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III k ārta” Koh ēzijas 

fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III k ārta” l īdzfinansēšanai 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, P.Špakovs, G.Dzenis 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada domes (turpmāk–Dome) 27.11.2015. ārkārtas  sēdē tika pieņemts 

lēmums Nr.24, 4.§ atbalstīt 2014.–2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskā 
atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros jaunās centralizētās 
kanalizācijas infrastruktūras izbūves Carnikavas aglomerācijā projektu. 

2. 04.02.2016. Domē tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(turpmāk–VARAM) vēstule Nr.4.3.–2/18–1e/838 ar kuru Dome tiek informēta, ka saskaņā 
ar aizpildīto izmaksu-ieguvumu analīzi, Carnikavas aglomerācijai maksimālais pieejamais 
Kohēzijas fonda finansējums SAM 5.3.1. ietvaros ir 409 360 euro, bet projekta īstenošanas 
laikā sasniedzamais rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu izmantotāju skaits ir 162 iedzīvotāji.  

3. Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk–Aģentūra) plāno iesniegt 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā Kohēzijas fonda projekta iesniegumu 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta“ (turpmāk–Projekts) 
darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 
“Att īstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanās iespējas” (turpmāk – SAM) otrās atlases kārtas ierobežotā projektu 
iesniegumu atlasē ar iesniegšanas termiņu līdz 04.08.2017. 

4. Projektā plānoti sekojoši pasākumi:  
4.1. Izbūvēt jaunus kanalizācijas ārējos inženiertīklus 3,990 km; 
4.2. Izbūvēt jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas 3 gab.; 
4.3. Izbūvēt jaunus ūdensapgādes ārējos inženiertīklus 4,785 km. 
Plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi paredzēts veikt Carnikavas ciema Bišu, 
Ceriņu, Cīrulīšu, Dambja, Draudzības, Īsā, Jāņa, Kokgaujas, Līņu, Ludmilas Azarovas, 
Mazajā Gaujas, Mazajā Lašu, Mežrožu, Rūpnieku, Viestura un Vimbu ielās. 

5. 10.07.2017. Aģentūra izsludināja iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III 
kārta”. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 21.07.2017. Aģentūras iepirkumu komisija 
pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 
reģ.Nr.43603064850 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektam 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”. Līgumcena sastāda EUR 
20 509,50 ar PVN. 

6. Projekta kopējais budžets ar pievienoto vērtības nodokli – EUR 1 528 555,62, t.sk. 
attiecināmās izmaksas EUR 573 234,06 un neattiecināmās izmaksas EUR 955 321,56, no 
kurām PVN (21%) sastāda EUR 265 286,51. 

 
K.Bergmanis jautā, kā tiks noteikts, cik daudz pieslēgsies pie kanalizācijas, tad, kad tiks izbūvēts 
viss kanalizācijas tīkls? 
P.Špakovs atbild, ka ir uzstādīti ūdensskaitītāji un spices, pēc tā var kontrolēt. 
K.Bergmanis jautā, vai tiks būvēts gan ūdensvads, gan kanalizācija? Vai tiks būvēts tikai 
ūdensvads? 
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G.Dzenis atbild, ka šajā projektā tiks izbūvēts gan ūdensvads, gan kanalizācija. Kā arī 
ūdensvads tur, kur 1.kārtā tas netika izdarīts. 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
03.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Dzene, E.Burģelis),, “PRET” 
1 balss (D.Kozlovskis), “ATTURAS” 4 balsīm (J.Leja, A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 

Kohēzijas fonda projekta iesniegumu. 
2. Atbalstīt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” 

īstenošanu, veicot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi minētajās Carnikavas 
aglomerācijas ielās un nodrošināt 162 iedzīvotāju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas 
un ūdensapgādes sistēmām līdz 2022. gada 31. martam. 

3. Saskaņot p/a “Carnikavas Komunālserviss” pieslēgumu nodrošinājuma plānu projektā 
plānoto pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai izveidei. 

4. Piešķirt ar Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, 
III k ārta” īstenošanai no Carnikavas novada domes līdzekļiem līdz EUR 1 119 195,62 
(viens miljons simts deviņpadsmit tūkstoši simts deviņdesmit pieci euro un 62 centi), no 
kuriem EUR 163 874,06 (simts sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 
un 06 centi) ir attiecināmās izmaksas un EUR 955 321,56 (deviņi simti piecdesmit pieci 
tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un 56 centi) ir neattiecināmās izmaksas. 

5. Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējuma EUR līdz 1 119 195,62 (viens 
miljons simts deviņpadsmit tūkstoši simts deviņdesmit pieci euro un 62 centi) 
nodrošināšanai, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. 

6. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” līdz 04.08.2017. veikt visas 
darbības, kas saistītas ar projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III 
kārta” Kohēzijas fonda projekta iesnieguma akceptēšanu Centrālā finanšu un līguma 
aģentūrā. 

7. Uzdot p/a “Carnikavas Komunālserviss” slēgt līgumu ar SIA “Jura Voicehoviča 
projektēšanas birojs” reģ.Nr.43603064850 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 
projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”. 

8. Būvprojekta izstrādei papildus p/a “Carnikavas Komunālserviss” 2017.gada budžeta 
grozījumos piešķirt EUR 6 200,00 (seši tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Atlikušo 
summu būvprojekta izstrādei p/a “Carnikavas Komunālserviss” paredzēt 2018.gada 
budžetā. 

9. Atbildīgais par lēmuma 6. un 7.punkta izpildi – p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
direktors. 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors. 
 

2. § 
Par transportl īdzekļa IVECO DAILY 35 nodošanu pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

Komunālserviss” valdījumā  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Noklausoties pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk- Aģentūra) 

direktora G.Dzeņa ziņojumu, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
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1. Carnikavas novada domes īpašumā atrodas transportlīdzeklis IVECO DAILY 35, 
reģistrācijas numurs HK 7147, 1.reģistrācijas datums 28.02.2007 (turpmāk-
transportlīdzeklis); 

2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā Nr.AF 1293816 kā transportlīdzekļa īpašnieks 
norādīta Piejūras internātpamatskola un kā turētājs – Siguļi skola, Carnikavas novads; 

3. Ar Domes 22.06.2016. lēmumu (protokols Nr.12, 22.§) “Par Carnikavas novada 
pašvaldības izglītības iestādes “Piejūras internātpamatskola” likvidēšanu” pašvaldības 
izglītības iestāde “Piejūras internātpamatskola” likvidēta ar 2017. gada 1. jūliju. 

4. Transportlīdzeklis nepieciešams Aģentūras funkciju izpildei, pasažieru (skolēnu) 
pārvadājumu nodrošināšanai;  

5. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu.  
Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kas atrodas pašvaldības aģentūras 

valdījumā. 
Ņemot vērā iepriekšminēto, transportlīdzeklis nododams valdījumā Aģentūrai un Ceļu 

Satiksmes Drošības direkcijā veicamas izmaiņas attiecībā par transportlīdzekļa īpašnieku un 
turētāju. 

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

daļas 27.punktu, 77.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.punktu, Publisko aģentūru likuma 
24.panta pirmo daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
03.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, J.Kozlovskis, A.Deniņa, K.Bergmanis, 
I.Krastiņš, G.Dzene, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLMEJ: 

1. Nodot Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli IVECO DAILY 35, 
reģistrācijas numurs HK 7147, 1.reģistrācijas datums 28.02.2007 pašvaldības aģentūras 
„Carnikavas Komunālserviss” valdījumā. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 

3. § 
Par pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centr ālā administrācija) 

struktūrvienības “Sporta stratēģijas nodaļa” izveidošanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, P.Špakovs, G.Kozlovska, E.Burģelis, A.Deniņa, D.Kozlovskis 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektora p.i. 
06.07.2017. iesniegumu, noklausoties domes priekšsēdētājas D.Jurēvicas ziņojumu, Carnikavas 
novada dome (turpmāk – Dome) konstatē sekojošo. 

1. Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS) ir informējusi Latvijas pašvaldības par 
Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par sporta federāciju biedru juridisko statusu, 
tostarp, aicinot izvērtēt situāciju katrā pašvaldībā saistībā ar šī jautājuma normatīvo 
regulējumu un pašvaldību interešu pārstāvību attiecīgajās biedrībās un organizācijās. 

2. Veicot LPS vēstulē Nr.1120163294/A2040 minēto apstākļu izvērtējumu, secināts, ka 
Domes 2013.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) bija nolemts līdz 2015.gada 
1.aprīlim iestāties 11 sporta biedrībās; 

3. Nodrošināt pašvaldības iestāšanos iepriekšējā lēmuma punktā minētajās sporta biedrībās, 
kā arī pārstāvēt pašvaldību šo biedrību lēmējinstitūciju u.c. sapulcēs, darboties to 
izveidotajās institūcijās, veikt citus  pienākumus un īstenot tiesības, kas paredzētas 
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pašvaldībai kā biedrības biedram, ar minēto domes lēmumu pilnvarots pašvaldības 
iestādes “Carnikavas Sporta centrs” (turpmāk - Sporta centrs) vadītājs. 

4. Uz doto brīdi pašvaldība ir biedrs četrās sporta biedrībās – “Latvijas riteņbraukšanas 
federācija”, “Latvijas vieglatlētikas savienība”, “Latvijas Tautas sporta asociācija”, 
“Latvijas Triatlona federācija”, citās sporta biedrībās pašvaldība nav iestājusies. 

5. Pašvaldība ir tikai Latvijas futbola federācijas biedra kandidāts, lai gan Sporta centrā jau  
kopš tā izveidošanas - 2011.gada 22.jūnija, darbojas Futbola sekcija, kurā aktīvi trenējas 
dažādu vecumu futbolisti, kā arī futbola veterānu komanda, kas ar ļoti labiem 
panākumiem katru gadu startē futbola veterānu sacensībās. 

6. Turpretī Latvijas Futbola federācijas biedru sarakstā ir Futbola klubs “Carnikava”, kurš 
reģistrēts jau 2012.gadā, savukārt pašvaldība par to nav informēta un pašvaldība nav šī 
kluba dibinātājs vai biedrs. 
Atbilstoši Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 6.panta pirmajai daļai, nepārkāpjot likumā 
paredzētos vispārējos noteikumus, vietējām varām ir atļauts pašām noteikt savas iekšējās 
pārvaldes struktūras, lai pielāgotu tās vietējām vajadzībām un nodrošinātu efektīvu 
pārvaldi. 

7. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē 
pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja 
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas 
pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas 
vai ārpakalpojuma izmantošanu. 

8. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktam, viena no 
pašvaldības funkcijām, ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 

9. Ar Domes 2011.gada 22.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 24.§) minētās pašvaldības 
funkcijas īstenošanai ir izveidots Sporta centrs; 

10. Saskaņā ar Sporta centra nolikumu (apstiprināts ar Domes 2011.gada 22.jūnija lēmumu 
(protokols Nr.11, 24.§) Sporta centra funkcijas cita starpā ir saistītas ar sporta nozares 
novadā plānošanu, vadīšanu, attīstīšanu, novada tēla atpazīstamības veicināšanu, 
investīciju piesaisti un projektu vadīšanu, sporta mantojuma vākšanu, izpēti, analizēšanu 
utml.; 
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka līdzšinējā Sporta centra darba organizācija un 

virzība uz galvenajām prioritātēm nav pilnīga un efektīva, kā arī konstatējama nepienācīga 
funkciju izpilde. Līdz ar to, jāuzlabo Sporta centra darba organizāciju, lai nodrošinātu efektīvāku 
Sporta centra sekciju darbību un veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos sporta dzīvē, kā arī veicinātu 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

Vadoties no esošās situācijas un lietderības apsvērumiem, t.i., vērtējot Sporta centra 
darbību, novada sporta attīstīšanai, sporta politikas un stratēģijas plānošanai, sporta jomas 
popularizēšanai un citu ar sporta jomu saistītu jautājumu risināšanai, efektīvai un uz rezultātiem 
virzītai sporta jomas pārvaldībai novadā, lietderīgi pašvaldības Centrālajā administrācijā izveidot 
jaunu struktūrvienību – Sporta stratēģijas nodaļu, kurai uzdot veikt šādas galvenās funkcijas:  

- pārraudzīt sporta nozari novadā, izstrādāt, ieviest un koordinēt sporta politiku, nodrošināt 
ar sportu saistīto institūciju darbības plānošanu; 

- plānot, vadīt un organizēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta stratēģijas attīstību un resursu 
racionālu izmantošanu; 

- veikt novada sporta un aktīvās atpūtas vērtību apzināšanu un saglabāšanu; 
- veicināt novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu sporta jomā; 
- aktualizēt, vērtēt un risināt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības iestāšanos sporta 

biedrībās vai pašvaldības interešu īstenošanu biedrībās, kurās pašvaldība jau ir iestājusies; 
- stiprināt kontaktus ar valsts pārvaldes iestādēm, juridisko profesiju pārstāvjiem un to 

profesionālajām apvienībām sporta attīstības plānošanas un politikas veidošanas 
jautājumos. 
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Turklāt šādas struktūrvienības veidošanas nepieciešamības un lietderības apsvērumi izriet 
no Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sniegtajām norādēm un 
ierosinājumiem uzlabot un pilnveidot pašvaldības sporta politikas veicināšanu novadā.  
 
K.Bergmanis norāda, ka ir iesniegums no I.Lulles, kas tajā brīdī bija izpilddirektora pienākumu 
izpildītāja. Komitejas diskusijas laikā tika minēts, ka federācijās neesam iestājušies, jo tas esot 
bijis priekšsēdētājas lēmums – esot pārāk lielas dalības maksas utt. Uz doto mirkli redzams, ka 
šis iesniegums ir pretrunā ar lēmumu. Ir nepieciešams pamatojums, kāpēc neesam iestājušies 
sporta federācijās, jo tas pēc šī iesnieguma ir galvenais iemesls, kāpēc tiek veidota šī 
administrācijas nodaļa.  
D.Jurēvica atbild, ka tā ir maldīga informācija. Komitejā par to netika runāts. 
K.Bergmanis norāda, ka dome sporta centra vadītājam ir deleģējusi funkcijas dalībai un 
pārstāvībai sporta federācijās, ko viņš arī ir darījis. 
P.Špakovs komentē, ka to viņš ir darījis vienpersoniski, bez domes saskaņojuma. 
K.Bergmanis argumentē, ka viņam ir dots pilnvarojums – aizstāvēt Carnikavas novada 
intereses. Deputāts izsaka priekšlikumu – ja redzam, ka šeit ir problēma ar politikas īstenošanu 
sporta federācijās, tad dome var pilnvarot izpilddirektoru šim amatam, lai viņš varētu pārstāvēt 
Carnikavas novada domi. Viņam tiktu noteiktas konkrētas prasības kādiem būtu jābūt 
balsojumiem konkrētās federācijās. Viņš arī varēs realizēt sporta politiku federācijās. Savukārt, 
lai izveidotu sporta stratēģiju, ir nepieciešams izveidot darba grupu, kuras uzdevums būs šo 
stratēģiju izstrādāt. Tas būs daudz racionālāks lēmums, nekā izveidot jaunu nodaļu.  
D.Jurēvica norāda, ka šādu priekšlikumu pieņemt nevar, jo visi priekšlikumi, kas bija tika 
izskatīt apvienotajā komitejā. Priekšlikumus domes sēdē var iesniegt atbilstoši pašvaldības 
nolikumā noteiktajai kārtībai. To var izdarīt un nākošajās komitejās par tiem var diskutēt. 
K.Bergmanis aicina deputātus atturēties no balsojuma šajā lēmumprojektā.  
 

Pamatojoties uz Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 6.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 21.panta otro daļu, Ministru kabineta 18.05.2010. 
noteikumiem Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību”, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 
“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumu,  saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 03.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, J.Kozlovskis), “PRET” 7 balsīm 
(J.Leja, A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, E.Burģelis), “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Novada sporta attīstīšanai, plānošanai, popularizēšanai un citu stratēģisku ar sportu 
saistītu jautājumu risināšanai ar 01.09.2017. pašvaldības iestādē “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) izveidot struktūrvienību “Sporta stratēģijas 
nodaļa”.  

2. Izveidot ar 01.09.2017. Centrālās administrācijas  Sporta stratēģijas nodaļā amata vietu 
“vadītājs” (profesijas kods 1213 03), pilns darba laiks, amata saime: 36. III; mēnešalgu 
grupa: 12; mēnešalga EUR 1500,00 (maksimālā mēnešalga EUR 1647,00). 

3. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Carnikavas Sporta centrs” nolikumu (pielikumā). 
4. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektoram Centrālās 

administrācijas Sporta stratēģijas nodaļas nolikumu un Sporta stratēģijas nodaļas vadītāja 
amata aprakstu. Termiņš – 01.09.2017. 
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5. Par lēmuma 1.punktā minēto izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai domei grozījumus 
Centrālās administrācijas nolikumā un Carnikavas novada pašvaldības nolikumā. Termiņš 
– 01.10.2017. 

6. Veikt atbilstošus grozījumus pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā. Termiņš – 
01.09.2017. 

7. Apzināt citus pašvaldības iekšējos un ārējos normatīvos aktus, kuros būtu izdarāmas 
izmaiņas atbilstoši lēmuma lemjošās daļas 1., 2. un 3.punktos nolemtajam, izstrādāt 
grozījumus un iesniegt apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektoram vai domei saskaņā ar 
kompetenci. Termiņš – 01.11.2017. 

8.  Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus segt no pašvaldības budžeta, 
2017.gadam paredzot tos budžeta grozījumos. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4., 5., 6., 7.punktu izpildi – Centrālās administrācijas 
Administratīvās nodaļas vadītāju un Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju, 
atbilstoši kompetencei. 

10. Atzīt, ka ar lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes 
19.10.2011. lēmuma (protokols Nr.18, 7.§) 2.punkts. 

11. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo uzskatu, jo tā nedrīkst rīkoties, kā 
apgalvojuma domes priekšsēdētāja – lēmumprojekts ir neuzticības izteikšana R.Raimo. 
Pašvaldībai ir jārīkojas nevis pret personībām, bet saskaņā funkcijām un amata pienākumiem. 
Balsoju “PRET” arī tāpēc, ka esmu pret administrācijas sloga palielināšanu, kur tiek tērēti jau 
tā ierobežotie pašvaldības līdzekļi”. 
A.Deniņas komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo lēmumprojektā nesaskatīju nevienu 
teikumu, kas būtu pamatojums lēmumprojekta saturam. Uzskatu to kā vēršanos pret konkrētu 
personu, man tas nav pieņemami”. 
D.Kozlovska komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo lēmumprojektā ir safabricēti fakti 
un nav neviena pierādāma fakta, kas liecinātu par to, ka sporta centrs strādā slikti”. 
 

4. § 
Par amata vietu likvidēšanu pašvaldības iestādē “Carnikavas Sporta centrs” un amata 

vietu izveidošanu Carnikavas pamatskolā un pašvaldības aģentūrā “Carnikavas 
Komunālserviss”, par pašvaldības mantas nodošanu apsaimniekošanā 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis, P.Špakovs, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzenis 
 

Noklausoties domes priekšsēdētājas D.Jurēvicas ziņojumu, Carnikavas novada dome 
konstatē sekojošo. 

1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktam, viena no 
pašvaldības funkcijām, ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 

2. Ar Carnikavas novada domes (turpmāk – Dome) 2011.gada 22.jūnija lēmumu (protokols 
Nr.11, 24.§) minētās pašvaldības funkcijas īstenošanai ir izveidota pašvaldības iestāde 
“Carnikavas Sporta centrs” (turpmāk – Sporta centrs); 

3. Ar Domes 2013.gada 20.novembra lēmumu (protokols Nr.24, 8.§) Carnikavas stadiona 
uzturēšanai Sporta centrā izveidots amats “Stadiona pārzinis” (1 slodze);  

4. Ar Domes 2015.gada 23.septembra lēmumu (protokols Nr.19, 19.§) Sporta centrā izveidoti 
divi amati “Apkopējs/dežurants” (pa 0,7 slodzēm). 

5. stadiona būves, kas ietilpst nekustama īpašuma Smilšu iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., 
sastāvā atrodas uz vairākiem pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem, tai skaitā, 
uz nekustama īpašuma: 
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a. Jūras iela 6B, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 1120, sastāvā 
ietilpstošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 1120, 0,7112 ha platībā, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība 26.09.2012. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0042 
0565; 

b. Smilšu iela 2D, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0825, sastāvā 
ietilpstošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0811, 0,4924 ha platībā, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība 11.10.2013. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0052 
1532. 

Līdzšinējā sporta objektu pārvaldība nav efektīva, uz ko norāda sekojoši apstākļi:  
Neskatoties uz stadiona pārziņa amata vietu Sporta centrā, stadiona uzturēšanu faktiski 

veic pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra), kuras rīcībā ir arī 
attiecīgā tehnika un speciālisti. Minētais atbilst arī Aģentūras nolikuma Nr.INA/2015/6, kas 
apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā 
noteiktajai funkcijai apsaimniekot un labiekārtot Carnikavas novada pašvaldības valdījumā 
esošos nekustamos īpašumus. Minētais sporta objekts daļēji nav nodots Aģentūrai 
apsaimniekošanā. 

Sporta centrs izmanto Carnikavas pamatskolas sporta zāli un citas nepieciešamās telpas, 
skolas telpas, kuras pēc nodarbībām, sacensībām utml. uzkopj Sporta centra apkopējs/dežurants. 
Šāds darba organizēšanas modelis ir neefektīvs, neatbilst labas pārvaldības principiem un ir 
sarežģīti administrējams, jo par normatīvo aktu prasību ievērošanu atbilstoši Izglītības likuma 
30.panta pirmajai daļai un Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 
“Higi ēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 
programmas” 3.punktam, atbildīgs ir Carnikavas pamatskolas direktors, turpretī Darba likums 
neparedz vienas iestādes vadītāja tiesības dot saistošus rīkojumus citas iestādes darbiniekam. 

Līdz ar to, ir likvidējama amata vieta Sporta centrā “Stadiona pārzinis” un šī sporta objekta 
apsaimniekošanas pienākums jānodod Aģentūrai, kā arī, ir likvidējamas divas amata vietas (kopā 
1,4 slodze) Sporta centrā “apkopējs/dežurants”, tā vietā izveidojot divas apkopēja/dežuranta 
amata vietas Carnikavas pamatskolā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, tiks uzlabota pašvaldības darba organizācija iedzīvotāju sporta 
un veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā, tiks sekmēta efektīvāka sporta objektu 
apsaimniekošana un lietderīga darbaspēka resursu izmantošana, kā arī pašvaldības sporta 
pakalpojumi tiks kvalitatīvāk sniegti iedzīvotājiem. 
 
I.Krastiņš komentē, ka nevajag vajāt kolēģus. Visi iepriekš esam iestājušies pret to baiļu 
atmosfēru, kas valda domē - tikko tu neesi savējais un mīļais, tā notiek vēršanās pret darbinieku. 
Tas ir redzams arī ikdienas darbībā. Deputāts iestājas par to, ka ir jāmaina vadības stils. 
Jaunajiem deputātiem ir lieliska iespēja lietas darīt citādi un nebūt “balsošanas mašīnām un 
skrūvītēm". Šie divi lēmumprojekti novadam izmaksās ļoti dārgi un tas darbiniekiem dos signālu 
“nedarīsiet kā mamma saka – dabūsiet pa dupsi”. 
K.Bergmanis komentē, ka šis tiek uzskatīts par konfliktu, tad mums ir pieredze šādā situācijā. 
Konflikts ir tāds, ka esam tērējuši pašvaldības līdzekļus. Ir deputāti, kas par to ir balsojuši, lai šo 
konfliktu risinātu un pakļautos piedāvātajiem risinājumiem, kādus virza domes vadība. Diemžēl 
šie risinājumi ir cietuši “fiasko”, cietis ir arī pašvaldības budžets. Cik daudz funkcijas tiek 
noņemtas no sporta centra un ko pārņems aģentūra? 
D.Jurēvica atbild, ka stadiona pārzinis darīs to pašu, ko līdz šim, tikai viņš būs tieši pakļauts 
aģentūras direktoram. Viņš sadarbosies arī ar citiem aģentūras darbiniekiem. 
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G.Miglāns papildina, ka sporta stadiona pārzinim, lai pildītu kādus darbus būs jādodas uzreiz 
pie aģentūras direktora, nevis kā tas bija līdz šim – jāsaka R.Raimo, kas tad tālāk raksta 
iesniegumu aģentūrai, par nepieciešamajiem darbiem un tehnikām, kas ir nepieciešama. 
G.Dzenis informē, ka aģentūras darbinieki sniedz atbalstu, bet nevaram izdarīt 100% visu, ko 
lūdz katra iestāde. Tāpēc ir bijis aicinājums iestāžu vadītājiem rūpīgāk izvērtēt darbus, ko viņi ir 
spējīgi darīt paši. Tagad tiek iesniegti tādi iesniegumi, kuros raksta pilnīgākos sīkums, bet 
faktiski tos varētu paveikt katra iestāde pati. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 6.punktu, 21.panta otro daļu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 02.02.2004. apsaimniekošanas līgumu starp 
Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, atklāti 
balsojot “PAR” 8 balsīm (D.Jurēvica, G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, 
L.Daugavieties, A.Lūkins, J.Kozlovskis), “PRET” 4 balsīm (A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
G.Dzene, “ATTURAS” 3 balsīm (J.Leja, K.Bergmanis, E.Burģelis), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Likvidēt ar 18.09.2017. pašvaldības iestādē “Carnikavas Sporta centrs” (pēdējā darba 
diena 17.09.2017.) šādas amata vietas: 

1.1. Stadiona pārzinis (profesijas kods 515106), 32.II B amata saime, 8.mēnešalgu grupa 
(1 slodze, pilns darba laiks, amatalga mēnesī EUR 861,00); 

1.2. (divas amata vietas) Apkopējs/dežurants (profesijas kods 911201), 13.I amatu saime, 
2B līmenis. 3.mēnešalgu grupa (katram amatam 0,7 slodze, nepilns darba laiks, 
amatalga mēnesī EUR 301,00). 

2. Izveidot ar 18.09.2017. pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss” amata vietu – 
stadiona pārzinis (profesijas kods 515106), 3.amatu saime, IV līmenis, 9.mēnešalgu grupa 
(nepilns summētais darba laiks, stundas likme 5,15 EUR/st.). 

3. Izveidot ar 18.09.2017. Carnikavas pamatskolā 2 (divas) amata vietas 
Apkopējs/dežurants (profesijas kods 911201), 13. amatu saime,  I līmenis, 1.mēnešalgu 
grupa  (katram amatam 0,7 slodze, darba laiks 28 stundas nedēļā, amatalga mēnesī EUR 
301,00). 

4. Nodot no 18.09.2017. apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības 
aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo 
mantu, Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus: 

4.1. Jūras iela 6B, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 1120, kura 
sastāvā ietilpst zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 004 1120, 0,7112 ha platībā; 

4.2. Smilšu iela 2D, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0825, kura 
sastāvā ietilpst zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 004 0811, 0,4924 ha platībā. 

5. Veikt atbilstošus grozījumus pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā.  
6. Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam par lēmuma 4.punktā noteikto 

sagatavot papildus vienošanos pie 02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas 
novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no šī lēmuma 
pieņemšanas dienas. 

7. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus segt no pašvaldības budžeta, veicot 
attiecīgus grozījumus Sporta centra, pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 
un Carnikavas pamatskolas budžeta sadaļās. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi - Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” direktoru. 

9. Noteikt atbildīgos par lēmuma 5.punkta izpildi – pašvaldības iestādes “Carnikavas Sporta 
centrs” vadītāju, pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” direktoru un 
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Carnikavas pamatskolas direktoru, Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 
vadītāju, atbilstoši kompetencei.  

10. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 

5. § 
Par Administrat īvās komisijas sastāva apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 03.07.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/11 

“Carnikavas novada pašvaldības nolikums” 11.1.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 207.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, 
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var ievēlēt pašvaldības locekļus komisijās, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 03.08.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Miglāns, G.Kozlovska, E.Odziņa, P.Špakovs, L.Daugavieties, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 
A.Deniņa, K.Bergmanis, I.Krastiņš, G.Dzene, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLMEJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 
- Aija Krieva, p.k. [..], 
- Jānis Leja, p.k. [..], 
- Elīna Klindžāne, p.k. [..], 
- Toms Liepiņš, p.k. [..], 
- Gita Kalniņa, p.k. [..].  

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 17.07.2013. lēmums 
(protokols Nr. 15, 14.§). 

 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2017.gada 3.augustā plkst. 12.00. 
 
Pielikumā; 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 14 lp. 
2. Pašvaldības iestādes “Carnikavas Sporta centrs” nolikums uz 6 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2017.gada 10.augustā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2017.gada 10.augustā 


