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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 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2016.gada 17.augustā  Nr. 16 
 
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, Edgars Sliede, Eva Odziņa, Rolands Laveiķis, 
Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Daiga Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Kristaps Bergmanis, Sanita 
Sudraba, Imants Krastiņš, Arta Deniņa 
 
Nepiedalās: 
Deputāts - Kārlis Eidis (veselības stāvokļa dēļ) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, 

Sandra Baltruka, Ināra Stalidzāne, Ainārs Grikmanis, 
Elita Terentjeva, Elita Lecko 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš 

 
Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

Domes sēdes darba kārtībā ir 33 darba kārtības jautājumi, izpilddirektora ziņojums un 
papildus darba kārtībā 3 jautājumi.  

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes un papildus domes sēdes darba kārtībām, atklāti 
balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, R.Laveiķis, 
E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliedes, E.Burģelis, R.Raimo, K.Bergmanis, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas – ceļu 

būvniecība – izpildei un vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži”. 
2. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagogu darba samaksu. 
3. Par direktora vietnieka (izglītības jomā) Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā amata 

vienības un atalgojuma apstiprināšanu. 
4. Par pirmsskolas izglītības grupas Piejūras internātpamatskolā pedagogu un tehnisko 

darbinieku štatu sarakstu un  darba samaksu. 
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5. Par uzlabojumu veikšanu un nekustamā īpašuma nodokļa programmatūras NINO 
pielāgošanu datu apstrādei. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
7. Par projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 

novada Garciemā” virz ību 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. 
8. Par tehniskā projekta “Brīvdabas estrādes Carnikavas parkā būvniecības, Novadpētniecības 

centra pārbūves un “Svētku laukuma” pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
un “Gājēju tilts pār Vecgaujai, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” finansēšanu 
5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. 

9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  IK “Harijs Lūsis”. 
10. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Harijs Lūsis” komercdarbībai zvejniecībā. 
11. Par Carnikavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas D.Upītes atbrīvošanu no amata. 
12. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.  
13. Par komandējumu projekta „CHRISTA” organizētajā konferencē. 
14. Par Carnikavas pamatskolas ilgtermiņa attīstības nodrošinājuma darba grupas izveidošanu. 
15. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās. 
16. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās. 
17. Par grozījumu 22.06.2016. lēmumā (prot. Nr.12, 23.§) „Par “Vispārējās fiziskās 

sagatavotības nometnes” organizēšanu un finansējuma piešķiršanu”. 
18. Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā. 
19. Par noteikumu „Carnikavas  novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un 

finansējuma saņemšanas  noteikumi”  grozījumu apstiprināšanu. 
20. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Dāmu deju kolektīva “Gaujmaliete” dalībai Starptautiskā 

festivālā “Life is Beautiful” Slovākijā. 
21. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Senioru deju kolektīva “TACIS” dalībai  9.Starptautiskajā 

folkloras festivālā “INTERFOLK” St.Pēterburgā. 
22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Garindriķi-7”, Carnikavas novads un 

nosaukuma piešķiršanu. 
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2, Aizvēju 

iela 14, Garciems, Carnikavas novads. 
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Riču iela 5, Siguļi, 

Carnikavas novads. 
25. Par nepieciešamību iegūt pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības daļu pašvaldības 

autonomās funkcijas veikšanai un par kārtību, kādā valsts meža zemes vienības daļā 
izpildāma pašvaldības autonomā funkcija – ceļu būvniecība. 

26. Par ēku (būvju) īpašuma pievienošanu zemes īpašumam Mežciema iela 26, Mežciems, 
Carnikavas novads.  

27. Par zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/139-n termiņa pagarināšanu. 
28. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/17 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2009.gada 

20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības 
un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu 

29. Par iesnieguma izskatīšanu. 
30. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā. 
31. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā. 
32. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
33. Par piekrišanas došanu zemes (adreses), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
34. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
35. Par piekrišanu nodot biedrībai “CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” 

bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamu īpašumu Laivu ielā 2, Carnikavā, Carnikavas 
novadā. 

36. Par Carnikavas sporta kompleksa attīstības nodrošināšanu. 
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Izpilddirektora ziņojums. 
1. § 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas – ceļu 
būvniecība – izpildei un vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts 

meži” 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 09.03 uz domes sēdi ierodas deputāts I.Krastiņš un plkst. 09.12 deputāte A.Deniņa. 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis, I.Tjarve, A.Deniņa, R.Laveiķis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. domē 16.06.2016. saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - sadarbības 

iestāde) uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(turpmāk - ERAF) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā. ERAF projekta 
iesniegumu sadarbības iestādē jāiesniedz no 17.06.2016. līdz 04.09.2017. (ieskaitot); 

2. Carnikavas novada  attīstības programmā 2015.-2021. gadam 
(http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Aktualizets_ricibas_investiciju_
plans_2016.pdf) (turpmāk - programma) noteikta prioritātei IP3_1 „Teritoriju attīstība 
uzņēmējdarbībai” pakārtota uzdevuma U3.1.1.1. “Nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana ražošanas attīstībai” aktivitāte A3.1.1.1. “Pievadinfrastruktūras attīstība 
Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. Lai īstenotu plānoto, 2015.gadā ir izstrādāts 
tehniski ekonomiskais pamatojums “Mežgarciema teritorijas pārveidošana par 
pētniecības un uzņēmējdarbības teritoriju”; 

3. dome 22.06.2016. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 12, 35. §) „Par nekustamo īpašumu 
„Mežgarciems”, „Mežgarciems-7”, „Mežgarciems-8”, „Mežgarciems-9”, 
„Mežgarciems-10” detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu” (1.pielikums - 
Mežgarciema teritorijas zonējums); 

4. Mežgarciema nekustamo īpašumu detālplānojuma izstrādes un sabiedriskās apspriešanas 
gaitā saņemti Mežgarciema iedzīvotāju priekšlikumi un ierosinājumi, tie izvērtēti un 
ietverti detālplānojuma galīgajā redakcijā. Vieni no būtiskākajiem ierosinājumiem ir 
izbūvēt gar pašvaldības ceļu “Jaunbrieži - Garupes stac.”, Carnikavas novadā, asfaltētu 
ietvi un grants seguma piebraucamo ceļu gar Mežgarciema dzīvojamās apbūves teritoriju. 
Ietve un ceļš kalpotu Mežgarciema dzīvojamās apbūves teritorijas, pētniecības un 
uzņēmējdarbības teritorijas savienojumam ar dzelzceļa staciju un valsts autoceļu P1 
Garciemā; 

5. teritorija gar Mežgarciema dzīvojamo apbūvi, kas tiek izmantota kā piebraucamais ceļš, 
un paredzamā ietve (2., 3., 4.pielikums - grafiskais ieceres risinājuma plāns) atrodas uz 
valsts nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
001 0055, kas pieder Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, 
sastāvā ietilpstošā zemesgabala 113,94 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1374 (5.pielikums - valsts meža zemes vienības novietojums, kadastra kartes skats). Zeme 
zem projektējamā ceļa un ietves ietilpst zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1374 un nav atsevišķi uzmērīta; 

6. programmas investīciju plānā 2015.-2018.gadam, kas aktualizēts ar domes 28.01.2016. 
lēmumu (protokols Nr. 3, 13.§), ar kārtas numuru 69. ir noteikts projekts 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības 
teritorijā” (turpmāk - projekts), kas atbilst programmas prioritātes IP3_1: „Teritoriju 
attīstība uzņēmējdarbībai” uzdevuma Nr.U3.1.1. „Nepieciešamās infrastruktūras 
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nodrošināšana ražošanas attīstībai” aktivitātei Nr.A3.1.1.1. „Pievadinfrastruktūras 
attīstība Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai” un kuru paredzēts īstenot 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa ietvaros; 

7. projekta ietvaros ir paredzēts veikt pašvaldības ceļa, kas atrodas uz pašvaldības 
nekustama īpašuma “Jaunbrieži - Garupes stac.”, Carnikavas novads, kadastra numurs 
8052 006 0762, sastāvā ietilpstošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1383, 
rekonstrukciju; 

8. projekta idejas koncepts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojumu Nr. 314 
“Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma 
rādītājiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi 
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālās vai reģionālās 
nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros; 

9. ar domes 17.08.2016. lēmumu (prot. Nr. 16, 1. §) “Par projekta “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” virz ību 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros” ir nolemts piedalīties ERAF 3.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa  trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā ar projektu un piešķirt 
finansējumu projektā paredzētās infrastruktūras objektu projektēšanai; 

10. Būvniecības likuma 1.panta trešais punkts nosaka, ka būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi 
cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni). Uz projektā paredzēto 
darbību (ceļu būvniecība) ir attiecināma Būvniecības likuma darbības joma, kurai saskaņā 
ar Ministru kabineta 29.12.2009. noteikumu Nr. 1620 “Noteikumi par būvju 
klasifikāciju” nosacījumiem ir nosakāms būves galvenais lietošanas veids 2112 “Ielas, 
ceļi un laukumi ar cieto segumu”; 

11. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1.punkts 
nosaka, 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; 

12. ar domes 17.08.2016. lēmumu (prot. Nr. 16, 1. §) “Par nepieciešamību iegūt pašvaldības 
īpašumā valsts meža zemes vienības daļu pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai un 
par kārtību, kādā valsts meža zemes vienības daļā izpildāma pašvaldības autonomā 
funkcija – ceļu būvniecība” ir nolemts atzīt par nepieciešamu pašvaldības autonomās 
funkcijas - ceļu būvniecība - veikšanai iegūt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošas valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 001 0055, sastāvā ietilpstošas zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8052 008 1374, 113,94 ha kopplatībā daļu 0,5794 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu) un ierosināt valsts meža zemes atsavināšanu, kā arī noteikta kārtība, kādā valsts 
meža zemes vienības daļā izpildāma pašvaldības autonomā funkcija – ceļu būvniecība; 

13. uz viedokļa pieprasījumu domē 02.05.2016. saņemta akciju sabiedrības „Latvijas valsts 
meži” vēstule Nr.4.1-2_03e1_101_16_214, reģistrēta ar Nr.S/1292, kurā akciju 
sabiedrība „Latvijas valsts meži” piekrīt valsts meža zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1374, daļas aptuveni 0,5794 ha platībā atsavināšanai par labu 
Carnikavas novada pašvaldībai ietves un ceļa ierīkošanai, ar nosacījumu, ka pa 
pašvaldības ceļu, gar kuru plānota ietves izbūve, būs iespēja pārvietoties kokvedēju 
transportam un tiks saglabāta nobrauktuve uz meža autoceļu Garciems – Vilkukalni; 

14. valsts meža zemes atsavināšana veicama saskaņā Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 
2.punkta “a” apakšpunktu un Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumiem Nr.776 “Valsts 
meža zemes atsavināšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.776); 

15. Meža likums nosaka: 
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a. 4.panta otrā daļa cita starpā - valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās uz valsts 
vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes 
apsaimniekošanu un aizsardzību veic akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži";  

b. 44.panta ceturtās daļas 2.punkta „a” apakšpunkts - zemesgrāmatā ierakstītās valsts 
meža zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, ja valsts 
meža zeme nepieciešama likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības 
autonomās funkcijas veikšanai - ceļu būvniecībai; 

16. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punkts nosaka pašvaldības 
autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) un 
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

17. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka: 
a.  2.panta pirmā daļa - publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 

likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu 
atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai; 

b. 5.panta ceturtā daļa cita starpā - ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas 
personas nekustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to 
pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja 
likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi; 

c. 5.panta sestā daļa - pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās 
publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā 
manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi; 

d. 6.1 panta pirmā daļa cita starpā - ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 
paredzēts citādi, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

No uzskaitītajām tiesību normām, tai skaitā, MK noteikumos Nr.776 paredzētās kārtības, 
kādā zemesgrāmatā ierakstīto valsts meža zemi atsavina pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai - ceļu būvniecībai, un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, dome secina, ka: 

1. lai uzlabotu un papildinātu esošo transporta publisko infrastruktūru, kas kalpotu 
Mežgarciema dzīvojamās apbūves teritorijas, pētniecības un uzņēmējdarbības teritorijas 
savienojumam ar dzelzceļa staciju un valsts autoceļu P1 Garciemā, ir lietderīgi vienlaikus 
projektēt pašvaldības ceļa, kas atrodas uz pašvaldības nekustama īpašuma “Jaunbrieži - 
Garupes stac.”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 006 0762, sastāvā ietilpstošas 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1383, rekonstrukciju, valsts meža zemes 
teritorijā jaunbūvējamo ietvi gar norādīto pašvaldības ceļu un piebraucamo ceļu gar 
Mežgarciema dzīvojamās apbūves teritoriju; 

2. atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajam, pirms valsts 
meža zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1374, daļas 0,5794 ha platībā (0,1757 
ha – ceļam gar apbūvi, 0,4037 ha – ietvei gar ceļu) atsavināšanas procedūras pabeigšanas 
un valsts meža zemes iegūšanas pašvaldības īpašumā ir izslēgta iespēja projektēt 
jaunbūvējamo ietvi gar pašvaldības ceļu “Jaunbrieži - Garupes stac.”, Carnikavas novads, 
un jaunbūvējamo piebraucamo ceļu gar Mežgarciema dzīvojamās apbūves teritoriju; 

3. ietves un ceļa projektēšanas uzsākšana pēc atsavināšanas procedūras pabeigšanas un valsts 
meža zemes iegūšanas pašvaldības īpašumā apdraud projekta iesnieguma kvalitatīvu 
sagatavošanu un savlaicīgu iesniegšanu sadarbības iestādē līdz noteiktajam termiņam - 
04.09.2017. (ieskaitot); 

4. lai nodrošinātu projekta iesnieguma sagatavošanu līdz noteiktajam termiņam un sekmētu 
projekta īstenošanu, nepieciešams lūgt atļauju Latvijas valstij, Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas personā, un pēc atļaujas saņemšanas noslēgt rakstveida vienošanos 
ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži” par nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052”, 
Carnikavas novadā, sastāvā ietilpstošās valsts meža zemes vienības, kadastra apzīmējums 
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8052 008 1374, 113,94 ha kopplatībā, daļas aptuveni 0,5794 ha platībā bezatlīdzības 
lietošanu uz 10 gadiem.   

 
K.Bergmanis komentē, ka viens ir iegūt finansējumu, bet otra svarīgā lieta – izpildīt kritērijus 
uz kādiem nosacījumiem dabūt naudu. Vajag plašāku informāciju cik tālu mums šis projekts ir. 
Deputāts informē, ka ir sazinājies ar Organiskās sintēzes institūtu (turpmāk – OSI) par jautājumu 
– cik viņi ir gatavi iesaistīties šajā projektā. Atbilde bija vienkārša – pagaidām nekā. 
D.Jurēvica atbild, ka OSI ir nomainījusies vadība un visas ieceres, kas bija iepriekšs ir 
mainījušas – pārcelt laboratorijas uz kādu citu vietu šobrīd viņi tam nav gatavi. 
K.Bergmanis norāda, ka laikā, kad izstrādājām stratēģiju, tik ziņots, ka ir sadarbība ar OSI. Uz 
doto brīdi finansējums tiek piešķirts uz nosacījumiem – 200 darba vietas un 11 uzņēmumi. Mēs 
esam ļoti ambiciozi uz šo projektu. Vai šis partneris fundumentāli bāzējas uz Mežgarciema 
teritoriju!? Šobrīd šāda pārliecība nav, ņemot vērā, ka līdzīgas teritorijas būs arī blakus 
novados. 
D.Jurēvica informē par iespējām pieteikties uz ESAF uzņēmējdarbības projektu atbalstu. 
I.Krastiņš aicina neatbalstīt šo lēmumprojektu. Uz šo lietu jāskatās globālāk. Runa ir par to, kā 
mēs kā deputāti varam pēc iespējas labāk izlietot novada finanšu līdzekļus, lai attīstītu šo 
teritoriju. Pat ja mēs dabūtu ES līdzekļus, mums pašiem būtu jāiegulda 1,5 milj EUR. Protams, 
jebkuram biznesa plānam ir svarīga atgriezeniskā vērtība. Tā kā OSI ir pateicis, ka pagaidām 
šeit neko neplānot darīt, galvenā biznesa plāna sastāvdaļa ir zudusi. Mēs zinām, cik daudz jau 
esam aizņēmušies un cik daudz mums vēl ir nepieciešams, lai īstenotu, piemēram, centra 
izglītības kvartālu. Deputāts aicina šo lēmumprojektu neatbalstīt, kamēr nav konkrēta biznesa 
plāna, kur redzams, kā šīs investīcijas atgriežas pašvaldībā. 
D.Jurēvica informē, ka šis 3 milj. ERAF finansējums būs ieguldījums ne tikai uzņēmējdarbībai, 
bet arī iedzīvotājiem Garciemā, jo viņiem tiks nodrošinātas lietas, kas ir vitāli svarīgas - ūdens 
un kanalizācija, ceļš un apgaismojums. Ja mums ir iespēja sakārot vienu novada daļu un 
teritoriju un iedzīvotājiem uzlabot dzīves kvalitāti – Mežgarciemā un Garciemā, kāpēc ne?! 
R.Raimo jautā, par lemjošās daļas 5.punktu- cik tas lielā mērā ietekmēs pašvaldības budžetu? 
D.Jurēvica atbild, ka šeit ir tikai tās izmaksas, kas saistītas ar zemes uzmērīšana, atdalīšanu un 
tādas lietas. Šajā lēmumprojektā nav būtiski budžeta izdevumi.  
R.Raimo komentē, ka tas nozīmē, ka aģentūrai ir br īvi līdzekļi, lai varētu veikt konkrētus 
apsaimniekošanas darbus. Nav nekas slikts, ja pašvaldība vēlas paņemts šo teritoriju un 
apsaimniekot. Par šī projekta riskiem - izskatot jautājumu pēc būtības, līdzekļu piešķiršana 
Mežgarciema industriālā parka attīstībai Attīstības un plānošanas nodaļai būtu jāsagatavo 
ziņojums par iespējamiem riskiem un to novērtējums. Ieguldījums ir liels, ņemot vērā tur 
dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. Šis projekts viens pats nestrādās, būs jāveic nākošie soļi, kas būs 
finansiāli ietilp īgi. 
D.Jurēvica norāda, ka šobrīd projekts vēl nav apstiprināts, apstiprināta ir mūsu ideja. Pie 
stratēģijas izstrādes iedzīvotāji noradīja, ka novadā ir vāji attīstīta uzņēmējdarbība un ir 
nepieciešams radīt darba vietas. Šis ir viens no risinājumiem. Projekts ir jāiesniedz līdz nākošā 
gada septembrim. Šis ir tikai sākums. Nevaram 100% pateikt, ka finansējumu piešķirs, projektu 
var arī neapstiprināt. 
E.Burģelis norāda, ka runājam par iedzīvotāju vajadzībām, kas, protams, ir vajadzīgas -  ceļš, 
infrastruktūra – tam ir jābūt. Atdeve no šī investīcijām ir ļoti nesabalansēti lielumi, kā arī nav 
zināms galarezultāts. Ja mēs strādājam šajā virzienā, varbūt Attīstības un plānošanas nodaļa 
var mēģināt izstrādāt stratēģisko pieeju. Nav fakti, kas dotu pārliecību par to, ka ieguldot šos 
līdzekļus mēs saņemsim pretīmnākošu efektu. Tagad viss izskatās pēc lielas varbūtības. Un kā 
jau minēja Roberts – mums ir jāizvērtē visi pastāvošie riski.  
D.Jurēvica informē, ka uzņēmēji jautā, vai šajā teritorijā var rēķināties ar elektrību, ūdeni, 
kanalizāciju utt. Mums šobrīd viņiem nav īsti ko piedāvāt. Katru šo zemesgabalu vajag ielikt 
kadastrā, lai būtu piešķirts kadastra numurs un adrese. Viss tālākais ir mūsu pašu darbs – 
investoru un uzņēmēju piesaistē. Pašlaik varam stāstīt tikai nākotnes ieceri.  
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E.Burģelis komentē, ka novadam ir jāprot sevi pārdot. Attīstības un plānošanas nodaļai jāstrādā 
šajā virzienā, tas ir viņu pamatdarbs. Vajag piedalīties visās izstādes, kas saistītas ar 
uzņēmējdarbību Latvijā, ir jāsagatavo prezentācija, kas piesaistītu uzņēmējus.  
I.Krastiņš norāda, ka mēs jau šobrīd šī projekta īstenošanai esam ieguldījuši ~200 000,00 EUR. 
Nezinot nākotnes ieceres, esam iztērējuši lielus līdzekļus. Beigu beigās mēs runājam par vēl 1,5 
miljonu ieguldīšanu no pašvaldības līdzekļiem, lai attīstītu platību meža vidū. Vai tiešām šī ir 
pirmā prioritāte, kur ieguldīt mūsu naudu?! 
D.Jurēvica komentē, ka šajā plānošanas periodā infrastruktūra kā tādu var attīstīt tikai un 
vienīgi caur uzņēmējdarbību. Tie uzņēmumi, kas ienāks mūsu novadā un konkrēti šajā teritorijā. 
Par katru radīto darba vietu novads saņems 49 000,00 EUR ieguldījumu infrastruktūrai. Pats 
galvenais, ka nevis viens “mazs pudurs”, bet puse no Garciema teritorijas iedzīvotājiem, būtu 
iespēja sakārot ūdens un kanalizācijas sistēmas, kā arī ceļus. 
I.Tjarve komentē, ka labums nebūs tikai tajā “mazajā pudurītī”. Šī ir pēdējā iespēja saņemt ES 
finansējumu, ar ko Garciemam nākotnē varētu izbūvēt ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmu. 
Šobrīd Garciemā ir kritiska situācija, jo ciems pēc definīcijas atrodas uz poldera. Nav garantija, 
ka visi pie šīs sistēmas pieslēgsies, bet domei nākotnē būtu jāizstrādā koncepcija kā cilvēkiem 
likt pieslēgties.  
I.Krastiņš informē, ka ALK komitejā tika piedāvāts variants, kas paredzēja īstenot tikai to mazo 
daļiņu – pašiem izbūvēt attīrīšanas iekārtas, kas būtu reāls ieguvums Garciema cilvēkiem, nevis 
īstenot visu lielo projektu. 
A.Deniņa piekrīt I.Tjarvei tajā aspektā, ka ES finansējumu dabūt pēc 20 gadiem būs praktiski 
neiespējami, bet tas neattaisno mūsu pašreizējās investīcijas. 
 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2., 10. un 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 10.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, E.Burģelis), 
„PRET” 1 balss (I.Krastiņš), „ATTURAS” 3 balsīm (K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba) 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Lūgt Latvijas valsti, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, nodokļu 
maksātāja kods 90000064161, atļaut nodot Carnikavas novada pašvaldībai, kā atvasinātai 
publiskai personai, bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem valsts nekustamā 
īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 001 0055, sastāvā 
ietilpstošās valsts meža zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1374, 113,94 ha 
kopplatībā, daļu 0,5794 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās 
autonomās funkcijas izpildei, tas ir, ceļu  būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai 
saskaņā ar grafisko ieceres risinājuma plānu (2., 3., 4.pielikums). 

2. Noslēgt vienošanos uz 10 (desmit) gadiem ar akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži”, 
reģistrācijas numurs 40003466281, par lēmuma 1.punktā noteikto pēc attiecīgas Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas atļaujas saņemšanas. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai 2 (divu) 
darba dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtīt lēmumu Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijai un akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts meži”. 

4. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto no Latvijas valsts bezatlīdzības lietošanā 
pieņemto zemi līdz ar visiem dokumentiem, kuri uz to attiecas, 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc lēmuma 2.punktā norādītās vienošanās noslēgšanas. 

5. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 
1.punktā norādītās no Latvijas valsts bezatlīdzības lietošanā pieņemtās zemes uzturēšanai 
no pašvaldības kārtējā gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 
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6. Noteikt atbildīgos par lēmuma: 
6.1. 3.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāju; 
6.2. 5.punkta izpildi - Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktoru. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
A.Deniņa izsaka priekšlikumu darba kārtības 7.jautājumu “Par projekta “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” virz ību 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros” izskatīt kā otro darba kārtības jautājumu. 
 
D.Jurēvica aicina balsot par izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, priekšlikums tiek atbalstīts. 
 

2. § 
Par projekta “Uzņēmējdarb ības attīstībai nepieciešamās infrastrukt ūras attīstība 

Carnikavas novada Garciemā” virz ību 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Krastiņš, R.Raimo, E.Burģelis, I.Tjarve, A.Deniņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. 2016. gada 16. jūnijā Carnikavas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras uzaicinājumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumu. ERAF projekta 
iesniegumu sadarbības iestādē jāiesniedz no 2016.gada 17.jūnija līdz 2017.gada 
4.septembrim (ieskaitot). 

2. Carnikavas novada  attīstības programmā 2015.-2021. gadam noteikta prioritāte IP3_1 
„Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai”, uzdevums U3.1.1.1. “Nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana ražošanas attīstībai”, aktivitāte A3.1.1.1. “Pievadinfrastruktūras attīstība 
Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. Lai īstenotu plānoto, 2015. gadā tika izstrādāts 
tehniski ekonomiskais pamatojums “Mežgarciema teritorijas pārveidošana par pētniecības 
un uzņēmējdarbības teritoriju” un 2016. gada 22. jūnijā Carnikavas novada dome pieņēma 
lēmumu (prot. Nr.12, 35.§) „Par nekustamo īpašumu „Mežgarciems”, „Mežgarciems-7”, 
„Mežgarciems-8”, „Mežgarciems-9”, „Mežgarciems-10” detālplānojuma galīgās 
redakcijas apstiprināšanu”.  

3. Carnikavas novada Investīciju plāna 2015.-2018. gadam (aktualizēts ar Carnikavas novada 
domes 28.01.2016. lēmumu Nr.3, 13. §) 69. projekts ir “Uzņēmējdarbības infrastruktūras 
attīstība Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības teritorijā”, paredzot to īstenot 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka pašvaldības autonomo 
funkciju - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.  

5. Projekta idejas koncepts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 1. jūnija rīkojumu 
Nr.314 “Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma 
rādītājiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 
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nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības 
centru pašvaldības” ietvaros. 

6. Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas 
novada Garciemā” kopējais ERAF finansējums tiks piešķirts ne vairāk kā 2989155 EUR 
ar atbalsta intensitāti 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  

 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu, ka Attīstības un plānošanas nodaļai būtu jāsagatavo 
redzējums uz šo teritoriju. Tikai tad varētu balsot pa šo lēmumprojektu. Uz doto mirkli 
fundamentāli ir pamainījies tas projekts, kāds tas tika virzīts stratēģijas izstrādes laikā.  
D.Jurēvica uzdod I.Stalidzānei uz nākošo ALK komiteju sagatavot visu pašlaik esošo informāciju 
un vēlreiz par šiem jautājumiem diskutēt.  
I.Krastiņš norāda, ka ir svarīgi zināt pašvaldības faktiskos ieguldījumus šajā projektā, kas nu 
jau sastāda ~ 200 tūskt. EUR. 
D.Jurēvica informē, ka šī ir tikai projekta ideja. Neviens uzņēmējs nav pateicis, ka viņš parakstot 
apliecinājumu ir gatavs nākt un veidot biznesu Mežgarciemā. Projekta idejā tiek identificēti 
iespējamie sadarbības partneri. Tāpēc projekta ideja balstās uz to – kā varētu būt.  
A.Deniņa komentē, ka lietas būtība ir tajā, kā ir mainījušās iespējamās sadarbības ar 
uzņēmumiem, t.sk. OSI. Ir vajadzīgs redzējums no Attīstības un plānošanas nodaļas par to kā tas 
varētu būt. Tad, kad ir šī informācija, tad varam lemt.  
D.Jurēvica jautā, kā tas ietekmē projektēšanu, ja tas ir tikai par tīkliem!? Nav svarīgi vai tur būs 
OSI, vai cits komersants. Tas neko neietekmē, jo projektēt tīklus, ceļus un kanalizāciju tāpat ir 
vajadzīgs.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021. gadam uzdevumu izpildi, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 
13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
īstenošanas noteikumi” 25.3.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 
1.jūnija rīkojuma Nr.314 “Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem 
iznākuma rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālās vai reģionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldības” ietvaros” pielikumā noteikto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta 10. punktu un Finanšu un budžeta komitejas 10.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
9 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis), „PRET” 3 balsīm (K.Bergmanis, A.Deniņa, I.Krastiņš), „ATTURAS” 2 
balsīm (R.Raimo, S.Sudraba) Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā ar projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Carnikavas novada Garciemā”. 

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai, sadarbībā ar Carnikavas novada p/a „Carnikavas 
Komunālserviss”:  
a. sagatavot projekta iesniegumu un tam nepieciešamo informāciju, atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
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reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” prasībām, t.sk. projektēšanas tehnisko 
specifikāciju un uzraudzīt projektēšanas darbus; 

b. atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, līdz 2017. gada 4. septembrim 
(ieskaitot) iesniegt ERAF projekta iesniegumu sadarbības iestādē projekta 
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada 
Garciemā” iesniegumu. 

3. Piešķirt projektēšanai nepieciešamo finansējumu 250 000,00 (divi simti piecdesmit 
tūkstoši euro un 0 centi) bez PVN no aizņēmuma līdzekļiem Carnikavas novada 
pašvaldības 2017. gada budžetā. 

4. Paredzēt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu atbilstoši projekta iesniegumam 
(indikatīvi projekta idejas iesniegumā projekta kopējā summa 3994342 EUR t.sk. 2989155 
EUR ERAF finansējums ar atbalsta intensitāti 85%) iekļaujot to 2017.- 2020. gada 
budžetos no aizņēmuma līdzekļiem. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. punkta izpildi – Carnikavas novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītāju un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
direktoru. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3. un 4. punkta izpildi Centrālās administrācijas Finanšu 
vadības nodaļas vadītāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
E.Burģeļa komentārs pie balsojuma: “Es vēlos, lai nākotnē pie pamatdokumenta izstrādā 
mehānismu, kā pie šādām investīcijām nodrošināt arī galamērķa sasniegšanu. Lai nesanāk tā, 
ka mēs ieguldām investīcijas un galarezultāts ir nezināms. Mums ir jāskatās tālredzīgāk, nevis 
tikai kā tērē naudu šodien”. 
 
I.Tjarve izsaka priekšlikumu darba kārtības 25.jautājumu “Par nepieciešamību iegūt 
pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības daļu pašvaldības autonomās funkcijas 
veikšanai un par kārtību, kādā valsts meža zemes vienības daļā izpildāma pašvaldības autonomā 
funkcija – ceļu būvniecība” izskatīt kā trešo darba kārtības jautājumu. 
 
D.Jurēvica aicina balsot par izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, priekšlikums tiek atbalstīts. 
 

3. § 
Par nepieciešamību iegūt pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības daļu 

pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai un par kārt ību, kādā valsts meža zemes 
vienības daļā izpildāma pašvaldības autonomā funkcija – ceļu būvniecība 

Ziņo: I.Tjarve 
 
IZSAKĀS: G.Kozlovska, D.Jurēvica, K.Bergmanis, I.Krastiņš, R.Raimo, A.Deniņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. saskaņā ar domes pasūtījumu SIA “Reģionālie projekti” izstrādāja detālplānojumu 

vairākiem Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamiem 
īpašumiem Carnikavas novada Mežgarciemā: “Mežgarciems” (kadastra Nr.8052 008 
1210), „Mežgarciems - 7” (kadastra Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 8” (kadastra 
Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems – 9” (kadastra Nr.8052 008 1473), „Mežgarciems - 
10” (kadastra Nr.8052 008 1474) (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma galīgā 
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redakcija, ietverot Mežgarciema teritorijas zonējumu (1.pielikums), apstiprināta ar domes 
22.06.2016. lēmumu (prot. Nr. 12, 35. §); 

2. detālplānojuma izstrādes un sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemti Mežgarciema 
iedzīvotāju priekšlikumi un ierosinājumi, tie izvērtēti un ietverti detālplānojuma galīgajā 
redakcijā. Vieni no būtiskākajiem ierosinājumiem ir izbūvēt gar pašvaldības ceļu 
“Jaunbrieži - Garupes stac.”, Carnikavas novadā, asfaltētu ietvi un grants seguma 
piebraucamo ceļu gar Mežgarciema dzīvojamās apbūves teritoriju. Teritoriju gar 
dzīvojamo apbūvi kā ceļu ikdienā jau izmanto Mežgarciema privātmāju īpašnieki, lai 
piekļūtu saviem īpašumiem. Gan ietve, gan ceļš kalpotu dzīvojamās apbūves teritorijas 
savienojumam ar dzelzceļa staciju un valsts autoceļu P1 Garciemā;  

3. teritorija gar dzīvojamo apbūvi, kas tiek izmantota kā piebraucamais ceļš, un paredzamā 
ietve (2., 3., 4.pielikums - grafiskais ieceres risinājuma plāns) atrodas uz valsts nekustamā 
īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 001 0055, kas 
pieder Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, sastāvā 
ietilpstošā zemesgabala 113,94 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1374 
(5.pielikums - valsts meža zemes vienības novietojums, kadastra kartes skats). Zeme zem 
projektējamā ceļa un ietves ietilpst zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1374 
un nav atsevišķi uzmērīta; 

4. uz viedokļa pieprasījumu domē 02.05.2016. saņemta AS „Latvijas valsts meži” vēstule 
Nr.4.1-2_03e1_101_16_214, reģistrēta ar Nr. S/1292, kurā AS „Latvijas valsts meži” 
piekrīt valsts meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1374 daļas aptuveni 
0,5794ha kopplatībā atsavināšanai par labu Carnikavas novada pašvaldībai ietves un ceļa 
ierīkošanai, ar nosacījumu, ka pa pašvaldības ceļu, gar kuru plānota ietves izbūve, būs 
iespēja pārvietoties kokvedēju transportam un tiks saglabāta nobrauktuve uz meža 
autoceļu Garciems – Vilkukalni; 

5. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam  
(http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Aktualizets_ricibas_investiciju_
plans_2016.pdf) (turpmāk – programma), prioritāte IP1_1: „Ciemu centru attīstība” 
paredz uzdevumam U1.1.1: „Ciema attīstības plāna izstrāde”, pakārtotu aktivitāti 
A1.1.1.2: „Atbalsts ciema attīstības plāna izstrādei”, kas izpildāma 2015.-2018.gadā un 
kuras ietvaros cita starpā paredzēts, atbilstoši identificētajām vajadzībām, īstenot 
projektus, kas aptver prioritāri atbalstāmo infrastruktūru: ielu apgaismojumu, segumu, 
gājēju un riteņbraucēju infrastruktūru; aktivitātes īstenošanai paredzētais finansēšanas 
avots – pašvaldības budžets; 

6. atbilstoši programmas prioritātes IP1_1: „Ciemu centru attīstība” uzdevuma Nr.U1.1.2. 
„Ciema attīstības plāna īstenošana” aktivitātei Nr.A1.1.2.1. „Atbalsts ciema attīstības 
plāna īstenošanai”, 2015.-2018.gadā paredzēts, ka ir īstenoti divi ciemu attīstības plāni, 
atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem 
potenciālajiem projektiem; aktivitātes īstenošanai paredzētais finansēšanas avots – 
pašvaldības budžets; 

7. atbilstoši programmas prioritātes IP1_1: „Ciemu centru attīstība” uzdevuma Nr.U1.1.3. 
„Dzīves kvalitātes uzlabošana novada ciemos” aktivitātei Nr.A1.1.3.6. „Ielu seguma 
atjaunošana un izveide”, 2015.-2018.gadā paredzēts izveidot vai atjaunot segumu un 
apgaismojumu virknē novada ielu; aktivitātes īstenošanai paredzētie finansēšanas avoti – 
Eiropas Savienības finansējums un pašvaldības budžets; 

8. programmas investīciju plānā 2015.-2018.gadam, kas aktualizēts ar domes 28.01.2016. 
lēmumu (protokols Nr. 3, 13.§), ar kārtas numuru 69. ir paredzēts projekts 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības 
teritorijā”, kas atbilst prioritātes IP3_1: „Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai” 
uzdevumam Nr.U3.1.1. „Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana ražošanas 
attīstībai” aktivitātei Nr.A3.1.1.1. „Pievadinfrastruktūras attīstība Mežgarciema 
uzņēmējdarbības teritorijai”, kuras ietvaros cita starpā paredzēts, ka pašvaldībai laikā no 
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2015.-2019.gadam ir jāizstrādā tehniski - ekonomiskais pamatojums (turpmāk - TEP) 
Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai; indikatīvās projekta izmaksas – EUR 
3000000, paredzētie projekta finansēšanas avoti – Eiropas Savienības finansējums (85%) 
un pašvaldības budžets (15%), projekta ieviešanas laiks - līdz 2019.gadam; 

9. saskaņā ar domes pasūtījumu SIA “Reģionālie projekti” 2015.gadā ir izstrādājusi TEP 
Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai;  

10. ar Carnikavas pagasta padomes 16.02.2005. lēmumu Nr. 84 apstiprinātajā Carnikavas 
novada pašvaldības teritorijas plānojumā (turpmāk – teritorijas plānojums) ar 
grozījumiem (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi 
par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam grozījumi: grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) ir iekļauts pašvaldības ceļš “Jaunbrieži 
- Garupes stac.”, Carnikavas novads, kura liela daļa šķērso mežsaimniecības teritoriju - 
valsts meža zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1374. Norādītais 
pašvaldības ceļš savieno Mežgarciema dzīvojamās apbūves teritoriju ar pārējām apbūves 
teritorijām Garciemā, kā arī, caur Delfīnu, Vaļu un Roņu ielām, nodrošina nokļūšanu līdz 
dzelzceļa stacijai un valsts autoceļam P1 Garciemā; 

11. saskaņā ar teritorijas plānojumu valsts meža zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 
008 1374 atrodas mežsaimniecībā izmantojamā teritorijā (MS). Apbūves noteikumos 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, kā arī ar 
mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. Atļautā 
izmantošana ietver inženiertehniskās apgādes tīklu un inženierkomunikāciju objektu 
izbūvi; 

12. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas datiem nekustamais īpašums 
„Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 001 0055, 2780,4249 ha 
kopplatībā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas personā, tai skaitā zemes vienība 113,94 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 
008 1374; 

13. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustama īpašuma 
lietošanas mērķis nekustama īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads, sastāvā 
ietilpstošai un lēmuma konstatējošās daļas iepriekšējā punktā norādītajai zemes vienībai 
- „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201) – visā 
tās platībā; 

14. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā cita starpā noteikts, ka 
pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana); 

15. valsts meža zemes atsavināšana veicama saskaņā Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 
2.punkta “a” apakšpunktu un Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumiem Nr.776 “Valsts 
meža zemes atsavināšanas kārtība”; 

16. Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta „a” apakšpunkts nosaka, ka Zemesgrāmatā 
ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta 
rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā „Par pašvaldībām” noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai - ceļu būvniecībai; 

17. kārtību, kādā zemesgrāmatā ierakstīto valsts meža zemi atsavina pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai: ceļu būvniecībai, nosaka Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumi 
Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”; 

18. Ceļu satiksmes likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka ceļš ir jebkura satiksmei izbūvēta 
teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, 
ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst 
ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas 
ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko 
transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, 
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transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un 
apgaismojuma līnijas, elektrotransporta kontakttīkli un citas inženierbūves), satiksmes 
organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, 
gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi); 

19. valsts meža zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1374 neatrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā. 

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

1. valsts meža zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1374, daļas (0,1757 ha – ceļam 
gar apbūvi, 0,4037 ha – ietvei gar ceļu) atsavināšana nepieciešama likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) – veikšanai; 

2. apstāklis, ka zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1374, daļa aptuveni 0,5794 
ha kopplatībā, uz kuras novada iedzīvotāju vajadzībām nepieciešams izbūvēt piebraucamo 
ceļu esošai dzīvojamās apbūves teritorijai (24 nekustamie īpašumi) un ietvi gar pašvaldības 
ceļu “Jaunbrieži - Garupes stac.”, Carnikavas novadā, nav pašvaldības, bet ir valsts 
īpašums, ierobežo pašvaldību Mežgarciema teritorijā pildīt tai ar likumu „Par 
pašvaldībām” uzdoto funkciju - ceļu būvniecība; 

3. ceļu būvniecībai nepieciešamās valsts meža zemes vienības daļa robežojas ar pašvaldībai 
piederošu zemi, uz kuras jau atrodas pašvaldības valdījumā esošs publiskās lietošanas 
transporta infrastruktūras objekts (ceļš “Jaunbrieži - Garupes stac.”, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 006 0762), tādējādi, iegūstot pašvaldības īpašumā valsts zemes 
vienības daļu, tiks nodrošināta iespēja uzlabot un papildināt esošo transporta publisko 
infrastruktūru; 

4. darbības ceļu būvniecībā nosaka būvniecības procesu reglamentējošie normatīvie akti, kas 
izslēdz iespēju pašvaldībai veikt norādīto autonomo funkciju valsts meža zemes teritorijā 
bez Ministru kabineta atļaujas; 

5. plānojot pašvaldības funkcijas - ceļu būvniecība – izpildi valsts meža zemē, jāņem vērā 
zemes funkcionālās izmantošanas iespējas, lai meža zemes izmantošana veicinātu 
Carnikavas novada ilgtspējīgu attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, 
neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai, kurā vienlīdz būtiska ir gan 
vides aizsardzības, gan ekonomikas, gan sociālās jomas līdzsvarota attīstība;  

6. lai veicinātu Carnikavas novada ilgtspējīgu attīstību un īstenotu programmā noteiktos 
uzdevumus, ir nepieciešams iegūt pašvaldības īpašumā valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, 
Carnikavas novads, kadastra Nr.8052 001 0055, valsts meža zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 008 1374, 113,94 ha kopplatībā daļu 0,5794 ha kopplatībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu) pašvaldības autonomās funkcijas - ceļu būvniecība – veikšanai; 

7. gadījumā, ja tiks atļauta valsts meža zemes atsavināšana par labu pašvaldībai, domei 
jāapņemas veikt darbības, kas saistītas ar valsts nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052”, 
Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības daļas nodalīšanu apvidū, zemes 
robežu plānu izgatavošanu un meža inventarizāciju, kā arī jāsedz visus izdevumus, kas 
saistīti ar zemes vienības daļas atsavināšanai veicamajām darbībām.   

 
I.Krastiņš komentē, ka šis lēmumprojekts ir radies publiskās apspriešanas rezultātā. Protams, 
šie iedzīvotāji priecājas, ka vairs nebūs sūnu ciems, bet viņiem būs dzīvība. Ir jāņem vērā 
iedzīvotāju ieteikumi, bet tie ir arī jāizvērtē. Deputāts pilnīgi noteikti neatbalsta šajā teritorijā 
asfaltētas ietves izbūvi cauri mežam uz Garupes staciju, ja to izmanto ļoti mazs skaits cilvēku. 
Izmaksas ir pārāk lielas (80 tūkst EUR). Ietve – paredzēta, lai uzlabotu satiksmes drošību. 
Svarīgs moments ir zināt satiksmes intensitāti - transporta kustībai šajā posmā. Ja mēs saliekam 
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kopā ciemu centrālās ielas, un meža ceļu, tad šī nauda ir izmesta vējā. Labāk to ieguldīt 
Mežciema vai Carnikavas ciemu ielu rekonstrukcijā. Ja būtu iespējams balsot pa daļām, tad 
atbalstītu zemes atsavināšanu no AS “Latvijas Valsts meži”, bet ka rezervējam 80 tūkst EUR 
savā budžetā – deputāts neatbalsta.  
 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta 
„a” apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
19.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 1.1.apakšpunktu, 3., 
4, 5., 6., 10. un 14.punktu, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” 4 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba) Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt par nepieciešamu pašvaldības autonomās funkcijas - ceļu būvniecība - veikšanai iegūt 
Carnikavas novada pašvaldības īpašumā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā 
esošas valsts īpašuma „Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 001 
0055, sastāvā ietilpstošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 1374, 113,94 ha 
kopplatībā daļu 0,5794 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā, izstrādājot zemes ierīcības projektu). 

2. Noteikt, ka Carnikavas novada pašvaldības autonomā funkcija - ceļu būvniecība – lēmuma 
1.punktā norādītajā zemes vienības daļā izpildāma kārtībā, kas paredzēta projekta 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības 
teritorijā” īstenošanai Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmā 2015.-
2021.gadam un investīciju plānā 2015.-2018.gadam (aktualizēti ar Carnikavas novada 
domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr. 3, 13.§)), kā arī saskaņā ar grafisko ieceres 
risinājuma plānu (2., 3., 4.pielikums). 

3. Lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības daļas atsavināšanas ierosinājuma atbalstīšanas 
gadījumā paredzēt finansējumu ceļu būvniecībai attiecīgajā zemes vienības daļā - EUR 
81669,00 (astoņdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit deviņi euro, nulle centi) apmērā 
(6.pielikums - izbūvējamo ceļu būvniecības izmaksu aprēķins) no aizņēmuma pašvaldības 
2017.-2022.gada budžetos. 

4. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldei un Attīstības un plānošanas nodaļai 
organizēt Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes 
atsavināšanas kārtība” norādīto ierosinājumam pievienojamo dokumentu sagatavošanu, 
pieprasīšanu, saņemšanu. Termiņš: divi mēneši no lēmuma pieņemšanas. 

5. Ierosināt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijā lēmuma 1.punktā norādītās valsts 
meža zemes vienības daļas atsavināšanu, divu mēnešu laikā pēc lēmuma 4.punktā minēto 
dokumentu sagatavošanas, iesniedzot Zemkopības ministrijā atsavināšanas ierosinājumu.  

6. Veikt darbības, kas saistītas ar lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības daļas nodalīšanu 
apvidū, zemes robežu plānu izgatavošanu un meža inventarizāciju, un segt visus izdevumus 
par zemes vienības daļas atsavināšanai veicamajām darbībām, pēc attiecīga pilnvarojuma 
un Ministru kabineta atļaujas valsts meža zemes atsavināšanai par labu pašvaldībai 
saņemšanas. 

7. Izdevumus, kas atbilstoši Ministru kabineta 19.09.2006. noteikumu Nr.776 “Valsts meža 
zemes atsavināšanas kārtība” 14.punktam, jāsedz pašvaldībai, apmaksāt no pašvaldības 
2016.-2017.gada budžeta programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana 
zemesgrāmatā”. 

8. Noteikt atbildīgos par lēmuma: 
8.1. 4. un 5.punktu izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldes un Attīstības 

un plānošanas nodaļas vadītājus; 
8.2. 6.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāju; 
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8.3. 3., 7.punktu izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas 
vadītāju. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Atbalstu lēmuma formālo pusi, ka ir jāatsavina no AS 
“Latvijas Valsts meži” šī zeme, bet neatbalstu 80 tūkstošu iezīmēšanu, kas ir pilnīgi nepareizi, 
salīdzinot ar mūsu karstajām prioritātēm.” 
 

4. § 
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagogu darba samaksu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: R.Raimo, A.Deniņa 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk tekstā – 
iestāde) vadītājas I. Melkinas ziņojumu ar lūgumu no 01.09.2016. sakārtot pedagogu darba 
slodzes un mēnešalgas, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. pedagogu darba slodzes, mēnešalgas apstiprinātas ar 19.03.2014. Carnikavas novada 
domes lēmuma „Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” pedagogu darba 
slodzēs ar 01.06.2014.” (protokols Nr. 7, 14.§) 1. punktu; 

2. iestādes izglītības psihologa mēnešalga apstiprināta ar 17.09.2014. Carnikavas novada 
domes lēmumu „Par izglītības psihologa amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Riekstiņš”” (protokols Nr. 23, 5.§); 

3. iestādes vadītāja I. Melkina, izstrādājot pedagogu darba slodzes, ievērojusi:  
3.1. iestādes pirmsskolas izglītības programmu (14.07.2014. licence Nr. V-7311); 
3.2. iestādes grupu darba specifiku; 

4. izstrādājot pedagogu mēnešalgas aprēķinu, ņemot vērā to, ka aprēķins attiecas uz periodu, 
sākot no 01.09.2016., tiek piemēroti: 
4.1. 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”” (spēkā no 01.09.2016.) 6.punkta un 43.punkta nosacījumi; 
4.2. 10.05.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.354  “Noteikumi par pedagogu profesiju 

un amatu sarakstu”. 
 
R.Raimo norāda, ka  jautājumus, kas skar izglītības, kultūras, sporta un sociālos jautājumus, 
nevarētu vīzēt un izskatīt arī IKSS komitejas sēdēs.  
D.Jurēvica norāda, ka turpmāk tiks ņemts vērā R.Raimo norādījums. 
 

Nolūkā veidot pārskatāmu pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” pedagogu sarakstu, 
darba slodzes, mēnešalgas, atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” grupu skaitam 
un pedagogu darba specifikai tajās, pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” (spēkā no 01.09.2016.) 6. un 43.punktiem,  
10.05.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.354  “Noteikumi par pedagogu profesiju un 
amatu sarakstu”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, saskaņā ar 
Finanšu un budžeta komitejas 10.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
K.Eidis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.09.2016. apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” pedagogu sarakstu 
un darba samaksas kritērijus, darba slodzes, mēnešalgu (1.pielikums). 

2. Izveidot amata vietu pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” no 01.01.2017. – 
pirmsskolas izglītības skolotājs - 1 darba slodze (40 astronomiskās stundas nedēļā). 
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3. Noteikt 2. punktā minētā pirmsskolas izglītības skolotāja mēneša darba algas likmi par 1 
darba slodzi - 800,00 eiro (astoņi simti eiro un 00 centi). 

4. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts stājas spēkā 01.09.2016., vienlaicīgi ar 05.07.2016. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” spēkā stāšanos. 

5. Atzīt, ka ar 01.09.2016. spēku zaudē: 
5.1 17.09.2014. Carnikavas novada domes lēmums „Par izglītības psihologa amata vietas 

izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”” (protokols Nr. 23, 5.§); 
5.2 19.03.2014. Carnikavas novada domes lēmums „Par izmaiņām pirmsskolas izglītības 

iestādes „Riekstiņš” pedagogu darba slodzēs ar 01.06.2014.” (protokols Nr. 7, 14.§). 
6. Atbildīgā par lēmuma izpildi - pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja. 
7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

5. § 
Par direktora vietnieka (izglītības jomā) Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā amata 

vienības un atalgojuma apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: R.Raimo, A.Deniņa, I.Doriņš 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā – Skola) no 2016.gada 1.janvāra 

tika noteikta 0,6 skolas direktora vietnieka amata slodze ar amatalgu 348,00 eiro (0,6 slodzei); 
No š.g. februāra mēneša Skolā ir vakanta direktora vietnieka amata vieta, jo februāra 

mēnesī izsludinātais konkurss uz 0,6 skolas direktora amata vietu noslēdzās bez rezultātiem. 
Pretendentus, kuri paši interesējās par šo vakanci, kā arī pretendentus, kurus Skolas 
administrācija uzrunāja piedalīties amata konkursā, neapmierināja piedāvātā darba slodze un 
atalgojums. 

1. Skolas direktora vietnieka amata pienākumi ietver lielu darba apjomu un augstu atbildības 
līmeni. Lai pilnvērtīgi veiktu amata aprakstā paredzētos darba pienākumus, skolas 
direktora vietniekam nepieciešams noteikt pilnu darba slodzi. 

2. Lai Skolas direktora vietnieka vakancei piesaistītu augsti kvalificētus pretendentus un lai 
nodrošinātu arvien pieaugošajam darba apjomam (saistībā ar Skolas attīstību un audzēkņu 
skaita palielināšanos) atbilstošu darba slodzi un darba atalgojumu, Skolas direktors 
I.Doriņš lūdz no š.g. 1.septembra: 
2.1. likvidēt direktora vietnieka mācību darbā amata vienību uz 0,6 darba slodzi ar 

amatalgu 348,00 eiro 0,6 darba likmei; 
2.2. izveidot direktora vietnieka (izglītības jomā) 1 (vienu) amata slodzi (profesijas kods 

1345 04), ar amatalgu vienai likmei 700,00 eiro. 
3. Nepieciešamā papildus finansējuma summa jaunas direktora vietnieka izglītības jomā 

amata vietas izveidošanai (palielinot darba slodzi un atalgojumu) sastāda 352,00 eiro 
mēnesī, neieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas sastāda 83,04 eiro 
mēnesī. Kopumā nepieciešamā papildus finansējuma summa darbinieku algām (ieskaitot 
darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas) sastāda 435,04 eiro mēnesī. 

4. Direktora vietnieka (izglītības jomā) amatalga, ņemot vērā to, ka aprēķins attiecas uz 
periodu, sākot no 01.09.2016., nosakāma, piemērojot 05.07.2016. Ministru kabineta 
noteikumus Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (spēkā no 01.09.2016.). 

 
R.Raimo komentē, ka šobrīd Mūzikas un mākslas skolā tiek veidota pareiza struktūra. Deputāts 
atbalsta pilnas slodzes likmi, bet vai ar 700,00 EUR atalgojumu pietiks? 
I.Doriņš atbild, ka no 1.janvāra mainīsies skolas pedagogu atalgojumu sistēma, kas daudz 
ietekmēs. Šobrīd līdz gada beigām šis risinājums apmierina. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 05.07.2016. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (spēkā no 
01.09.2016.) 7., 9., un 44.punktiem, 10.05.2011. MK noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par 
pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.08.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Likvidēt no 2016.gada 1.septembra Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā direktora 
vietnieka mācību darbā amata vienību (uz 0,6 darba slodzi) ar amatalgu 348,00 eiro 0,6 
darba likmei. 

2. Izveidot  no 2016.gada 1.septembra Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā direktora 
vietnieka (izglītības jomā) (profesijas kods 1345 04) amata vietu uz 1 (vienu) amata slodzi, 
ar amatalgu vienai likmei 700,00 eiro.  

3. Lēmuma 2.punktā minētā izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus segt no Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas budžeta līdzekļiem. 

4. Apstiprināto amatu slodzi iekļaut Skolas amatu un mēnešalgu sarakstā. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – Skolas direktoru I.Doriņu. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
6. § 

Par pirmsskolas izglītības grupas Piejūras internātpamatskolā pedagogu un tehnisko 
darbinieku štatu sarakstu un  darba samaksu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Lulle 
 

Iepazīstoties ar Piejūras internātpamatskolas (turpmāk tekstā – iestāde) direktora  
J.Krastiņa ziņojumu ar lūgumu no 01.09.2016. apstiprināt štatu sarakstu un noteikt pedagogu  un 
tehnisko darbinieku darba slodzes un mēnešalgas pirmsskolas izglītības grupā, Carnikavas 
novada dome konstatē: 

1. iestādes direktors J.Krastiņš, izstrādājot pedagogu un tehnisko darbinieku darba slodzes, 
ievērojis:  
1.1. Carnikavas novada domes 23.03.2016 lēmumu (protokols Nr.6, 2.§) “Par vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu un pirmsskolas izglītības iestādes 
telpu būvniecības un piegulošās teritorijas labiekārtošanas projektēšanu un 
būvniecību Piejūras internātpamatskolā”; 

1.2. iestādes pirmsskolas izglītības programmu (IKVD 16.05.2016. izsniegta licence Nr. 
V-8548); 

1.3. iestādes pirmsskolas grupas darba specifiku (12 stundu darba diena). 
2. Izstrādājot pedagogu mēnešalgas aprēķinu, ņemot vērā to, ka aprēķins attiecas uz 

periodu, sākot no 01.09.2016., tiek piemēroti: 
2.1. 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” (spēkā no 01.09.2016.) 6.punkta un 43.punkta nosacījumi; 
2.2. 10.05.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.354  “Noteikumi par pedagogu profesiju 

un amatu sarakstu”; 
2.3. 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.461’’ Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību’’.  

3. Izstrādājot tehnisko darbinieku mēnešalgas aprēķinu, tiek piemēroti: 
3.1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums; 
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3.2. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs”. 

 
A.Deniņa komentē, ka pedagogu atalgojuma līmeņi ir j āskata visās novada pirmsskolas iestādēs 
kontekstā. Lēmumā par PII “Riekstiņš” pedagogu atalgojumiem nebija parādīts, kāds ir 
atalgojums pedagoga palīgam. Vēlētos salīdzināt kāds atalgojums būs starp šīm abām iestādēm? 
I.Lulle  atbild, ka abās iestādēs atalgojums ir vienāds – 509,00 EUR. 
A.Deniņa norāda, ka šī summa ir ļoti maza un ierosina nākamā gada budžetā izskatīt iespēju 
pirmsskolas pedagogu palīga atalgojumu palielināt. 
 

Nolūkā veidot pārskatāmu pirmsskolas izglītības grupas pedagogu un tehnisko darbinieku 
darba slodzes, mēnešalgas, atbilstoši iestādes darba specifikai, pamatojoties uz 05.07.2016. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” (spēkā no 
01.09.2016.) 6. un 43.punktiem, 10.05.2011. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.354  “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”,  18.05.2010. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 
aktualizēšanas kārtību’’. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 3.pielikumu, Ministru 
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs”, saskaņā ar 10.08.2016. Finanšu un budžeta komitejas atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.09.2016. apstiprināt Piejūras internātpamatskolas pirmsskolas izglītības grupas  
pedagogu un tehnisko darbinieku sarakstu, darba slodzes, mēnešalgu (1.-3.pielikumi).  

2. No 01.09.2016. izveidot jaunas amata vienības pašvaldības iestādē „Piejūras 
internātpamatskola”: 
2.1. Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs (amatu saime, grupa, līmenis 29.I, 3) (1 darba 

slodze), mēnešalga 509,00 EUR. 
2.2. Apkopējs (amatu saime, grupa, līmenis 13.IA, 1) (0,2 darba slodze), mēnešalga 83,60 

EUR (par 0,2 slodzi). 
3. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts un 2.1.punkts stājas spēkā 01.09.2016., vienlaicīgi ar 

05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
spēkā stāšanos. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Piejūras internātpamatskolas direktors J.Krastiņš. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

7. § 
Par uzlabojumu veikšanu un nekustamā īpašuma nodokļa programmatūras NINO 

pielāgošanu datu apstrādei 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis, R.Raimo 
 

Nolūkā uzlabot Carnikavas novada pašvaldības pamata iedzīvotāju ekonomisko stāvokli, 
tika veikti uzlabojumi saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglotas likmes 
piemērošanu deklarētajiem mājokļu īpašniekiem.  

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana tiek veikta ZZ Dats programmā NINO, kura 
ir vienīgā valstī šādu datu administrēšanā un ir savietota ar kadastra reģistra, iedzīvotāju reģistra 
datiem, sociālās palīdzības administrēšanas u.c. programmatūru datiem. 

Sakarā ar to, ka Carnikavas novada pašvaldība ir vienīgā valstī, kura pieņēmusi šādus 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nepieciešams programmatūru pielāgot 
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administrēšanas vajadzībām. Kā iepirkuma veidu piemērojot sarunas procedūru. Šī gada 
1.augustā tika veiktas pārrunas ar ZZ Dats pārstāvjiem un noskaidrotas aptuvenās izmaksas – 
EUR 29 000, ieskaitot PVN, kuras nepieciešams iekļaut 2017.gada budžetā.   
 
I.Krastiņš norāda, ka FB komitejā bija diskusija par šīs programmatūras izveidošanas izmaksām 
– 29 000,00 EUR, kas ir ļoti liela summa, ņemot vērā minimālās programmatūras izmaiņas, kas 
ir jāveic. Brīvā tirgū izmaksas būtu vairākas reizes mazākas. Deputāts balsojumā par šo 
lēmumprojektu atturēsies, jo domes vadība varētu veikt vēl vienas pārrunas ar ZZ Dats 
pārstāvjiem un tādā veidā summu samazinot. Kamēr šis monopolistiskais uzņēmums nezinās, ka 
mums ir alternatīva to nedarīt, tikmēr summa mazāka nekļūs. 
R.Raimo jautā, no iepriekšminētā var secināt, vai alternatīvu risinājumu nav? 
D.Jurēvica atbild, ka diemžēl nav, šis ir vienīgais monopolistiskais uzņēmums, kurš nodarbojas 
ar šādu programmēšanu. Varbūt nākotnē kaut kas mainīsies un arī tikai tad, ja valdība pieņems 
attiecīgu lēmumu.  
 

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu un likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 42.panta pirmo daļu prasībām, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 10.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 3 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa, S.Sudraba), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu EUR 29 000 2017.gada budžetā nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas programmatūras NINO pielāgošanai. 

2. Uzdot Finanšu vadības nodaļai līdz 2016.gada 15.septembrim sagatavot un iesniegt 
Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijai pieteikumu iepirkuma veikšanai nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanas programmatūras NINO pielāgošanai, normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. 

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi Carnikavas novada domes izpilddirektors. 
4. Atbildīgais par lēmumu kopumā pašvaldības izpilddirektors. 

 
8. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome), izvērtējot pašvaldības Centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegto informāciju, konstatē: 
1. SIA „Korande”, reģistrācijas numurs 40003540353, ir izveidojies nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds par nekustamajiem īpašumiem – „Korande”, Carnikavas novadā, 
kadastra Nr.8052 505 1492 – pamatparāds EUR 1419.34,  nokavējuma nauda EUR 
182.27 un “Atvari”, Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 005 1242 – pamatparāds 
EUR 283.22, nokavējuma nauda EUR 53.39; 

2. No datu bāzes www.lursoft.lv, kas ir juridiski pamatota datu bāze ar visiem Latvijā 
reģistrētiem uzņēmumiem, redzams, ka SIA „Korande” ir likvidēta 01.03.2016.; 

3. Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 04.03.2016. publicēts paziņojums par SIA 
„Korande” izslēgšanu no komercreģistra (Nr.2016/45.KRL29); 

4. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkta un trešās daļas 
izpratnē pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas gadījumā, ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem 
un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums, dzēš 
attiecīgās pašvaldības; 
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5. Konkrētajā gadījumā Komerclikums neparedz kreditoru prasījumu tiesību noilgumu – 
uzņēmums ir likvidēts. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 10.08.2016. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās S.Sudraba, 
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 
darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst SIA „Korande”, reģistrācijas Nr.40003540353, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamo īpašumu „Korande”, Carnikavas novadā, kadastra Nr.8052 505 1492 – 
pamatparādu EUR 1419.34 un  nokavējuma naudu EUR 182.27 un par nekustamo īpašumu 
“Atvari”, Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 005 1242 – pamatparādu EUR 283.22, 
nokavējuma naudu EUR 53.39, kopā – EUR 1938.22 (viens tūkstotis deviņi simti 
trīsdesmit astoņi euro, 22 centi). 

2. Pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajai nodaļai - nodrošināt 
nepieciešamās informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
dzēšanu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

3. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja, atbildīgā par lēmuma 2.punktā minētā izpildi – Administratīvās nodaļas  
vadītāja. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

9. § 
Par tehniskā projekta “Br īvdabas estrādes Carnikavas parkā būvniecības, 

Novadpētniecības centra pārbūves un “Svētku laukuma” p ārbūves būvprojektu izstr āde 
un autoruzraudzība” un “G ājēju tilts p ār Vecgaujai, būvprojektu izstr āde un 

autoruzraudzība” finansēšanu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, R.Raimo, A.Deniņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. 14.07.2016. Latvijas Republikas Kultūras ministrija (KM) izsludināja darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un 
resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus" projektu ideju priekšatlasi; 

2. Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021. gadam (turpmāk – programma) 
noteikta prioritāte IP1_9: “Kultūra”, kurai pakārtotajā uzdevumā U1.9.1: “Infrastruktūras 
attīstība kvalitatīvu un mūsdienīgu kultūras pasākumu nodrošināšanai” ir paredzēta 
aktivitāte A1.9.1.3: “Estrādes izbūves un labiekārtošanas projekta izstrāde”; programmas 
prioritātes IP4_3: “Kultūras mantojums” uzdevumā U4.3.1: “Kultūras mantojuma 
apzināšana, saglabāšana, attīstīšana un izmantošana” paredzētas aktivitātes: A4.3.1.3: 
“Muzejs papildināts ar seno būvju kopijām”, un aktivitāte A4.3.1.4: “Labiekārtojums 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai”; programmas prioritātes IP1_1: “Ciemu centru 
attīstība” uzdevumā U1.1.4: “Carnikavas kā pilsētas attīstība” paredzētas aktivitāte  
A.1.1.4.5: “Carnikavas labiekārtojums”, kas ietver Svētku laukuma labiekārtošanas 
turpināšanu un aktivitāte A.1.1.4.6: “Gaujas promenādes izveide”, kas ietver tilta pār 
Vecgauju no promenādes (Kuģu ielas) izbūvi nokļūšanai uz Novadpētniecības centru;  

3. tehniskie projekti “Brīvdabas estrādes Carnikavas parkā būvniecības, Novadpētniecības 
centra pārbūves un “Svētku laukuma” pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
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un ““Gājēju tilts pāri Vecgaujai” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” nepieciešami, 
lai īstenotu SAM 5.5.1. ietvaros paredzētos uzdevumus; 

4. visu SAM 5.5.1. ietverto objektu projektēšanai 2016.gada budžetā paredzēts finansējums 
25 000 EUR, kas sedz tikai avansa maksājumus projektētājiem; 

5. 08.08.2016 iepirkumā iesniegtam piedāvājumam tehniskā projekta “Brīvdabas estrādes 
Carnikavas parkā būvniecības, Novadpētniecības centra pārbūves un “Svētku laukuma” 
pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” izstrādei, kas atbilst nolikuma prasībām 
nepieciešamais finansējums ir 39800 EUR bez PVN (kopā ar PVN 21% - 48158 EUR, t.sk., 
PVN - 8358 EUR); 

6. 15.08.2016. iepirkumā iesniegtam piedāvājumam tehniskā projekta ““Gājēju tilts pāri 
Vecgaujai” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” projektēšanai, ” izstrādei, kas atbilst 
nolikuma prasībām nepieciešamais finansējums ir 36200 EUR bez PVN (kopā ar PVN 21% 
- 43802 EUR, t.sk., PVN - 7602 EUR); 

7. lēmuma konstatējošās daļas 5. un 6. punktos norādīto iepirkumu nolikumiem pievienotie 
Līguma projekti paredz: 
a. 20% avansa maksājumu no Līguma cenas un papildus PVN 21% - ir piešķirts 

finansējums 2016.gada budžetā, 
b. 20% starpmaksājumu no Līguma cenas un atlikusī daļa gala maksājumā, papildus PVN 

21% - plānots no 2017. gada budžeta; 
8. likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka pašvaldības autonomo 

funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 
savukārt 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju – gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. 

 
I.Krastiņš norāda, ka projekts ir liels un novada iedzīvotāji būs lieli ieguvēji. 
R.Raimo jautā, kad ir plānots paziņot, ka līdzfinansējums ir piešķirts? 
D.Jurēvica atbild, ka ideju līmenī projekts ir saskaņots un līdzfinansējums būs. Projekta 
partneriem savā starpā nav domstarpību par finansējuma sadali, jo katrai pašvaldībai ir konkrēti 
mērķi, ko realizēt. 
A.Deniņa jautā, ko šis projekts ietver saturiski? Kas ir tas “Līvu ceļš”? 
D.Jurēvica atbild, ka vēl nav aprakstīta projekta ideja. Galvenā projekta ideja ir parādīt senās 
līvu tradīcijas ar izstāžu, svētku un dažādu pasākumu palīdzību. Visu dokumentēt un prezentēt 
citos novados. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021. gadam uzdevumus, saskaņā ar Ministru kabineta 24.10.2016. 
noteikumos Nr.322 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1.specifiskā 
atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi” noteikto, kā arī pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punktus un Finanšu un budžeta 
komitejas 10.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa 
"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus" projektu ideju iesniegumu atlases kārtā, iekļaujot tajā Brīvdabas 
estrādes Carnikavas parkā būvniecību, Novadpētniecības centra pārbūvi un “Svētku 
laukuma” pārbūvi un gājēju tilta pāri Vecgaujai izbūvi ar ERAF attiecināmo izmaksu 
līdzfinansējumu līdz 85%, iesniedzot projekta idejas pieteikumu. 

2. Paredzēt finansējumu tehniskā projekta “Brīvdabas estrādes Carnikavas parkā būvniecības, 
Novadpētniecības centra pārbūves un “Svētku laukuma” pārbūves būvprojektu izstrāde un 
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autoruzraudzība” izstrādei no 2017.gada budžeta līdzekļiem 31840,00 EUR (trīsdesmit 
viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit euro, nulle centi) un papildus PVN 21% 6686,40 
EUR (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro, 40 centi), kas kopā ir 38526,40 EUR 
(trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit seši euro, četrdesmit centi). 

3. Paredzēt finansējumu tehniskā projekta ““Gājēju tilts pāri Vecgaujai” būvprojekta izstrāde 
un autoruzraudzība” izstrādei no 2017. gada budžeta līdzekļiem 28960,00 EUR (divdesmit 
astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro, nulle centi) un papildus PVN 21% 6081,60 
EUR (seši tūkstoši astoņdesmit viens euro, 60 centi), kas kopā ir 35041,60 EUR (trīsdesmit 
pieci tūkstoši četrdesmit viens euro, sešdesmit centi). 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. un 3. punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

10. § 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  IK “Harijs L ūsis” 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 10.50 no domes sēdes iziet deputāts P.Špakovs. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 
1. 04.08.2016. domē saņemts IK “Harijs Lūsis”, reģistrācijas Nr.40002110108, juridiskā 

adrese: Ziedu  iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, (turpmāk – komersants), 
iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/2047, ar lūgumu noslēgt ar komersantu jaunu rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu Gaujas upē lejpus dzelzceļa tilta ar darbības laiku uz 
piecpadsmit gadiem; 

2. starp domi un komersantu 07.09.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.19, ar kuru komersants pieņēmis nomā uz 10 gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības Gaujas 
upē lejpus dzelzceļa tilta Carnikavas pašvaldības administratīvajās robežās; līguma 
darbības termiņš - līdz 22.06.2016.; līguma 9.2.punkts noteic, ka, ja Nomnieks līguma 
darbības laikā godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomātājs piešķir viņam priekšrocības 
jauna līguma noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz jaunu periodu; 

3. komersantam 17.08.2011. izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. ZI/CND/ZV/2011/9, kura 
dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos – Gaujā,  licences 
derīguma termiņš – 16.08.2016.;  

4. saskaņā ar 07.09.2006. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par zvejas tiesībām Gaujas 
upē lejpus dzelzceļa tilta komersantam ar domes 17.11.2015. lēmumu (prot. Nr.23, 16.§) 
iedalīts nēģu zvejas rīku limits 2016.gadā un noteikta tā nomas maksa, atbilstoši 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolam Nr.2016/9G; 

5. Zvejniecības likums noteic: 
a. 7.panta piektā daļa cita starpā - zvejas tiesību nomas un izmantošanas kārtību nosaka 

Ministru kabinets; 
b. 7.panta sestā daļa cita starpā - iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai 

komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības 
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un 
pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju 
regulējošos noteikumus; 

c. 7.panta astotā daļa - zvejas tiesību nomas parauglīgumu apstiprina Ministru kabinets; 
6. Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” noteic: 
a. 8.punkts cita starpā - ja slēdz jaunu nomas līgumu, priekšroka dodama iepriekšējam 
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rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis visus 
līguma nosacījumus; 

b. 13.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos 
iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) 
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība; 

c. 14.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos 
iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai 
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības 
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu; 

d. 17.punkts - iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības fiziskām un juridiskām personām, 
ievēro Zvejniecības likuma 7.panta sestajā daļā noteiktās prasības par priekšrocībām 
zvejas tiesību nomā; 

e. 27.1.apakšpunkts - ja rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās 
iznomā komerciālajai zvejai – uz laiku no trim līdz 15 gadiem; 

f. 30.punkts cita starpā - iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iesniedz 
attiecīgajā pašvaldībā atbilstoši šo noteikumu 13.punktam;  

g. 32.punkts cita starpā - nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Iesniedzējam nosūta lēmumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju; 

h. 53.punkts cita starpā - pašvaldības rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, 
ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (1.pielikums); 

i. 62.punkts - iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumam pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas 
gadam (turpmāk – protokols). Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos 
nosacījumus, nomniekam iedalīto zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas 
apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā samaksas kārtību kārtējā nomas gadā; 

j. 66.punkts - rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam ir tiesības un pienākums zvejot, 
izmantojot tam noteiktos zvejas rīku veidus un skaitu un ievērojot attiecīgajā ūdenstilpē 
vai zvejas vietā (zvejas rajonā) paredzēto nozvejas apjomu (ja tāds ir noteikts), kā arī 
noteikto termiņu un kārtību, kādā maksājama nomas maksa; 

7. uz domes pieprasījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 14.04.2016. saņemtajā vēstulē Nr.4.-
4.11/2743, reģistrēta ar Nr. S/1129, norādīts, ka laika posmā no 2011.gadā līdz informācijas 
sniegšanas brīdim komersantam nav konstatēti regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi; 

8. saskaņā ar domes Finanšu vadības nodaļas sniegtajām ziņām komersants abu rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu darbības laikā ir ievērojis rūpnieciskās zvejas nomas tiesību 
nomas maksas maksājumiem noteiktos termiņus un kārtību;  

9. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 21.panta pirmās daļas 27.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos; 

b. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 
No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka, 

iznomājot zvejas tiesības komersantam, ir piemērojamas Zvejniecības likuma 7.panta sestajā daļā 
noteiktās prasības par priekšrocībām zvejas tiesību nomā, jo komersants darbojas Carnikavas 
novada pašvaldības teritorijā, nodarbojas ar komerciālo zveju, ir pildījis iepriekš noslēgto līgumu 
nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 

 
Izdarot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Zvejniecības likuma  7.panta piekto, sesto un septīto daļu, 
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  8., 13., 14., 17. punktu, 
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27.1.apakšpunktu, 30., 32., 53., 62. un 66.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta jautājumu 
komitejas 10.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 
G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (E.Burģelis), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt IK “Harijs Lūsis”, reģistrācijas Nr.40002110108, juridiskā adrese: Ziedu  iela 7, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu par 
zvejas tiesībām Carnikavas novada administratīvajā teritorijā Gaujas upē lejpus dzelzceļa 
tilta posmā no Mēnesdēlu jomas līdz dzelzceļa tiltam, nosakot līguma darbības laiku no 
17.08.2016. līdz 16.08.2031. 

2. Noteikt termiņu Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 
nodaļas vadītājai lēmuma 1.punktā noteiktā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 
sagatavošanai - 10 darba dienas, skaitot no lēmuma pieņemšanas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Administratīvais akts. 

 
11. § 

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Harijs Lūsis” komercdarbībai 
zvejniecībā 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 10.52 domes sēdē atgriežas deputāts P.Špakovs. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 
1. domē 04.08.2016. saņemts IK “Harijs Lūsis”, reģistrācijas Nr.40002110108, juridiskā 

adrese: Ziedu  iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163,  (turpmāk - komersants) 
iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/2048, par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai 
zvejniecībā izsniegšanu uz pieciem gadiem zvejai Gaujas upē, kuram pievienoti šādi 
dokumenti: 
a. iepriekšējā gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins; 
b. Valsts ieņēmumu dienesta 18.07.2016. izziņa Nr.8.62.3/11702 par VID administrēto 

nodokļu  un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu neesamību; 
c. 04.08.2016. noslēgtais nomas līgums par airu laivas ar valsts reģ.Nr.LZ4892 nomu līdz 

01.12.2022; 
d. Ceļu satiksmes drošības direkcijas 20.11.2007. Rīgā izdotas mazizmēra kuģošanas 

līdzekļa reģistrācijas apliecības Nr. LV016807 kopija.  
2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 

novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/CND/ZV/2011/9 ar 
derīguma termiņu līdz 16.08.2016., kuru 17.08.2011. izsniegusi dome; 

3. starp domi un komersantu 07.09.2006. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 
Nr.19 , kura darbības termiņš ir 22.06.2016.; 

4. uz domes pieprasījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 14.04.2016. saņemtajā vēstulē Nr.4.-
4.11/2743, reģistrēta ar Nr. S/1129, norādīts, ka laika posmā no 2011.gadā līdz informācijas 
sniegšanas brīdim komersantam nav konstatēti regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi; 

5. Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas 
(licences) izsniegšanu" (turpmāk - MKN Nr.1015) noteic, ka: 
a. 1.1.4.apakšpunkts - noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja 

(licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un 1.2. apakšpunkts - valsts 
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu 
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komercdarbībai zvejniecībā; 
b. 2.2.punkts cita starpā - atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja 

(licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 
attiecīgā ūdenstilpe, – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā 
minētajos ūdeņos; 

c. 4.punkts cita starpā - lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents iesniedz 
attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā 
minētos dokumentus; 

d. 9.punkts cita starpā - atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem; 
e. 19.4.apakšpunkts cita starpā - par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ir noteikts šāds valsts 
nodevas apmērs - iekšējos ūdeņos – EUR 14,23 ; 

f. 21.punkts - atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms atļaujas (licences) 
saņemšanas; 

g. 23.punkts - valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 
1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka 
komersants ir iesniedzis domē rakstisku iesniegumu saskaņā ar MKN Nr.1015 1.pielikumu un 
tajā minētos dokumentus, tādēļ ir tiesisks pamats speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai 
zvejniecībā izsniegšanai iekšējos ūdeņos (Gaujā) uz pieciem gadiem. 

 
Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 

08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu" 2.2., 4., 9. un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas noteic, ka domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 
saskaņā ar Finanšu un budžeta jautājumu komitejas 10.08.2016. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 
14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izsniegt IK “Harijs Lūsis”, reģistrācijas Nr.40002110108, juridiskā adrese: Ziedu iela 7, 
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 
zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma termiņu no 17.08.2016. līdz 16.08.2021. 

2. Izsniegt lēmuma 1.punktā minēto atļauju (licenci) pēc valsts nodevas EUR 14,23 apmērā 
samaksas. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. un 2. punktu izpildi  – Administratīvās nodaļas vadītāju. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 
12. § 

Par Carnikavas novada bāri ņtiesas priekšsēdētājas D.Upītes atbrīvošanu no amata 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 10.53 no domes sēdes iziet deputāte D.Kalnbērziņa. 
 

Ar Carnikavas novada domes 25.09.2012. lēmumu (protokols Nr. 18, 1.§) Daina Upīte 
ievēlēta Carnikavas novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) priekšsēdētājas amatā uz pieciem 
gadiem, t.i.  no 23.10.2012. līdz 22.10.2017. 

02.08.2016. saņemts Bāriņtiesas priekšsēdētājas Dainas Upītes iesniegums ar lūgumu 
atbrīvot viņu no bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas pēc pašas vēlēšanās ar 
16.09.2016. 
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Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka 
bāriņtiesas priekšsēdētāju atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās, likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 26.punktu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 17.08.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Laveiķis, 
E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, 
S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Dainu Upīti, personas kods xxxxxx-xxxxx, no Carnikavas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja amata, pēc pašas vēlēšanās, ar 16.09.2016. (pēdējā diena Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja amatā -15.09.2016.). 
 

13. § 
Par izmaiņām Administrat īvās komisijas sastāvā 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 10.53 domes sēdē atgriežas deputāte D.Kalnbērziņa. 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. ar Carnikavas novada domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr. 29, 5.§) Daina Upīte 

ievēlēta par Carnikavas novada Administratīvās komisijas locekli un ar Administratīvās 
komisijas 26.08.2015. lēmumu ievēlēta par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju; 

2. 02.08.2016. Carnikavas novada dome saņēmusi Komisijas priekšsēdētājas Dainas Upītes 
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Administratīvās komisijas locekles pienākumu 
pildīšanas ar 16.09.2016. 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.panta un likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 24.punkta izpratnē pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina un 
pašvaldības locekļus komisijās ievēl dome, līdz ar to atzīstams, ka dome ir tā institūcija, kura ir 
tiesīga arī atbrīvot komisijas locekļus no amata. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un Finanšu un budžeta komitejas 10.08.2016. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Dainu Upīti, personas kods xxxxxx-xxxxx, no Carnikavas novada domes 
Administratīvās komisijas locekļa amata ar 16.09.2016. (pēdējā diena Administratīvās 
komisijas locekļa amatā -15.09.2016.) 

2. Izsludināt pieteikšanos uz Administratīvās komisijas locekļa amatu. 
3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Administratīvās nodaļas vadītāja.  

 
14. § 

Par komandējumu projekta „CHRISTA” organiz ētajā konferencē 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada domes sadarbības līgumā (Nr.07-1.7/16/1) ar biedrību “Vidzemes 

Tūrisma asociācija” par projekta Interreg Europe projekta “CHRISTA - Culture and 
Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (20.04.2016. 
Carnikavas novada domes lēmums, prot.Nr.7, 3.§; 20.07.2016. Carnikavas novada domes 
lēmums, prot.Nr.14, 2.§) īstenošanu paredzēta dalība Eiropas Kultūras Tūrisma tīkla 
ikgadējās konferencēs un pieredzes apmaiņas braucienos; 
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2. 08.08.2016. saņemts biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” ielūgums Carnikavas 
novada domes priekšsēdētājai piedalīties un pārstāvēt novadu projekta konferencē un 
seminārā Portugālē, Guimaraes pilsētā no 20.-25.09.2016. Konferences programma ietvers 
pieredzes apmaiņu tūrisma attīstībai vietējās pašvaldībās; 

3. pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu, Vidzemes tūrisma asociācija sedz visu ar 
lidojumu, transportu un izmitināšanu saistītos izdevumus; 

4. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021. gadam uzdevumā ĪU3.1. “Pārvaldes 
kapacitātes stiprināšana” paredz pieredzes apmaiņas projektu īstenošanu; 

5. ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanu nosaka Ministru kabineta 2010.gada 
12.oktobra noteikumi Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 
izdevumi”. Komandējuma dienas naudu sedz Carnikavas novada dome. 

 
I.Krastiņš ierosina, pēc komandējumiem ne tikai dalīties ar iespaidiem, bet sniegt ierosinājumus, 
kā iegūto pieredzi varētu īstenot savā novadā.  
 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015.-2021. gadam uzdevumu ĪU3.1 “Pārvaldes kapacitātes stiprināšana”, 1) 
Carnikavas novada domes sadarbības līgumu (Nr.07-1.7/16/1) ar biedrību “Vidzemes Tūrisma 
asociācija”  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes darbībai un 
lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
10.08.2016. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās 
D.Jurēvica, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Komandēt Carnikavas novada domes priekšsēdētaju Daigu Jurēvicu dalībai Interreg 
Europe projekta “CHRISTA” konferencē un seminārā Portugālē, Guimaraes pilsētā no 20.-
25.09.2016 (datums var tikt precizēts). 

2. Segt Daigai Jurēvicai dienas naudas izdevumus Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 
12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 
izdevumi” nosacījumiem. 

3. Uzdot Daigai Jurēvicai pēc brauciena, nākošajā domes sēdē, informēt par apzināto pieredzi 
un kontaktiem tūrisma jomas attīstībai Carnikavas novadā. 
 

15. § 
Par Carnikavas pamatskolas ilgtermiņa attīstības nodrošinājuma darba grupas 

izveidošanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Jurēvica, E.Terentjeva, I.Krastiņš, R.Raimo 
 
K.Bergmanis jautā, vai nevajag paredzēt finanšu līdzekļus, ņemot vērā, ka ir jāveic pētnieciskais 
darbs? 
A.Deniņa atbild, ka finansējums būs jāparedz, ņemot vērā, ka darba grupas kapacitāte ir 
limitēta. Būs nepieciešamība piesaistīt ekspertus un speciālistus gan jautājumos par vidusskolas 
izveidošanu, gan tehniskā nodrošinājuma jomā. 
D.Jurēvica informē, ka par ekspertu pieaicināšanu ir darba grupas nolikumā. 
E.Terentjeva norāda, ka Izglītības un kultūras nodaļas budžetā varēs atrast finansējumu 
ekspertu finansēšanai. 
R.Raimo komentē, ka ir apmierināts ar šo lēmumprojektu. Šī dokumenta pieņemšana liecina par 
novada izglītības jomas krīzi. Tagad mēs to mēģinām risināt ar speciāliem līdzekļiem. Esam 
pozitīvi nonākušu soli tālāk, bet vēl tāls ceļš ejams.  
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Ņemot vērā Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2021.gadam noteikto 

prioritāti ĪP1.“Konkurētspējīga izglītība”, lai noteiktu Carnikavas pamatskolas attīstības 
virzienus un nodrošinātu skolas ilgtermiņa attīstību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 61.pantu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 08.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot Carnikavas pamatskolas ilgtermiņa attīstības nodrošinājuma darba grupu šādā 
sastāvā: 
1.1. Darba grupas vadītāja – Carnikavas novada izglītības metodiķe E.Lecko; 
1.2. Darba grupas locekļi:  

1.2.1. A.Deniņa - Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja;  

1.2.2. G.Kozlovska - Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece;  
1.2.3. E.Terentjeva - Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja; 
1.2.4. I.Stalidzāne - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja; 
1.2.5. S.Čevers - Carnikavas pamatskolas direktors; 
1.2.6. M.Briedis - Carnikavas pamatskolas padomes priekšsēdētājs; 
1.2.7. I.Doriņš - Carnikavas mūzikas un mākslas skolas direktors; 
1.2.8. D.Kokoreviča - Carnikavas pamatskolas pedagogs;  
1.2.9. I.Kalniņa - Carnikavas pamatskolas pedagogs;  
1.2.10. R.Raimo - Sporta centra vadītājs; 
1.2.11. D.Kozlovskis - Carnikavas novada iedzīvotājs. 

2. Apstiprināt Carnikavas pamatskolas ilgtermiņa attīstības nodrošinājuma darba grupas 
nolikumu (pielikumā).  

3. Uzdot darba grupai līdz 2017.gada 5.maijam sagatavot rīcības plānu Carnikavas 
pamatskolas ilgtermiņa attīstībai:  
3.1. izstrādāt rīcības plānu, pamatojumu vidusskolas izveidei un laika grafiku skolas 

reorganizācijai; 
3.2. piedāvāt iespējamos izglītības programmu specializācijas virzienus pamatizglītības 

un vidusskolas posmā, ievērojot darba tirgus pieprasījumu, vecāku, izglītojamo 
viedokli un Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam; 

3.3. izvērtēt skolas pedagoģiskos resursus, izstrādāt rīcības plānu pedagoģiskā personāla 
un citu nepieciešamo speciālistu piesaistei; 

3.4. izvērtēt skolas materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu un izstrādāt ieteikumus skolas 
darbības kapacitātes uzlabošanai; 

3.5. izvērtēt iespējas un resursus nepieciešamībai ieviest skolā jaunu izglītības virzienu 
programmas - tālmācības, profesionālā virziena, neklātienes u.c. programmas. 

4. Apzināt mērķu sasniegšanai nepieciešamos finanšu resursus un piesaistīt Eiropas Sociālā 
fonda līdzekļus.   

5. Par darba grupas starprezultātiem ziņot Izglītības, kultūras sporta un sociālo jautājumu 
komitejai 2017.gada 9.janvārī.  

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

16. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotājas I. B. iesniegumu par finansiālā atbalsta 
sniegšanu viņas dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu sacensībās 17.11. – 20.11.2016. 
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Thetfordā (Lielbritānijā) (reģistrēts KAC 21.07.2016. Nr.S/1928), un ņemot vērā sportista 
sasniegumus (1.vieta Latvijas čempionātā 2015.gadā, 1.vieta kopvērtējumā Baltijas kausā 
2015.gadā, 1.vieta Pasaules kausa kopvērtējumā 2014./2015. gada sezonā), 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 un, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
08.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt I. B. EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā 
kamanas suņu sacensībās, kas norisināsies Thetfordā (Lielbritānijā) 17.11.2016.-
20.11.2016., transporta izdevumu segšanai un naktsmītnes 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 (bankas konts). 

3. I. 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. 

 
17. § 

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

 
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 21.07.2016. Nr.S/1927), un ņemot vērā sportista 
sasniegumus (3.vieta Latvijas čempionātā 2015.gadā, 2.vieta Latvijas čempionātā 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 un, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
komitejas 08.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt S. L. EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā 
kamanas suņu sacensībās, kas norisināsies Thetfordā (Lielbritānijā) 17.11.2016.-
20.11.2016., transporta izdevumu segšanai un naktsmītnes 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 (bankas konts). 

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. 

 
18. § 
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Par grozījumu 22.06.2016. lēmumā (prot. Nr.12, 23.§) „Par “Vispārējās fiziskās 
sagatavotības nometnes” organizēšanu un finansējuma piešķiršanu” 

Ziņo: A.Deniņa 
 

Ņemot vērā, ka ir nepieciešams pārcelt vispārējās fiziskās sagatavotības nometnes 
organizēšanu uz augusta beigām nepieciešams veikt grozījumus Carnikavas novada domes 
22.06.2016. lēmumā (prot. Nr.12, 23.§) „Par Vispārējās fiziskās sagatavotības nometnes” 
organizēšanu un finansējuma piešķiršanu. Paredzams, ka nometnē darbosies 18 dalībnieku un 
nometne notiks 22.-28.08.2016. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, saskaņā ar 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Carnikavas novada domes 22.06.2016. lēmumā (prot. Nr.12, 23.§) „Par 
“Vispārējās fiziskās sagatavotības nometnes” organizēšanu un finansējuma piešķiršanu”, 
izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“Uzdot pašvaldības iestādei “Carnikavas sporta centrs” līdz 2016.gada 01.novembrim 
organizēt dienas nometni “Vispārējās fiziskās sagatavotības nometne dažādiem sporta 
veidiem”, kurā darbosies dalībnieki vecumā no 7-11 gadiem.” 

2. Atbildīgais par lēmuma 1.punkta izpildi pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta centrs” 
vadītājs. 

3. Atbildīgais par lēmums izpildi kopumā pašvaldības izpilddirektors. 
19. § 

Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: G.Kozlovska, R.Raimo, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Krastiņš, I.Tjarve, K.Bergmanis, 
D.Jurēivca, A.Deniņa, E.Burģelis, E.Sliede 
 

Ņemot vērā, ka ir nepieciešams optimizēt un pilnveidot pašvaldības iestādes “Carnikavas 
sporta centrs” darbību, esošā budžeta ietvaros ir lietderīgi 1 amata likmes vietā stadiona pārzinim 
noteikt 0,675 likmes, kā arī izveidot jaunu amata vietu – sporta speciālists - metodiķis (0,2562 
likme), veicot atbilstošus grozījumus budžetā un pašvaldības administrācijas darbinieku sarakstā.  
 
G.Kozlovska informē, ka par šo jautājumu jau iepriekš tika lemts un toreiz tas netika atbalstīts. 
Deputāte uzskata un ir pārliecina, ka stadiona pārzinim ir ļoti daudz darba un tam ir 
nepieciešama pilna darba slodze. Kādēļ ir vajadzīgs metodiķis, ja tāds pienākas tikai sporta 
skolām!? Mums ir iestāde “Carnikavas sports centrs” kurās darbojas 14 sporta sekcijas. 
Deputāte ierosina nākotnē optimizēt iestādi “Carnikavas sporta centrs” un organizēt sporta 
nodaļu.  
R.Raimo argumentē, ka šādā veidā, budžeta ietvaros atverot vēl vienu štata vietu, ir paredzami 
iestādes darba uzlabojumi. Metodiķis ir līdzīgs tā, kā piemēram, Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolas direktora vietnieks. Ir plānots sakārtot profesionālās ievirzes programmas un virzīties 
tālāk, kā tas ir noteikts novada attīstības programmā un ilgtermiņa attīstības stratēģijā.  
R.Laveiķis jautā vai novadā ir paredzēts veidot sporta skolu? 
R.Raimo atbild, ka pamazām mēs uz to ejam, bet, lai to izdarītu, ir jāsakārto atbilstoši 
dokumenti, šobrīd esošais treniņu-mācību process, jāuzlabo kontrole un iekšējā darba 
organizācija. 
I.Krastiņš norāda, ka svarīgi ir kādā kvalitātē mēs sniedzam šos pakalpojumus. Tik apjomīgai 
organizācijai, kurā darbojas 14 dažādas sporta grupas, metodiķis ir tas, kas uzlabo darba 
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kvalitāti. Ja mēs izglītību definējam kā galveno prioritāti novada tālākā attīstībā, t.sk. 
pirmsskola, pamatskola vidusskola, ārpusskolas nodarbības (mūzika, māksla un sports), tad tas 
ir ļoti labs lēmums, kas iet kopā ar ilgtermiņa stratēģiju. Deputāts apsveic R.Raimo, kurš šādā 
veidā nodrošina labāku sporta nodarbību kvalitāti.  
G.Kozlovska atgādina, ka gada sākumā tika palielinātas algas sporta centra vadītājam un sporta 
pasākumu organizatoram. Ja rūpīgi apskata amata aprakstus, tad šiem darbiniekiem darba 
pienākumi dublējas un kā viens no galvenajiem pienākumiem – iesniegt neskaitāmas atskaites. 
Novada galvenais sporta virziens ir “tautas sports”. Ir jānodrošina elementāras lietas, lai cilvēki 
brīvajā laikā var nodarbosies ar sporta aktivitātēm. 
D.Jurēvica norāda, ka Robertam ir taisnība, par to ka stratēģijā ir ielikta ideja par sporta skolas 
izveidi novadā. Šobrīd par to tālāk nav diskutēts. Ja mēs to izvēlētos veidot, tad ir jāveic secīgi 
lēmumi, nevis kā tagad – atveram metodiķa amata vietu, nezinot vai mums būs sporta skola. 
Runājot par stadiona pārzini – ir ļoti daudz darāmā, lai apsaimniekotu sporta bāzes. 
R.Laveiķis komentē, ka stadiona pārzinim ir paredzētas 0,6 slodzes, kas nozīmē, ka viņš strādās 
trīs darba dienas, bet jāuztur visa novada sporta saimniecība. Deputātu tas nepārliecina. 
E.Burģelis norāda, ka, pirmkārt, šī gada budžeta ievaros nekādas izmaiņas un papildus slodze 
uz budžetu šis lēmums neradīs. Otrkārt - starp pašvaldības iestādēm ir lielas komunikācijas 
problēmas, bet to visu var sakārtot sarunu ceļā. Treškārt – iestādes likvidēšana? Tādā ziņā ir 
jāizvērtē visu iestāžu vadītāji un no kuras no iestādēm ir lielākais pienesums pašvaldībai. Jāļauj 
darbiniekiem strādāt, ja viņš netiek galā ar darba uzdevumiem, tad par to ir jārunā un problēmas 
jārisina. Savukārt lēmumprojekts negarantē to, ka būs sporta skola. Deputāts ir par to, lai 
novadā ir labi attīstīta sporta infrastruktūra, kur iedzīvotāji var nodarboties ar “tautas sportu”. 
E.Sliede norāda, ka runa ir par finansējuma apjomiem, nevis par sportu kā tādu. 
I.Krastiņš norāda, ka vajag atskatīties kā piecos gados ir attīstījusies sporta nozare novadā. 
Apsveicami, ka ir tāds azartisks cilvēks, kurš sportu ir spējis pacelt tādā līmenī. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta otro 
daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu, 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr. 1075 ”Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs”, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
08.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 6 balsīm (E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa, S.Sudraba), „PRET” 7 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
R.Laveiķis, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve), „ATTURAS” 1 balss (E.Sliede), Carnikavas 
novada dome lēmumprojektu neatbalsta. 
 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Ņemot vērā šī balsojuma rezultātus uzskatu, ka šobrīd 
zināmā mērā tiek traucēts iestādes darbs. Otrkārt – skatoties šīs debates, uzskatu, ka pret mani 
ir sākusies politiskā vajāšana”. 
 
Domes priekšsēdētāja izsludina pārtraukumu no plkst. 11.55 līdz 12.40. 

 
Sēdes turpinājums plkst. 12.40. 

 
Uz sēdes turpinājumu nav ieradusies deputāte S.Sudraba. 
 

20. § 
Par noteikumu „Carnikavas  novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērt ēšanas un 

finansējuma saņemšanas  noteikumi” grozījumu apstiprin āšanu 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Tjarve, D.Jurēvica 
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Lai pilnveidotu kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir finansējumu novada 
mākslinieciskajiem kolektīviem par radošo aktivitāti un piešķir naudas balvas par sasniegumiem 
konkursos, nolūkā motivēt kolektīvu, kuri nav Dziesmu svētku kustības dalībnieki, radošo 
aktivitāti un dalību novada kultūras pasākumos, pilnveidot kolektīvu snieguma māksliniecisko 
līmeni, ir sagatavoti grozījumi noteikumos „Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un 
finansējuma saņemšanas noteikumi”. 

 
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 08.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus noteikumos „Carnikavas novada pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” (pielikums). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 
 
 
 

21. § 
Par finansiālu atbalstu Carnikavas Dāmu deju kolektīva “Gaujmaliete” dal ībai 

Starptautiskā festivālā “Life is Beautiful” Slov ākij ā 
Ziņo: A.Deniņa, D.Jurēvica 

 
Lēmums atbilst Carnikavas novada attīstības plāna 2015- 2021. gadam punktam A1.9.2.4. 
Carnikavas novada domē saņemts tautas nama „Ozolaine” dāmu deju kopas “Gaujmaliete” 

vadītājas Ināras Vondas 03.08.2016. iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 
04.08.2016. ar Nr. S/2049, ar lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas dāmu deju kopas 
“Gaujmaliete” dalību Starptautiskajā festivālā “Life is Beautiful”, kas norisināsies Slovākijā no 
08.09.2016. līdz 11.09.2016. 

Izvērtējot iesniegumā minēto, Dome konstatē: 
1. Dāmu deju kopa “Gaujmaliete” darbojas kopš 2004.gada, ļaujot Carnikavas novada 

vecākās paaudzes iedzīvotājām saturīgi pavadīt brīvo laiku.  
2. Kolektīvs iepriekšējā sezonā piedalījies tautas nama “Ozolaine” organizētos pasākumos, 

t.sk.1.Piejūras senioru festivālā “Pie jūras dzīve mana” Carnikavā, kā arī pārstāvējis 
Carnikavas novadu citu Latvijas pašvaldību organizētos koncertos un festivālos.  

3.  Festivāls “Life is Beautiful” Slovākijā pulcē vecākās paaudzes Eiropas iedzīvotājus, kuri 
aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē un attīsta savas prasmes. 

4. Dāmu deju kolektīvu festivālā Michalovce, Slovākijā pārstāvēs 15 dalībnieces, t.sk. 
kolektīva mākslinieciskā vadītāja. 

5. Koncertbrauciena izmaksas vienai personai sastāda 269,66 EUR (divi simti sešdesmit 
deviņi euro, 66 euro centi), t.sk: 

1) Transporta izdevumi (156,66 EUR) 
2) Dalības maksa konkursā un nakšņošana  
3) viesnīcā 3 naktis (88,00 EUR) 
4) Nakšņošana viesnīcā Polijā 1 nakts (25,00 EUR) 

6. Kolektīvs lūdz līdzfinansējumu viesnīcas izdevumu un dalības maksas segšanai 1000,00 
EUR (viens tūkstotis euro, 00 euro centi) apmērā. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 23.03.2016. Noteikumu Nr.INA/2016/12 “Carnikavas novada pašvaldības 
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māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” 1., 2.1., 6.punktiem, 
08.08.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, Finanšu un 
budžeta komitejas 10.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 euro centi) Carnikavas dāmu 
deju kolektīvam “Gaujmaliete” (15 dalībniecēm), dalībai Starptautiskā festivālā “Life is 
Beautiful” Slovākijā no 08.09.2016. līdz 11.09.2016., dalības maksas un nakšņošanas 
izdevumu apmaksai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas “Līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem”, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Deju kopas “Gaujmaliete” vadītājai I.Vondai iesniegt saturisko atskaiti par konkursa 
rezultātiem Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc piešķirtā 
finansējuma izlietošanas.  

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

 
 
 

22. § 
Par finansiālu atbalstu Carnikavas Senioru deju kolektīva “TACIS” dal ībai  

9.Starptautiskajā folkloras festivālā “INTERFOLK” St.P ēterburgā 
Ziņo: A.Deniņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Jurēvica, E.Burģelis 
 
K.Bergmanis jautā, kā kolektīvs izvēlējās braukt tieši uz šo festivālu? 
A.Deniņa atbild, ka kolektīva vadītājs izvērtē piedāvātās iespēja un izvēlas vietu uz kurieni 
braukt. Senioru deju kolektīvam “TACIS” ir bijusi iepriekšējā sadarbība ar kolektīviem no 
St.Pēterburgas. 
 

Lēmums atbilst Carnikavas novada attīstības plāna 2015- 2021. gadam punktam A1.9.2.4. 
Carnikavas novada domē saņemts tautas nama „Ozolaine” senioru deju kolektīva “TACIS” 

vadītāja Anda Lēnmaņa 03.08.2016. iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 
04.08.2016. ar Nr. S/2054, ar lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas senioru deju kolektīva 
“TACIS” dalību 9.Starptautiskajā folkloras festivālā “INTERFOLK”, kas norisināsies 
St.Pēterburgā, Krievijā no 11.11.2016. līdz 15.11.2016. 

Izvērtējot iesniegumā minēto, Dome konstatē: 
1. Senioru deju kolektīvs “TACIS” 2015.gada un 2016.gada sezonās veiksmīgi startējis 

Siguldas apriņķa tautas deju kolektīvu skatē, saņemot Augstākās pakāpes diplomu. 
2. Kolektīvs iepriekšējā sezonā aktīvi piedalījies Carnikavas tautas nama “Ozolaine” rīkotajos 

pasākumos – 14. Nēģu svētkos, deju kolektīvu koncertā “Jādzīvo, lai būtu prieks!” u.c. 
3. Kolektīvs ir pieteicis dalību festivālā “INTERFOLK”, un pēc visu festivāla dalībnieku 

apstiprināšanas pēc 15.septembra saņems oficiālu uzaicinājumu no konkursa 
organizatoriem – St.Pēterburgas starpkultūru sakaru un migrācijas politikas īstenošanas 
komitejas, kuru atbalsta Eiropas folkloras festivālu asociācija (EAFF) un Krievijas 
etnogrāfiskais muzejs. 

4. Senioru deju kolektīvu festivālā-konkursā St.Pēterburgā pārstāvēs 27 dalībnieki, t.sk. 
kolektīva mākslinieciskais vadītājs un koncertmeistare. 

5. Koncertbrauciena izmaksas vienai personai sastāda 275,83 EUR (divi simti septiņdesmit 
pieci euro, 83 euro centi), t.sk: 
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1) Transporta izdevumi (74,07 EUR) 
2) Dalības maksa konkursā (2,98 EUR) 
3) Nakšņošana viesnīcā 5 naktis (128,78 EUR) 
4) Vīza uz Krieviju (70,00 EUR) 

6. Kolektīvs lūdz līdzfinansējumu daļējai viesnīcas izdevumu un kolektīva dalības maksas 
segšanai 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) apmērā. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 23.03.2016. Noteikumu Nr. INA/2016/12 “Carnikavas novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” 1., 2.1., 6.punktiem, 
08.08.2016. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS 1 balss (K.Bergamnis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) 
Carnikavas senioru deju kolektīvam “TACIS” (27 dalībniekiem), dalībai 9.Starptautiskajā 
folkloras festivālā “INTERFOLK” St.Pēterburgā, Krievijā no 11.11.2016. līdz 15.11.2016, 
dalības maksas un nakšņošanas izdevumu daļējai apmaksai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas “Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Deju kolektīva “TACIS” vadītājam A.Lēnmanim iesniegt saturisko atskaiti par konkursa 
rezultātiem Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc piešķirtā 
finansējuma izlietošanas.  

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

 
23. § 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Garindri ķi-7”, Carnikavas novads 
un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Izskatot nekustamā īpašuma „Garindriķi-7”, Carnikavas novads īpašnieces Dz. M. 
Carnikavas domē iesniegto iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
„Garindriķi-7” (kadastra Nr.8052 008 0877), ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no 3 
atsevišķām zemes vienībām, kuras neatrodas viena otrai blakus, saskaņā ar Zemes ierīcības 
likuma 8.panta 3.daļu, 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 09.08.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās I.Tjarve, pamatojoties uz 
likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”. Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Garindriķi-7”, Carnikavas nov. (kadastra Nr.8052 
008 0877) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.8052 009 0065 un Nr.8052 009 
0066. 

2. Piešķirt nosaukumu “Murmuri”, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma „Garindriķi -
7” (kadastra Nr.8052 008 0877) atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
Nr.8052 009 0065, saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 0101, 3.3 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 
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3. Piešķirt nosaukumu “Brikšņi”, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma „Garindriķi -7” 
(kadastra Nr.8052 008 0877) atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 
009 0066, saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, mērķa kods 0101, 4,0 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
24. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2, 
Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „ABC CONSTRUCTION” 
(reģ.Nr.40003765683) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2 
(kadastra Nr.8052 008 1519) un Aizvēju iela 14 (kadastra Nr.8052 008 0279), Garciems, 
Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas Zemes ierīcības likuma, Ministru kabineta 
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības.  

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 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 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2 (kadastra 
Nr.8052 008 1519) un Aizvēju iela 14 (kadastra Nr.8052 008 0279), Garciems, Carnikavas 
novads. 

2. Saglabāt adresi Vilgu iela 2, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1735 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt adresi Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,1439 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt nosaukumu Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.4” 0,0681 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 

5. Piešķirt nosaukumu Vilgu iela, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
„Nr.2” 0,0159 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 
 

25. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Riču iela 5, Siguļi, 

Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 
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Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „ABC CONSTRUCTION” 

(reģ.Nr.40003765683) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Riču iela 5 
(kadastra Nr.8052 003 0524), Siguļi, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas Zemes ierīcības likuma, Ministru kabineta 
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 
plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības.  

 
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 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 09.08.2016. atzinumu, 09.08.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Riču iela 5 (kadastra Nr.8052 
003 0524), Siguļi, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Riču iela 5, Siguļi, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš zemes 
ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1862 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kā arī ēkām uz tā. 

3. Piešķirt nosaukumu „Siguļu dambis”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas 
būvju apbūve, kods 1202, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 
0,0374 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 
 

26. § 
Par ēku (būvju) īpašuma pievienošanu zemes īpašumam Mežciema iela 26, Mežciems, 

Carnikavas novads 
Ziņo: I.Tjarve 

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

1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk - pašvaldība) pieder nekustams īpašums 
Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1256, kas sastāv 
no zemes vienības 0,1040 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1256; pašvaldības 
īpašuma tiesība uz nekustamo visā tā sastāvā 20.07.2016. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0051 9898; 

2. pašvaldībai pieder ēku (būvju) nekustams īpašums Mežciema iela 26, Mežciems, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 508 1256, kas sastāv no būves – ekspluatācijā 
nenodotas telefona centrāles ēkas, kadastra apzīmējums 8052 008 1256 001; pašvaldības 
īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu visā tā sastāvā 01.10.2015. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0022 4686;  

3. ēku (būvju) nekustama īpašuma Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., sastāvā 
ietilpstošā būve atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes vienības Mežciema iela 26, 
Mežciems, Carnikavas nov.; 

4. likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteic: 
a. 14.panta otrā daļa -  ja zemi īpašumā iegūst ēku (būvju) īpašnieks vai ēku (būvi) — 

zemes īpašnieks, ēkas (būves) īpašums pievienojams zemes īpašuma nodalījumam un 
ēku (būvju) nodalījums slēdzams arī bez īpašnieka lūguma, ja zemesgrāmatu nodaļas 
tiesnesis nekonstatē normatīvajos aktos noteiktos šķēršļus zemes īpašuma un ēkas 
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(būves) īpašuma savienošanai. Šādā gadījumā nekustamajam īpašumam saglabājams 
zemes īpašuma kadastra numurs; 

b. 35.pants - valsts un pašvaldību ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatās, ievērojot šā 
likuma 12.—15., 19. un 25.pantā noteiktās prasības. 

5. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
2.1.apakšpunkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas 
vajadzībām nosaka zemes vienībai; 

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo mantu; 

b. 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos; 

c. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 
7. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā iesniedzams nostiprinājuma lūgums zemes 
īpašuma Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., un ēku (būvju) nekustama 
īpašuma Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., savienošanai; 

8. atbilstoši normatīvajiem aktiem ēku (būvju) nekustams īpašums Mežciema iela 26, 
Mežciems, Carnikavas nov., pievienojams zemes īpašuma Mežciema iela 26, Mežciems, 
Carnikavas nov., nodalījumam un ēku (būvju) nodalījums slēdzams. 

 
Izdarot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 20., 27.punktu un otro daļu, likuma “Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pievienot Carnikavas novada pašvaldībai piederošu ēku (būvju) nekustamu īpašumu 
Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 508 1256, kas sastāv 
no būves – ekspluatācijā nenodotas telefona centrāles ēkas, kadastra apzīmējums 8052 008 
1256 001, Carnikavas novada pašvaldībai piederošam zemes īpašumam Mežciema iela 26, 
Mežciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1256, kas sastāv no zemes vienības 
0,1040 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1256. 

2. Iesniegt Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu lēmuma 
1.punktā norādīto nekustamo īpašumu savienošanai. 

3. Saglabāt lēmuma 1.punktā norādītajam nekustamajam īpašumam, kas izveidojams ēku 
(būvju) nekustamu īpašumu pievienojot zemes īpašumam, zemes īpašuma kadastra numuru 
8052 008 1256. 

4. Saglabāt lēmuma 1.punktā norādītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve”, kods 0908. 

5. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu savienošanas izdevumus (t.sk., 
zemesgrāmatas kancelejas nodevu) no Carnikavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta 
programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju. 
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7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju.  

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 

27. § 
Par zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/139-n termiņa pagarināšanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Carnikavas novada domē 11.07.2016. saņemts V. Š. (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums 
(iereģistrēts ar Nr. S/1856), kurā lūgts pagarināt starp iesniedzēju un Carnikavas novada domi 
20.10.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/139-n termiņu.   

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar 20.10.2011. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/139-n (turpmāk – 

Līgums) iesniedzējai sakņu dārza ierīkošanai iznomāts zemesgabals 0,034 ha platībā, kas 
ir Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sautiņu pļavas”, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1159, sastāvā esošās zemes vienības 3,89 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1159 daļa, atbilstoši zemesgabala sadalījuma 
shēmai - sakņu dārzs Nr. 7.  

2. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem: 
2.1. Līgums stājas spēkā 20.10.2011. un ir spēkā līdz 19.10.2016. (2.1.punkts); 
2.2. Līguma termiņš var tikt mainīt, pusēm par to rakstveidā vienojoties (2.2.punkts). 

3. Zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda iesniedzējam nav.  
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu  komitejas 09.08.2016. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 
D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt starp Carnikavas novada domi un V. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, 
20.10.2011. noslēgtā zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/139-n termiņu līdz 
30.06.2021., noslēdzot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 
20.09.2016. sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. Atbildīgā - Carnikavas 
novada domes Juridiskās nodaļas vadītāja. 

3. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 31.10.2016. lēmuma 1.punktā minētā vienošanās 
netiek parakstīta. 

 
28. § 

Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/17 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2009.gada 
20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības 

un teritorijas labiek ārtošanas, kopšanas un būvju uztur ēšanas noteikumi”” 
apstiprināšanu 

Ziņo: I.Tjarve 
 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2016/17 “Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu 
aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” 
apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. ,6 un 9.punktu, 
45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, 
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I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (R.Raimo), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.SN/2016/17 
“Grozījumi Carnikavas novada domes 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos 
Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, 
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” (pielikums). 

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

3. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 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.  

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

29. § 
Par iesnieguma izskatīšanu 

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, Administratīvā procesa likuma 
62.panta otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, E.Burģelis, I.Krastiņš, 
K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (R.Raimo), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Atteikt dot piekrišanu zemes 0,3443 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra 
numurs 8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonim I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
30. § 

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, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu  komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1649 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim V. T., dzimšanas dati (dzimšanas gads). 
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Pielikumā administratīvais akts. 
 

31. § 
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, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,193 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim V. T., dzimšanas dati (dzimšanas gads). 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

32. § 
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, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1952 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim V. T., dzimšanas dati (dzimšanas gads). 

 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

33. § 
Par piekrišanas došanu zemes (adreses), 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 un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 09.08.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

Dot piekrišanu zemes 0,22 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 
8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx un zemes 1/12 domājamās 
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daļas apmērā no 0,3338 ha platības (adrese), Garciemā, Carnikavas nov., īpašuma kadastra 
numurs 8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai īpašumā 
Krievijas pilsonim S. M., dzimušam (dzimšanas gads). 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

34. § 
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” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, 
E.Burģelis, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,06 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 
xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 xxxx, iegūšanai īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonim I. B., dzimušam (dzimšanas gads). 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

35. § 
Par piekrišanu nodot biedrībai “CARNIKAVAS MAKŠ ĶERĒŠANAS SKOLA” 
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamu īpašumu Laivu ielā 2, Carnikavā, 

Carnikavas novadā 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
IZSAKĀS: D.Jurēvica, E.Burģelis, R.Raimo, I.Tjarve 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē, ka: 
1. domē 29.06.2016. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/1774. biedrības ar sabiedriskā labuma 

organizācijas statusu „CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” (turpmāk — 
biedrība) 28.06.2016. iesniegums (turpmāk - iesniegums), kurā lūgts nodot uz deviņiem 
gadiem biedrībai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošu zemi ar kadastra numuru 
8052 004 0744 Laivu ielā 2. Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas sabiedriskās 
laivu un citu ūdens transporta līdzekļu piestātnes, kas nepieciešama novada iedzīvotājiem 
visas laivošanas sezonas laikā, izveidei; 

2. domē 12.08.2016. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/2130, biedrības ar sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu „CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” (turpmāk - 
biedrība) 11.08.2016. iesniegums (turpmāk - iesniegums), kurā ir atkārtoti lūgts nodot 
biedrībai bezatlīdzības lietošanā iepriekšējā punktā minēto nekustamo īpašumu, pieņemot 
lēmumu pēc būtības, kā arī izstrādāt un saskaņot attiecīgu līgumprojektu uz septembra 
kārtējo domes sēdi, nodrošinot pašvaldības īpašuma tiesību saglabāšanu minētajam 
nekustamajam īpašumam un projekta laikā izveidoto būvju ilgtspējīgu pastāvēšanas 
nodrošināšanu; 

3. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk - pašvaldība) pieder nekustams īpašums Laivu 
iela 2, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0744, kas sastāv no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0744, 0,1421 ha platībā (turpmāk - nekustams 
īpašums); pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 
07.02.2011. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
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zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 6928; 
4. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustama īpašuma 

lietošanas mērķis nekustamam īpašumam ir „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (kods 0501) — 0,1421 
ha; 

5. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 
CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
2005.-2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”) nekustams īpašums atrodas sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā. Apbūves 
noteikumos sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (JS) nozīmē izbūves teritoriju, kurā 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības, reliģiska, izglītības, 
kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes, labdarības vai cita līdzīga nekomerciāla 
izmantošana. Cita starpā atļautā izmantošana ir sporta un atpūtas objekts. kā arī 
inženiertehniskās apgādes tīkli un inženierkomunikāciju objekti; 

6. iesniegumā norādīts, ka biedrība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības “Sernikon” projektu konkursā par finansējuma saņemšanu 
Carnikavas sabiedriskās laivu piestātnes izveidei, lai īstenotu vietējās attīstības stratēģijas 
Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.- 2020.gadam mērķi M3 - atbalstīt ciemu un 
apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību; 

7. iesniegumam ir pievienota iecerētā publiskās laivu piestātnes grafiskā vizualizācija; 
8. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē iekļautām ziņām biedrības 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir spēkā esošs; 
9. Būvniecības likuma 1.panta trešais punkts nosaka, ka būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi 

cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni). Uz iesniegumā 
norādīto darbību ir attiecināma Būvniecības likuma darbības joma, kurai saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1620 “Noteikumi par būvju 
klasifikāciju” nosacījumiem ir nosakāms būves galvenais lietošanas veids 2151 “Ostas 
un kuģojamie kanāli”; 

10. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
3.1. punkts nosaka, 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; 

11. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo īpašumu; 

b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana: ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana); 

c. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cila starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā 
izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas. 

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

1. Carnikavas novada ilgtspējīgai attīstībai vienlīdz būtiska ir gan vides aizsardzības, gan 
ekonomikas, gan sociālās jomas līdzsvarota attīstība, tai skaitā, racionāla un lietderīga gan 
publisko, gan pašvaldības privāto ūdeņu apsaimniekošana; 

2. biedrība, realizējot publiskās laivu piestātnes izveidi par Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības “Sernikon” līdzekļiem, veicinās Carnikavas novada ilgtspējīgu 
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attīstību, vienlaikus ļaujot ieekonomēt pašvaldības līdzekļus, ja minēto objektu būtu 
jāizbūvē par pašvaldības līdzekļiem; 

3. izveidojot publisko laivu piestātni, tiktu nodrošināta pakalpojuma pieejamība 
iedzīvotājiem, pašvaldības funkciju realizācijai, sportistiem un tūristiem. 

 
D.Jurēvica komentē, ka pēc pagājušās domes sēdes par šo jautājumu bija daudz diskusiju. Tika 
secināts, ka ir daudz jautājumu uz kuriem vēl nav atbildēts, piemēram, par būvniecības procesu 
un tā nosacījumiem. Ar ALK vadītāju tika izrunāts šis jautājums un piedāvāts, lēmumprojektu 
virzīt atkārtotai izskatīšanai komitejā. D.Jurēvica izsaka priekšlikumu lēmumprojektu atlikt uz 
septembra ALK komiteju kopā ar būvniecības līgumprojektu. 
I.Krastiņš ierosina pieņemt šo lēmumprojektu un uzdot Juridiskajai nodaļai izstrādāt 
līgumprojektu. 
E.Burģelis komentē, ka piedāvātais risinājums pagarinās procesu, bet ir redzams sasniedzamais 
mērķis un tas ir visiem saprotams. Lai lemtu konceptuāli par šo ieceri, nevajag izprast 
būvniecības procesu. Ņemot vērā visas sarunas un nesaprašanās, vai pašvaldība vēlas būt 
vadošais partneris šajā projektā? 
D.Jurēvica atbild, ka pašvaldība noteikti vēlas būt vadošais partneris. Tādā gadījumā biedrībai 
būs lielāks atbalsts.  
I.Gotharde norāda, ka izskatīt lēmumu kopā ar līgumu būtu loģiskāk. Līgumprojekts tiks 
sagatavots un nosūtīts biedrībai, kas līdz komitejas sēdei varēs sniegt savus komentārus. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par izteikto priekšlikumu: “Lēmumprojektu novirzīt izskatīšanai 
septembra Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēdē, kopā ar 
līgumprojektu”, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, R.Laveiķis, 
P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, E.Sliede, R.Raimo, I.Krastiņš, K.Bergmanis, 
A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās E.Burģelis, 
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 
darbā”. Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Lēmumprojektu virzīt atkārtotai izskatīšanai septembra Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas sēdē. 

2. Juridiskai nodaļai izstrādāt un sagatavot līgumprojektu. 
 

36. § 
Par Carnikavas sporta kompleksa attīstības nodrošināšanu 

Ziņo: R.Raimo 
 
IZSAKĀS: D.Jurēvica, I.Krastiņš, R.Laveiķis, K.Bergmanis, G.Kozlovska 
 

Šogad plānots uzsākt Carnikavas centra izglītības kvartāla projektēšanas darbus. 
Projektējamajā teritorija neietver daļu no domes īpašuma starp skolu un Carnikavas sporta 
kompleksa vieglatlētikas stadionu, kā arī īpašumus, kas vitāli svarīgi Carnikavas sporta 
kompleksa attīstības nodrošināšanai nākotnē. Esošā situācija negatīvi ietekmē ne tikai kopējos 
teritorijas plānošanas procesus, un citu plānoto sporta objektu izveidi. 

Mūsu rīcībā ir informācija, kas liecina, ka īpašnieks ir apliecinājis gatavību pārdot 
īpašumus Smilšu ielā 2A un Smilšu ielā 2B Carnikavā. Jautājums kļuvis aktuāls sakarā ar to, ka: 

1. 2017.gadā Latvijas Futbola federācija plāno atbalstīt mākslīgā seguma multifunkcionālā 
laukuma 45-65 m izveidi Carnikavas sporta kompleksa teritorijā. Tam nepieciešams 
projekts, pamatnes sagatavošanas darbi no Carnikavas pašvaldības puses, paredzot tam 
atbilstošu finansējumu; 

2. Esam saņēmuši daudzu iedzīvotāju aicinājumu veidot mūsdienu prasībām atbilstošu 
slidotavu - hokeja laukumu Carnikavas sporta kompleksa teritorijā. Tās pakāpeniskai 
izveidei arī nepieciešams veikt projektēšanas darbus un paredzēt attiecīgu finansējumu. 
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Pamata arguments, apstiprinot specifikāciju Carnikavas centra izglītības kvartāla 
projektēšanas darbu veikšanai, neiekļaujot šos abus objektus bija tas, ka nepietiktu teritorijas 
Carnikavas sporta kompleksa sporta halles izveidei. 

Mūsu skatījumā nepietiekami ātri un pārskatāmi tiek risināts jautājums par stadiona 
attīstībai nepieciešamo īpašumu Smilšu ielā 2A un Smilšu ielā 2B iegādi. 

Mūsuprāt, minēto īpašumu iegādes jautājumu nepieciešams risināt pašvaldībai, nozīmējot 
atbildīgo amatpersonu, kura veiks pārrunas ar zemes īpašnieku par attiecīgā īpašuma iegādes 
risinājumiem (pirkums, pirkuma cena un nosacījumi, maiņa, citi risinājumi). 
 
D.Jurēvica norāda, ka, lai vestu sarunas, nav vajadzīgs lēmumprojekts. Domes pārstāvji 
regulāri runā ar nekustamā īpašuma īpašniekiem un tad kad tiek panākta vienošanās, tiek 
gatavots lēmumprojekts jau par tālāku lemšanu – iegādāties vai nē. Attiecībā uz šiem īpašumiem 
– cena nav mainījusies, līdz ar to nekādu citu sarunu nav. 
R.Laveiķis informē, ka cena, protams, nav mainījusies. Dome ir piedāvājusi mainīt pret 
dažādiem zemes gabaliem, bet tie nav izdevīgi un pieņemami. Vienīgais varētu veikt daļēju 
maiņu, bet atlikušo summu dome varētu izmaksāt, jo ir vajadzīgi līdzekļi, lai tajās vietās kaut ko 
darītu. Visi piedāvātie zemesgabali ir bez jebkādas infrastruktūras. 
K.Bergmanis komentē, ka domei ir jāatrod kāds risinājums un šīs lietas jārisina. Nevar mūžīgi 
diskutēt par šo vienīgo risinājumu. 
R.Laveiķis norāda, ka šim zemesgabalam ir vērtība, ka tas ir liels. Ja tur paliek kāds mazs 
stūrītis, tad tam nav nekādas nozīmes. Vēl ir risinājums par atsavināšanu, ja tā zeme ir 
nepieciešama kādam novadam ļoti svarīgam objektam. 
G.Kozlovska komentē, ka varbūt jautājums ir jāskata no otras puses – vai šī zeme pašvaldībai ir 
vajadzīga. Varbūt visas šī funkcijas var īstenot tajā zemesgabalā, kas jau pieder pašvaldībai. 
Esam atguvuši stadionu un sporta halli un visu pārējo var tur izvietot. Deputāte uzskata, ka nav 
vajadzīga šī papildus zeme. 
D.Jurēvica norāda, ka var iet atsavināšanas ceļu, bet tam ir jābūt likumīgi pamatotam. Tas ir 
jāpierāda valdībā, ka novadam tas ir tiešām nepieciešams.  
I.Krastiņš jautā kāpēc tas nav noticis agrāk? 
D.Jurēvica atbild,  tāpēc, ka esam pateikuši, ka vispirms vajag sakārot visu, kas saistīts ar 
izglītības jomu un infrastruktūru. 
K.Bergmanis komentē, ka deputāti var diskutēt,  bet ir domes vadība un priekšsēdētājas 
vietniece, kurai ir pieredze šādos jautājumos. Mēs varētu viņai uzdot sagatavot risinājumus šim 
lēmumam, saistībām ar konkrētajiem zemesgabaliem. Uz doto brīdi nav skaidrs ar ko strādā 
vietniece, bet šis būtu darbs, kas ir atbilstošs tam atalgojuma līmenim, ko viņa saņem. Tad mēs 
zinātu, kāda būtu tā situācija, un varētu lemt tālāk. Tagad ir neziņa. Gadījumā, ja nevar panākt 
vienošanos, tad saprotam, ka ir jākoncentrējas uz esošajiem zemesgabaliem. Vajag pateikt 
konkrētu viedokli. 
G.Kozlovska norāda, ka oktobra mēnesī deputāti tiks informēti par sarunām ar R.Laveiķi.  
 

Izvērtējot deputātu iesniegto informāciju, uzklausot priekšlikumus domes sēdē, saskaņā ar 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot „PAR” 5 balsīm (R.Raimo, I.Krastiņš, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa), 
„PRET” 7 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Tjarve, 
E.Sliede), „ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās R.Laveiķis, pamatojoties uz likumu 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”. Carnikavas novada 
dome lēmumprojektu neatbalsta. 
 
R.Raimo komentārs pie balsojuma: “Šobrīd saskaņā ar domes nolikumu priekšsēdētājas 
vietnieces darba uzdevumi ir: priekšsēdētājas aizvietošana viņas prombūtnes laikā (1 - 1,5 
mēnesis gadā), ar domes lēmumiem uzdoto uzdevumu izpilde un domes priekšsēdētājas 
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uzdevumu izpilde. Par šādiem uzdevumiem, personīgi nekas nav zināms. Pārējos secinājumus 
variet izdarīt paši”. 
 

Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Sēdi slēdz 2016.gada 17.augustā plkst. 14.00. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 85 lp., tai skaitā 7 administratīvie akti uz 14 lp. 
2. Carnikavas pamatskolas ilgtermiņa attīstības nodrošinājuma darba grupas nolikums uz 2 

lp. 
3. Grozījumus noteikumos Nr. INA/2016/12 „Carnikavas novada pašvaldības māksliniecisko 

kolektīvu vērtēšanas un finansējuma saņemšanas noteikumi” uz 1 lp. 
4. Saistošie noteikumi Nr.SN/2016/17 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2009.gada 

20.maija saistošajos\e noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu 
aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” uz 
4 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 24.augustā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2016.gada 24.augustā 
 


