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LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

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

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

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 
 
2018.gada 19.septembrī  Nr.16 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Jānis Leja, Dainis Kozlovskis, 
Kristaps Bergmanis Imants Krastiņš, Eduards Burģelis, Arta Deniņa 

 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese 

Ģērmane, Edvīns Krūms 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktora vietnieks Lauris Bernāns 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 26 darba kārtības jautājumi, 2 papildus darba kārtības jautājumi un 
izpilddirektora ziņojums. 
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 28.08.2018. notikušās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu, nodrošinājuma atmaksu un nekustamā īpašuma izsoles ar 
augšupejošu soli rīkošanu. 

2. Par atlaišanas pabalsta ___________ I.Pastoram. 
 

D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, P.Špakovs, A.Lūkins, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, D.Kozlovskis, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba 
kārtību: 

1. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/18 „Carnikavas novada 
pašvaldības nolikums” gala redakcijas apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem 23.03.2016. nolikumā Nr.INA/2016/8 „Centrālās administrācijas 
nolikums”. 
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3. Par atļauju Evijai Šeferei savienot amatus. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu. 
5. Par zvērināta revidenta uzaicināšanu Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada finanšu 

pārskata revīzijai. 
6. Par ūdensvada trases Ceriņu ielā,  Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā. 
7. Par prioritārā projekta “Siguļu dambja savienošana pie Valteru ielas” finansēšanu. 
8. Par izmaiņām „Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs” komisijas sastāvā. 
9. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Senioru deju kolektīva “TACIS” dalībai Starptautiskajā 

folkloras festivālā Gruzijā. 
10. Par finansiālo atbalstu Par finansiālo atbalstu dalībai konferencē “Latvijas Tautas fronte 

par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30”. 
11. Par Carnikavas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna apstiprināšanu 2019.-

2025.gadam.   
12. Par  saistošo noteikumu Nr. SN/2018/20 „Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās 

kārtības noteikumi”  apstiprināšanu. 
13. Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Domas” un darba uzdevuma 

apstiprināšanu. 
14. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “GRIF 93” komercdarbībai zvejniecībā.  
15. Par  zemes Smilškalnu ielā 3, Gaujā, Carnikavas nov. nomu. 
16. Par zemes Meldru iela 16, Gaujā, Carnikavas nov. nomu. 
17. Par  atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu 

zemesgabalu Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 008 0802) 

18. Par atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu (kadastra numurs 
8052 002 0247) - zemes starpgabalu Valdena ielā 26A, Gaujā, Carnikavas nov. (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8052 002 1560) 

19. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
20. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
21. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā.  
22. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā.  
23. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
24. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
25. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
26. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
27. Par nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 28.08.2018. notikušās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu, nodrošinājuma atmaksu un nekustamā īpašuma izsoles ar 
augšupejošu soli rīkošanu. 

28. Par atlaišanas pabalsta ________ I.Pastoram. 
 
Izpilddirektora zi ņojums. 
 
G.Kozlovska informē, ka 2018.gada 6.septembrī domes priekšsēdētāja stājās laulībā un turpmāk 
viņas uzvārds būs Daiga Mieriņa. 
 

1. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/18 „Carnikavas novada 

pašvaldības nolikums” gala redakcijas apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Gotharde, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, J.Leja 
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Carnikavas novada dome 2018.gada 25.jūlij ā apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.SN/2018/18 „Carnikavas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi).  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 2018.gada 8.augusta atzinumā Nr.1-18/6935 (turpmāk – Atzinums) norāda, ka 
Saistošie noteikumi ir izvērtēti, taču Saistošajos noteikumos ir veicami šādi precizējumi:  

1. atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmajai daļai, trešajai daļai un 21.panta 
pirmās daļas 24.punktam ir svītrojams Saistošo noteikumu 12.punkts; 

2. Saistošo noteikumu 16.2.apakšpunktā jālabo vārds “banka” un jāraksta “kredītiestāde”; 
3. jāsvītro Saistošo noteikumu 16.9.apakšpunkts un jāprecizē 18.1.apakšpunkts, jo 

izpilddirektors – administrācijas vadītājs patstāvīgi ir atbildīgs par administrācijas 
darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba; 

4. jāprecizē Saistošo Noteikumu 37.punkts, jo saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 58.pantu 
komitejas priekšsēdētāju, izņemot finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem 
ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja;  

5. jāsvītro Saistošo Noteikumu 68.punkts, jo saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
62.panta otro daļu, adresāta vai trešās personas viedokli noskaidro lēmējinstitūcija. 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt 

atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī 
publicē saistošos noteikumus.  

Atkārtoti izvērtējot Saistošos noteikumus un Atzinumā norādīto, Dome norāda uz tālāk 
minēto. 

Ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu atsevišķos gadījumos var tikt 
izveidotas komisijas vai darba grupas, kuru darbībai nav pastāvīga rakstura, un kuru sastāvā tiek 
iekļauti administrācijas darbinieki. Šādu darba grupu vai komisiju izveidošana nav pretrunā domes 
priekšsēdētāja vai izpilddirektora ar likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 6.punktu, 68.pantu, 
69.panta 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu noteiktajām pilnvarām. 

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.punktu pašvaldības Centrālā 
administrācija ir domes priekšsēdētāja pakļautībā, domes ieskatā nav svītrojami Saistošo 
noteikumu 16.9. un 18.1.apakšpunkti. Turklāt, atbilstoši Ministrijas Atzinumā norādītajam - 
pašvaldības Centrālās administrācijas nolikumā tiek iekļauta precizējoša norma, ka domes 
priekšsēdētājs nodrošina Centrālās administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli.  

Cita starpā, ievērojot Ministrijas norādījumus, tiek precizēti Saistošie noteikumi un 
sagatavota Saistošo noteikumu gala redakcija. 
 
K.Bergmanis jautā, kāda ir vēsture šim lēmumam, ņemot vērā, ka VARAM norāda uz lietām, kas 
ir jāgroza, bet mēs atstājam negrozītus? 
D.Mieriņa atbild, ka VARAM norāda, ka izpilddirektoram ir tādas tiesības – pieņemt un atbrīvot 
darbiniekus no darba. Mūsu nolikums ir politisks dokuments, kurā pašvaldībai ir tiesības iestrādāt 
savu kārtību. 
I.Gotharde norāda, ka iebildumi ir divi. Juridiskā nodaļa nepiekrīt, ka darba grupas un komisijas 
var izveidot tikai dome. Ir situācijas, kad ir jārisina sadzīviski jautājumi, kam nebūtu lietderīgi 
gaidīt domes sēdes lēmumu, tāpēc piekrītam, ka domes priekšsēdētāja un izpilddirektors ar savu 
rīkojumu var izviedot darba grupu vai komisiju. Savukārt par to, ka izpilddirektora lēmumi par 
pieņemšanu/ atlaišanu darbā ir jāsakaņo ar domes priekšsēdētāju, juridiskā nodaļa piekrīt 
VARAM viedoklim. Jo izpilddirektors ir atbildīgais par darbiniekiem un saskaņojums ar domes 
priekšsēdētāju nav nepieciešamas. 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu pieturēties pie VARAM norādījumiem un attiecībā par 
darbinieku pieņemšanu/ atbrīvošanu nav nepieciešams nekāds sakaņojums. Par darba grupām – 
piekrītu, ka tās varētu apstiprināt izpilddirektors. 
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I.Gotharde papildina, ka darba grupu, kuras sastāvā ir deputāti un iedzīvotāji ir j āapstiprina ar 
domes lēmumu. Savukārt darba grupas, kuras sastāvā ir darbinieki un veic nepastāvīgas darbības 
var apstiprināt izpilddirektors vai domes priekšsēdētāja ar rīkojumu. 
I.Krastiņš jautā, vai tie priekšlikumi, kas tika izrunāti komitejā, ir iekļauti šajā nolikuma 
redakcijā? 
D.Mieriņa atbild, ka visi komitejas priekšlikumi ir iestrādāti Carnikavas pašvaldības nolikumā.  
I.Krastiņš norāda, ka izmaiņas, kas attiecas uz darbinieku pieņemšanu/ atbrīvošanu darbā un 
darba grupu veidošanu, ir atbalstāmas. Tas ir tāds process, kā vajadzētu satrādāt, jo domes 
priekšsēdētājai ir j ābūt gala vārdam. Problēmas ir tikai konkrētajā situācijā par darbu grupu 
maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķina metodikas aktualizēšanai. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 45.panta ceturto un piekto 
daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 12.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” 2 balsīm 
(K.Bergmanis, D.Kozlovskis), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/18 „Carnikavas 
novada pašvaldības nolikums” gala redakciju (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt 
saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā „CARNIKAVAS 
NOVADA VĒSTIS” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā Carnikavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā. 

3. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

2. § 
Par grozījumiem 23.03.2016. nolikumā Nr. INA/2016/8 „Centrālās administrācijas 

nolikums”  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, G.Kozlovska, E.Burģelis, P.Špakovs, L.Daugavietis, 
J.Kozlovskis, D.Kozlovskis 

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

attīstības ministrijas vēstule (Domē reģistrēta 08.08.2018. Nr.S/1728) (turpmāk – Vēstule), kurā 
ministrija izsaka iebildumus par Domes 2018. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 
SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums”. Vēstulē cita starpā norādīts, ka 
pašvaldības administrācijas nolikumā nepieciešams paredzēt, kas īsteno pašvaldības 
administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli. 
 
K.Bergmanis jautā, kā līdz šim tika nodrošināts tiesiskums un kontrole? 
D.Mieriņa atbild, ka līdz šim ir veicies samērā slikti, jo izpilddirektors līdz šim visus savus 
uzdevums ir uzdevis pildīt citiem. Šobrīd ir sakārtotas atbildības jomas. 
K.Bergmanis jautā, kas mainīsies ar to, ka ir saliktas atbildības jomas? 
D.Mieriņa atbild, ka mainīties ar cilvēciskā attieksme un attieksme pret darbu. Izpilddirektors ir 
atbildīgs par visu, kas notiek novadā. Viņam ir tiesības visiem jautāt un prasīt, kas kur notiek!? 
Lietas, ko izpilddirektors nebūs izpildījis, būs jākontrolē domes priekšsēdētājai. 
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I.Krastiņš piekrīt, tam ka par visu ir atbildīgs izpilddirektors, bet ir vēl viena augstāk stāvoša 
persona – domes priekšsēdētājs, kas atbild par visu kopumā. Ieteiktu pārskatīt katras 
amatpersonas atildības jomas. 
K.Bergmanis komentē, ka nolikumā vajadzētu noteikt kā tiktu nodrošināta sadarbība starp domi 
(15 deputātiem) un domes priekšsēdētāju, lai nodrošinātu Centrālās administrācijas tiesiskumu 
un kontroli. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 
12.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis), PRET” 5 balsīm 
(J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš), “ATTURAS” 1 balss (A.Deniņa), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr. INA/2018/33 “Grozījumi nolikumā INA/2016/8 „Centrālās 
administrācijas nolikums”” (pielikums).  

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.  
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo nepārliecināja atbildes, kādā veidā 
praktiski tiks ievērots un nodrošināts tiesiskums. Svarīgi, ja to prasa no padotajiem, tad arī pats 
priekšnieks var tiesiski rīkoties”. 
 

3. § 
Par atļauju Evijai Šeferei savienot amatus 

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada domes Juridiskās nodaļas juristes - iepirkumu speciālistes 
Evijas Šeferes 2018. gada 5. septembra iesniegumu (reģ. Nr. 01-9.1/22 (turpmāk – iesniegums)), 
kurā izteikts lūgums atļaut savienot Carnikavas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 
priekšsēdētājas amatu ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PERPETUUM MOBILE", 
reģistrācijas Nr. 40003676421, lektora amatu, konstatēts: 

1. Evija Šefere ar 2017. gada 29. septembra Darba līgumu Nr. 01-16/17/11 ir pieņemta darbā 
ar 2017. gada 1. novembri Carnikavas novada domē par Centrālās administrācijas 
Juridiskās nodaļas juristi - iepirkumu speciālisti. Atbilstoši 2017. gada 28. decembrī 
noslēgtajai vienošanās grozīts Darba līgums, proti, Evija Šefere pieņemta darbā par 
iepirkumu speciālisti; 

2. Carnikavas novada dome 2017. gada 22. novembrī ir ievēlējusi Eviju Šeferi par Carnikavas 
novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju (protokols Nr. 24, 5.§); 

3. termins „amats” saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” (turpmāk – Likums) 1. panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu 
pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā 
organizācijā, kā arī komercsabiedrībā; 

4. Evija Šefere kā Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ir uzskatāma par valsts amatpersonu 
(turpmāk – amatpersona) Likuma 4. panta pirmās daļas 24. punkta izpratnē; 

5. saskaņā ar Likuma 6. panta pirmo daļu, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai 
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu 
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata 
savienošanas ierobežojumi, savukārt minētā panta otrā daļa noteic, ja likumā nav noteikti 
stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, 
ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, 
ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai 
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citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas 
institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, 
profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, 
ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; 

6. izvērtējot Evijas Šeferes kā amatpersonas pienākumus kopsakarā ar Likuma tiesisko 
regulējumu, Evijai Šeferei nav paredzēti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumi; 

7. Likuma 7. panta sestā daļa noteic, ka vispārējā un specializētā valsts civildienesta ierēdnis, 
Valsts kontroles Revīzijas departamenta sektora vadītājs, Centrālās vēlēšanu komisijas 
sekretārs, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī pašvaldības policijas amatpersona, 
Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīrs un civilais darbinieks un šā likuma 
4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā nav noteikti īpaši amata 
savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var 
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma 
izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts 
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās 
publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. [..]; 

8. likuma „Par pašvaldībām” 61. panta pirmās daļa paredz, ka dome var izveidot komisijas; 
9. ņemot vērā iepriekšminēto, atzīstams, ka Carnikavas novada dome ir institūcija, kas 

saskaņā ar Likuma 7. panta sesto daļu ir kompetenta sniegt atļauju Evijai Šeferei savienot 
amatus; 

10. saskaņā ar Likuma 8.1 panta piekto daļu valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu 
atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu 
savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; 

11. Evija Šefere iesniegumā apliecina, ka valsts amatpersonas amata savienošana ar lektora 
amatu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "PERPETUUM MOBILE", reģistrācijas 
Nr. 40003676421, neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar amatpersonai saistošām 
ētikas normām un nekaitēs tiešo amata pienākumu pildīšanai. Cita starpā Evija Šefere 
apliecina, ka lektora pienākumus pildīs ārpus darba laika Carnikavas novada domē; 

12. Izvērtējot Evijas Šeferes kā valsts amatpersonas pienākumus un kompetenci, ievērojot 
lēmuma 11. punktā norādīto, secināms, ka: 
1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas amata savienošana ar lektora amatu Sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību "PERPETUUM MOBILE", reģistrācijas Nr. 40003676421, izpildi 
interešu konfliktu nerada; 

2. iepriekš minētā amata savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 
normām; 

3. amatu savienošana nekaitēs Evijas Šeferes tiešo pienākumu pildīšanai. 
13. Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka nepastāv tiesiski šķēršļi amatu savienošanai.  

 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

4. panta pirmās daļas 24. punktu un otro daļu, 6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta sesto daļu, 
8.1 panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 
otro daļu, ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas 12.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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Atļaut Evijai Šeferei, personas kods [..], savienot Carnikavas novada domes Iepirkuma 
komisijas priekšsēdētāja amatu ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PERPETUUM MOBILE", 
reģistrācijas Nr. 40003676421, lektora amatu. 
 
Administratīvais akts. 
 

4. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas 2018. gada 24. augusta sniegto informāciju (reģ. Nr. S/1817), konstatē: 

1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai ir izveidojies 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu Kalngalē: Cīruļu iela 35, 
kadastra numurs 80520070874, Svīres iela 2, kadastra numurs 80520070875, Svīres iela 4, 
kadastra numurs 80520070873, Zīriņu iela 1, kadastra numurs 80520070866, Zīriņu iela 2, 
kadastra numurs 80520070868, Zīriņu iela 3, kadastra numurs 80520070867, Zīriņu iela 4, 
kadastra numurs 80520070864, Zīriņu iela 5, kadastra numurs 80520070863, Zīriņu iela 6, 
kadastra numurs 80520070869, Zīriņu iela 7, kadastra numurs 80520070860, Zīriņu iela 9, 
kadastra numurs 80520070861, Zīriņu iela 11, kadastra numurs 80520070862, EUR 2781.78 
(divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro, 78 centi) apmērā. 

2. Ar Liepājas tiesas 2014. gada 9. aprīļa lēmumu ierosināta fiziskās personas [..] 
maksātnespējas lieta, savukārt ar Liepājas tiesas 2014. gada 15. aprīļa nolēmumu lietā 
Nr. C20174014 [..] pasludināts maksātnespējas process, uzsākta bankrota procedūra, 
maksātnespējas procesa lietā iecelts administrators.  

3. Carnikavas novada dome ar 2014. gada 8. maija Kreditora prasījumu Nr. 01-11.2/781 
iesniedza nenodrošinātā kreditora prasījumu maksātnespējas procesa administratoram par 
[..] nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par šā lēmuma [1] punktā norādītajiem 
nekustamajiem īpašumiem.  

4. Ar Liepājas tiesas 2018. gada 13. augusta nolēmumu lietā Nr. C20174014 nolemts izbeigt 
[..] saistību dzēšanas procedūru un vienlaicīgi izbeigt fiziskas personas maksātnespējas 
procesu, dzēšot [..] atlikušās saistības, t.sk., pret Carnikavas novada domi EUR 2774.97 
apmērā. Lēmums stājas spēkā nekavējoties un nav pārsūdzams. stājies spēkā 13.08.2018.  

5. Likuma „Par tiesu varu” 16. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka tiesas spriedumam, kurš 
stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks un tas ir visiem obligāts un izpildāms. 

6. Maksātnespējas likuma 164. panta pirmā daļa noteic, ja parādnieks veicis fiziskās personas 
saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā 
plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto 
saistību piedziņu tiek izbeigtas. 

7. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 panta otrās daļa noteic, ka pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas 
un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

8. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka ir apstiprināta [..] saistību dzēšanas procedūras 
izbeigšana un Liepājas tiesa atzinusi, ka [..] ir atbrīvojams no saistību dzēšanas plānā 
norādītajām un saistību dzēšanas procedūras laikā neizpildītajām saistībām, t.sk. pret 
Carnikavas novada domi, līdz ar ko parāds - galvenais prasījums EUR 2022.16 (divi tūkstoši 
divdesmit divi euro, 16 centi), nokavējuma nauda EUR 752.81 (septiņi simti piecdesmit divi 
euro, 81 cents) nav atgūstams. Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 
2022.16 apmērā, nokavējuma nauda EUR 752.81 apmērā, kopējā summa EUR 2774.97 
apmērā par šī Lēmuma [1] punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem, ir dzēšams.  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 
Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto 
daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 12.09.2018. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 2022.16 (divi 
tūkstoši divdesmit divi euro, 16 centi) apmērā un nokavējuma naudu EUR 752.81 (septiņi 
simti piecdesmit divi euro, 81 centi) apmērā, kopā EUR 2774.97 (divi tūkstoši septiņi simti 
septiņdesmit četri euro, 97 centi) apmērā. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai veikt 
darbības, kas nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu publicēšanai. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

5. § 
Par zvērin āta revidenta uzaicināšanu Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada finanšu 

pārskata revīzijai 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Lulle, I.Krastiņš 
 

Nolūkā nodrošināt likuma ”Par pašvaldībām” 71.panta pirmās daļas prasības, pašvaldībai 
finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par 
saimnieciskā gada pārskatu ne retāk kā reizi gadā jāuzaicina auditorfirmas vai zvērinātus 
revidentus, kuru darbu apmaksā no attiecīgās pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 
Veicot attiecīgā pakalpojuma pretendentu atlasi atbilstoši pašvaldības iekšējiem normatīvajiem 
dokumentiem, tika iesūtīti triju pretendentu piedāvājumi, no kuriem atbilstošākais bija 
piedāvājums no SIA „A.Kursītes auditorfirma”, reģistrācijas Nr.45402005304, A.Kursītes 
sertifikāta reģistrs Nr.14, par līgumcenu 4719,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit 
eiro), ieskaitot PVN, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 12.09.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
A.Deniņa), PRET” 1 balss (A.Deniņa), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Uzaicināt SIA „A.Kursītes auditorfirma”, finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu 
sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par Carnikavas novada pašvaldības 2018. 
saimnieciskā gada pārskatu, noslēdzot līgumu. 

2. Līdzekļus lēmuma 1.punktā paredzētā līguma izpildei paredzēt: avansa maksājumu 2359.50 
EUR 2018.gada budžetā; atlikušo daļu samaksas – 2359.50 EUR – 2019.gada budžetā. 

 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Jau vairākus gadus ir bijis ierosinājums, ka revīzijai varētu 
uzdot vērtēt arī pašvaldības lēmumu lietderīgumu. Ierosinu, ka nākamajā gadā, plānojot budžetu, 
tiktu paredzēti nepieciešamie līdzekļi, lai tāda revīzija notiktu pašvaldības darbā. Finanšu revīzija 
konstatē, ka nav problēmas ar saskaitāmajiem, bet nekur netiek izvērtēts pats lietderīgums, kas ir 
likumā “Par pašvaldībā” pamats”.  
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6. § 
Par ūdensvada trases Ceriņu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

1. domē saņemts dzīvojamās mājas [..], Carnikavā, Carnikavas novadā, īpašnieka – [..] 
(turpmāk - īpašnieks), 14.08.2018. iesniegums, 14.08.2018. reģistrēts domē ar Nr.S/1753 
(turpmāk – iesniegums). Iesniegumā īpašnieks lūdz viņa īpašumā esošo ūdensvada trasi 
Ceriņu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā (turpmāk – komunikācijas) pārņemt pašvaldības 
īpašumā;  

2. komunikāciju būvdarbi veikti saskaņā ar 2017.gada ūdensvada izbūves  būvprojektu (ārējais 
ūdensvads ŪKT), kas 03.04.2017. akceptēts Carnikavas novada būvvaldē, un 03.04.2017. 
izdotu būvatļauju Nr.BIS-BV-3.3-2017-273. Komunikācijas ir pieņemtas ekspluatācijā, 
pamatojoties uz 23.08.2018. apstiprinātu aktu par ūdensvada izbūvi, Carnikavā, Carnikavas 
novadā, kadastra Nr.8052 005 0905, pieņemšanu ekspluatācijā;  

3. komunikācijas ir izbūvētas Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma 
Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr.80520051536, sastāvā ietilpstošā 
zemes vienībā;  

4. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
datiem nekustams īpašums Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 
Nr.80520051536, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,2727 ha platībā, pieder Carnikavas 
novada domei, īpašuma tiesība 22.02.2008. ir nostiprināta Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000427222; 

5. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
datiem nekustams īpašums [..], Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052005[..], kura sastāvā 
ietilpst zemes vienība 0,1023 ha un jaunbūve, pieder [..], īpašuma tiesība 25.08.2010. ir 
nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4065; 

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta otrās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 

b. 15.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 
fonds; 

c. 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 
iegūšanu pašvaldības īpašumā, un noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana 
un pārzināšana, un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā; 

7. no Civillikuma 1912.panta izriet, ka tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir 
otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību, ir dāvinājums. 
Izvērtējusi iesniegumā izteikto lūgumu pārņemt īpašnieka piederošās komunikācijas 

pašvaldības īpašumā, kopsakarā ar uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem, 
dome secina, ka komunikāciju pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) ir 
lietderīga, jo tās ir izmantojami normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, Civillikuma 1912.pantu, saskaņā ar 
apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta 
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komitejas 12.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra Nr.80520050905, īpašnieka 
[..] Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) infrastruktūras 
objektus – ūdensvada trasi, kas izbūvēta Carnikavas novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašumā Ceriņu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr.80520051536. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu par lēmuma 
1.punktā norādīto dāvinājumu, aktā norādot dāvinātās mantas daudzumu, kvalitatīvos 
rādītājus un dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma 
līgumu lēmuma 1.punktā norādītās mantas pieņemšanai pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā), termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā pieņemšanas - 
nodošanas akta parakstīšanas. 

4. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu līdz ar visiem piederumiem un dokumentiem, kas uz to 
attiecas. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā 
apsaimniekošanas līguma ar pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss” par 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu.  

6. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 5.punktā 
minēto papildvienošanos, termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā 
pieņemšanas - nodošanas akta un lēmuma 3.punktā minētā dāvinājuma līguma parakstīšanas.  

7. Segt lēmuma 1.punktā norādītās mantas uzturēšanas izdevumus 2018.gadā no Carnikavas 
novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 2018.gada budžeta līdzekļiem.  

8. Noteikt atbildīgos par: 
8.1. lēmuma 3. un 6.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
8.2. lēmuma 4. un 7.punkta izpildi – pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
7. § 

Par priorit ārā projekta “Sigu ļu dambja savienošana pie Valteru ielas” finansēšanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: D.Kozlovskis, G.Kozlovska, J.Kozlovskis, G.Dzene, P.Špakovs, G.Miglāns, 
K.Bergmanis, E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada dome 30.11.2017. ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.SN/2017/19 
“Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. Carnikavas 
novada pašvaldības 2018.gada budžetā “Prioritārie projekti” paredzēts finansējums EUR 
400 000,00 apmērā. 

2. No kopējā paredzētā finansējuma EUR 400 000,00 prioritārajam projektam “Siguļu dambja 
savienošana pie Valteru ielas” 2018.gadā tika paredzēti EUR 114 950,00. 

3. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 
Aģentūra) veica tirgus izpēti un 08.01.2018. noslēdza līgumu Nr.2018/1 par Siguļu 
aizsargdambja Valteru ielā 18, Carnikavā no pik.26/95 līdz 27/48 būvprojekta izstrādi. 
Līguma cena EUR 3993,00 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis).  



11 

4. Aģentūra 24.08.2018. izsludināja iepirkumu “Siguļu aizsargdambja būvniecība Valteru ielā 
18 ” (identifikācijas Nr. PA “Carnikavas Komunālserviss” 2018/22). Pretendenta, kas atbilst 
atklāta konkursa kvalifikācijas prasībām piedāvājuma cena ir  EUR 162 684,83 (t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis). 

5. Prioritārā projekta “Siguļu dambja savienošana pie Valteru ielas” būvprojekta izstrādes un 
būvniecības kopējās izmaksas ir EUR 166 677,83 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). 

6. Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams paredzēt pašvaldības 2018.gada budžetā 
papildus finansējumu EUR 51 727,80 prioritārā projekta “Siguļu dambja savienošana pie 
Valteru ielas” īstenošanai. 

 
D.Kozlovskis norāda, ka lietderīgāk būtu šo finansējumu novirzīt baseina izveidošanai, par ko tika 
runāts IKSS komitejā. 
J.Kozlovskis nepiekrīt, jo basiens ir pieejams blakus novados. Kā arī baseina uzturēšanai ir lielas 
apsaimniekošanas izmaksas. 
D.Kozlovskis komentē, ka Latvijā ir ļoti augsta noslīkušo cilvēku statistika. Ņemot vērā, ka 
atrodamies pie jūras un Gaujas, mums būtu jānodrošina tas, ka bērniem būtu peldēšanas 
apmācība. 
G.Dzene papildina, ka bērniem pēc pirmsskolas izglītības iestāžu absolvēšanas līdz skolai rodas 
pārtraukums un viņi aizmirst šīs iemaņas. Līdz ar topeldēšanas apmācību vajadzētu nodrošināt 
vismaz līdz 4.klasei. 
J.Kozlovskis jautā, vai lietderīgāk nebūtu nodrošināt transportu bērnu pārvadāšanai uz blakus 
novadu peldbaseiniem, nevis būvēt jaunu peldbasienu? Tas būtu daudz lētāk. 
G.Miglāns papildina, ka sākotnēji būtu jāveic aptauja un jāzin – cik daudzi būtu gatavi apmeklēt 
šādas nodarbības. 
D.Mieriņa jautā, kāda loma ir vecākiem – savu bērnu apmācīšanā?! Visas iemaņas skolā nevar 
iemācīt. 
 
Deputāti diskutē par peldbaseina nepieciešamību novadā. 
 
E.Burģelis jautā, cik šogad esam iztērējusi budžeta līdzekļus, kas bija paredzēti prioritārajiem 
objektiem (ceļiem, apgaismojumam)? 
D.Mieriņa atbild, ka šogad finansējums pietika visiem investīciju projektiem, par ko tika lemts 
budžetā, un ir arī neliels pārpalikums.  
E.Burģelis komentē, ka neatbalstīs šo lēmumu, jo motivācija ir skaidra. Šis gabals nav to vērts. 
Nav zināms vai ar šī posma izbūvi tiks palielināta tūristu plūsma, ņemot vērā, ka netiek veidots 
savienojums. Kā arī šī summa ir pārāk liela, lai investētu šādā projektā, zinot, ka līdzekļi ir 
vajadzīgi arī citos projektos. Skatoties nākotnē ir zināms, ka būs vajadzīgs finansējums 
(~ 70 000,00 EUR), lai izveidotu dzīvojamo fondu pedagogiem. Tādēļ izsaka priekšlikumu daļu no 
šī finansējuma novirzīt dzīvojamam fondam, kas būs ieguldījums nākotnē. 
A.Deniņa atblasta E.Burģeli, ka ir nepieciešams vairāk domāt par dzīvojamā fonda izveidi, zinot, 
ka novadā ir daudz jaunu pedagogu, kurus ir nepieciešams noturēt. 
D.Mieriņa informē, ka par dzīvojamo fondu tika iegūta pieredze Valmieras pašvaldībā, līdz ar to 
ir vairākas idejas kā to risināt arī mūsu pašvaldībā. Kā arī par šo tika diskutēts ar Ministru 
prezidentu, ka to varētu īstenot caur privātiem uzņēmumiem (Ar ALTUM fondu palīdzību varēs 
iegūt finansējumu un garantiju 30% apmērā). Pie šādiem noteikumiem strādā Ministru kabinets. 
I.Krastiņš komentē, ka sākotnēji šī zeme tika atsavināta ar mērķi, lai dambis izpildītu mērķi – 
nodrošinātu teritorijas pasargāšanu no applūšanas riska. Pēc tam pateicoties speciālistiem, tika 
atrasts cits risinājums un dambis ir izpildījis savu uzdevumu. Maija domes sēdē lēmām ņemet 
aizņēmumu, lai uzsāktu šo dambja projektēšanu. Dome jau vienreiz ir lēmusi par to, ka tas nebūtu 
lietderīgi. Treškārt ir j āskatās apkārtējā vide un iedzīvotāji. Tie, kas dzīvo otrā pusē šiem 50m 
(aptuveni 30 iedzīvotāji) ir piln īgi pret to, ka cilvēku plūsma varētu notikt caur viņu augļu dārziem. 
Tāpat pret ir arī īpašnieks, kas ar pašvaldību ir ilgstoši cīnijies. Ņemot vērā šos fakturs un to, ka 
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pašvaldība neko citu nevar darīt, deputāts ir sazinājies ar VARAM. Ministrija norāda, ka 
pašvaldībai vislietderīgāk būtu vērsties Saeimā ar priekšlikumu atcelt iepriekš pieņemto likumu, 
balstoties uz to, ka likuma pieņemšanas mērķis – nodrošināt teritorijas neapplūšanu, jau ir 
sasniegts. VARAM departamenta direktors minēja, ka šis ir bezprecedenta gadījums, bet šajā 
gadījumā mēs būtu labs paraugs – kā varētu rīkoties elastīgi, ņemot vērā visus lietas apstākļus. 
Uzskata, kamēr nav izsmeltas visas juridiskās iespējas ietaupīt šos 166 tūkstošus, ir pilnīgi 
bezatbildīgi un nesaimnieciski lemt par dambja būvniecību (50 m). Ierosina uz nākošo domes sēdi 
sagatavot lēmumprojetku par to, ka pašvaldība vēršas Saeimā ar lūgumu atcelt iepriekš pieņemto 
likumu. 
D.Mieriņa komentē, ka to visu var darīt, bet šādā gadījumā ir jāvēršas arī pie iedzīvotāja, kas 
saņēma kompensāciju un arī no viņa jāpiedzen šī summa. Pašvaldībai ir jāatgūst savi līdzekļi, kas 
ir samaksāti. 
I.Krastiņš norāda, ka tā tas nav. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums nosaka, ka atsavinšanas gadījumā, šo papildus līdzekļu (166 tūkstošu) 
ieguldīšana ir nelietderīga. 
K.Bergmanis norāda, ka vajadzētu atblasīt VARAM sniegtā viedokļa variantu – nemaksāt vēl 166 
tūkstošus. 
D.Mieriņa norāda, ka šobrīd tiek īstenota tā procedūra, kāda tika virzīta jau no paša sākuma. 
Pagaidu risinājums tikai daļēji atrisina problēmu, jo nenodrošina maksimālo augstumu, kam 
teritorija būtu jāpasargā reizi 100 gados (pietrūkst 50 cm). Piekrītu tam, ka būtu jārisina 
jautājums par savienojumiem. Tieši tāpēc pašvaldība iesaistās dažādos projektos, ar kuru 
palīdzību varam veidot un izstrādāt tehnisko projektu. Kā arī šo dambi prezentējam kā “zaļo 
veloceļu”.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2.punktu, 21.panta otro daļu, Finanšu un budžeta komitejas 12.09.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 7 balsīm (E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt kopējās izmaksas EUR 166 677,83 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis) 
prioritārā projekta “Siguļu dambja savienošana pie Valteru ielas” īstenošanai, paredzot 
papildus finansējumu EUR 51 727,83 apmērā no 2019.gada prioritārajiem projektiem no 
aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo uzskatu, ka šos 166 tūkstošus mēs kā 
pašvaldība varējām ieguldīt daudz svarīgākos projektos, piemēram, bērnudārzs Kalngalē vai 
velo/gājēju celiņa izbūve gar P1 (no Kalnalges līdz Carnikavai). Mani kā deputātu uztrauc tas, ka 
iztērējot šo naudu, mēs samazinām iespēju realizēt daudz augstākas priorites projektus”. 
 

8. § 
Par izmaiņām „B ērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs” komisijas sastāvā 

Ziņo: G.Kozlovska 
 

Ņemot vērā, ka divas personas pārstāj pildīt komisijas locekļa pienākumus, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.panta pirmo daļu, un Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.09.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” 1 balss 
(E.Burģelis), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Carnikavas pašvaldības komisiju “Bērnu uzņemšana pirmskolas izglītības 
iestādēs” šādā sastāvā: 
1.1. komisijas priekšsēdētājs: Elita Terentjeva – Izglītības un kultūras nodaļas vadītājs;  
1.2. priekšsēdētāja vietnieks: Antra Krasta – pašvaldības izglītības speciālists. 

2. Komisijas locekļi: 
2.1. Genovefa Kozlovska – domes priekšsēdētājas vietniece; 
2.2. Guntis Jākobsons – novada iedzīvotājs; 
2.3. Daiga Landsmane – Sociālā dienesta vadītāja. 

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 23.08.2017. 
lēmums (protokols Nr.17, 18.§) par izmaiņām „Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības 
iestādēs” komisijas sastāvā. 

 
9. § 

Par finansiālu atbalstu Carnikavas Senioru deju kolektīva “TACIS” dal ībai 
Starptautiskajā folkloras festivālā “Rythms of  Fall” Gruzij ā 25.-30.10.2018. 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
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 31.08.2018. iesniegums, kas Carnikavas novada domē reģistrēts 
05.09.2018. ar Nr. S/1906, ar lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas senioru deju kolektīva 
“TACIS” dalību Starptautiskajā folkloras festivālā “Rythms of  Fall”, kas norisināsies Gruzijā no 
25. līdz 30.10.2018. 

Izvērtējot iesniegumā minēto, Dome konstatē: 
1. Senioru deju kolektīvs “TACIS” 2016.gada un 2017.gada sezonās veiksmīgi startējis 

Siguldas apriņķa tautas deju kolektīvu skatē, saņemot Augstākās pakāpes diplomu.  
2. XXVI Visp ārējo latviešu Dziesmu un deju svētku pārbaudes skatē 2018.gada pavasarī 

kolektīvs tika novērtēts ar Augstāko pakāpi un tika iekļauts labāko Latvijas  kolektīvu 
sastāvā, kuri  gatavoja koncertprogrammu “Vēl simts gadu dejai”. 

3. Kolektīvs iepriekšējā sezonā arī aktīvi piedalījies Carnikavas tautas nama “Ozolaine” 
rīkotajos pašvaldības pasākumos.  

4. Senioru deju kolektīvu festivālā Gruzijā pārstāvēs 18 dalībnieki, t.sk. kolektīva 
mākslinieciskais vadītājs un koncertmeistare. 

5. Koncertbrauciena izmaksas vienai personai sastāda 535,00 EUR (pieci simti trīsdesmit pieci 
euro, 00 euro centi), t.sk: 
a. Aviobiļete (325,00 EUR) 
b. Dalības maksa konkursā un  
a. nakšņošana viesnīcā (200,00 EUR) 
c. Apdrošināšana (10,00 EUR) 

6. Kolektīvs lūdz līdzfinansējumu daļējai viesnīcas izdevumu un kolektīva dalības maksas 
segšanai 3000,00 EUR (trīs tūkstoši 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” 2.2., 16.2. un 
17.punktiem, 10.09.2018. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 euro centi) 
Carnikavas senioru deju kolektīvam “TACIS” (18 dalībniekiem), dalībai Starptautiskajā 
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folkloras festivālā “Rythms of Fall”, kas norisināsies Gruzijā no 25. līdz 30.10.2018. dalības 
maksas un nakšņošanas izdevumu daļējai apmaksai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas “Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Deju kolektīva “TACIS” vadītājam A.Lēnmanim iesniegt saturisko atskaiti par dalību 
festivālā Izglītības un kultūras nodaļā 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. 

 
10. § 

Par finansiālo atbalstu dalībai konferencē “Latvijas Tautas fronte par neatkar īgu un 
demokrātisku Latviju. LTF 30” 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada domē 26.06.2018. saņemta biedrības „4.maija Deklarācijas klubs”, 

reģ.Nr.40008036415, (turpmāk – Biedrība) prezidentes Veltas Čebotarenokas vēstule, ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt konferenci “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 
30”. Izvērtējot iesniegumā minēto, Dome konstatē: 

1. Šogad aprit 30 gadi, kopš 1988.gada 7.-8.oktobrī Rīgā tika dibināta Latvijas Tautas fronte. 
2. Par godu šim notikumam biedrība „4.maija Deklarācijas klubs”, Tautas frontes muzeja 

sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju organizē konferenci un 
aicina pašvaldības apzināt bijušos LTF biedrus novadā, aicinot tos konferenci apmeklēt. 

3. Ir apzināti novadnieki un ir sagatavots saraksts ar bijušajiem LTF biedriem -10 personām 
(saraksts reģistrēts Domē 13.08.2018 ar Nr.S/1741), kas akceptējuši savu dalību pasākumā. 

4. Vienas personas dalības maksa konferencē noteikta 15,00 EUR. 
 

K.Bergmanis jautā, vai ir apzināti visi novada iedzīvotāji, kuri varētu piedalīties šajā konferencē? 
G.Kozlovska atbild, ka par cilvēku apzināšu atbildīgā bija Izglītības un kultūras nodaļa. Zinot, 
kas tajā laikā vadīja Latvijas Tautas fronti Carnikavā, arī tika apzināti pārējie dalībnieki. 
D.Mieriņa papildina, ka apzināti tika tie cilvēki, kas tajā laikā pārstāvēja Carnikavas pašvaldību. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 
10.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Akceptēt 11 bijušo Latvijas Tautas frontes biedru, Carnikavas novada iedzīvotāju dalību 
konferencē “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30”. 

2. Piešķirt 165,00 EUR (viens simts sešdesmit pieci eiro, 00 centi) desmit pašvaldības 
dalībnieku dalības maksai. 

3. Līdzekļus piešķirt no pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas „Iemaksas LPS un citās 
biedrībās” pārskaitot finansējumu biedrībai „4.maija Deklarācijas klubs” pēc rēķina 
saņemšanas. 

4. Atbildīgā par lēmuma 3. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja.  
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru.  
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11. § 
Par Carnikavas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna apstiprināšanu 2019.-

2025.gadam 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, E.Odziņa, E.Krūms, E.Burģelis, K.Bergmanis, D.Mieriņa, I.Krastiņš, 
I.Lulle, J.Kozlovskis, G.Kozlovska, L.Daugavietis, P.Špakovs 

 
Izvērtējot Carnikavas novada domes Centrālās adminitrācijas Sporta stratēģijas nodaļas 

(turpmāk tekstā – Sporta nodaļa) vadītāja Edvīna Krūma iesniegto Carnikavas novada Sporta un 
aktīvās atpūtas attīstības plānu 2019.-2025.gadam, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Līdz šim sporta jomā vienīgie reglamentējošie dokumenti ir Carnikavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam un Carnikavas novada attīstības programma 
2015. – 2021.gadam. Attīstības dokumenti, kas reglamentētu sporta nozari atsevišķi, nav 
izstrādāti.  

2. Sporta stratēģijas nodaļas nolikuma 7.2. punkts nosaka šīs nodaļas uzdevumu plānot, vadīt 
un organizēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta stratēģijas attīstību un resursu racionālu 
izmantošanu. 

3. Carnikavas novada sporta jomas attīstībai, nepieciešams pamata dokuments sporta virzienā 
noteiktam laika periodam. 

 
A.Deniņa jautā, kāds ir panāktais risinājums par peldēšanas nodarbību nodrošinājumu 
skolēniem? 
E.Odziņa atbild, ka sākumā tiks veikta vecāku aptauja un tad jautājums tiks risināts tālāk. 
E.Krūms papildina, ka ir bijusi saruna ar I.Lūsi un viņa apstiprināja, ka labprāt pasniegtu 
peldēšanas nodarbības. PII “Riekstiņš” baseins būtu atbilstošs 1.-2.klases skolēniem. 
K.Bergmanis komentē, ka dokuments ir ļoti labs, bet vai šo dokumentu nevajadzētu virzīt uz kādu 
forumu, lai saņemtu arī iedzīvotāju viedokļus? Noteikti vairāk vajadzētu aktualizēt arī veselīga 
dzīvesveida aspektu, saskaņā ar novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Konkrētāk – vairāk 
vajadzētu informāciju par veloceliņiem un ūdens sporta veidu attīstību. 
E.Krūms atbild, ka šis plāns ir izstrādāts pamatojoties uz novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju. 
Viss, kas attiecas uz ūdens aktivitātēm ir jau ietverts novada stratēģijā, kā atsevišķa sadaļa.  
K.Bergmanis norāda, ka šādā gadījumā tad būtu nepieciešams grozīt novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģiju, lai varam kvalitatīvi izstrādāt sporta attīstības plānu. 
E.Burģelis jautā, vai ir paredzēti finanšu avoti katrai no aktivitātēm? Nav arī pieminēts vai 
pašvaldība piedalīsies ES fondu apguvē, lai attītīstu sporta infrastruktūru. To vajadzētu iekļaut, 
zinot, ka pašlaik aktīvi attīstam izglītības un sporta jomas. 
D.Mieriņa informē, ka viss kas saistās ar stadionu un tā infrastruktūru ir iekļauts skolas 
rekonstrukcijas projektā. Jo valdības dokumentā nedrīkst parādīties, ka aizņēmums tiek ņemts 
sporta infrastruktūras izveidei. 
E.Burģelis jautā, par finansiālo atbalstu sportistiem, vai tiks izstrādāts cits modelis kā tiks 
apbalvoti novada sportisti, ņemot vērā, ka plānā ir iestrādāta “Sporta laureāta” pasākuma 
rīkošana? 
E.Krūms atbild, ka tiks pārstrādāti saistošie noteikumi par finanisālo atbalstu sportistiem un 
sasniegumu izvērtējumiem. Atbildot uz K.Bergmaņa jautājumu par foruma organizēšanu – to 
noteikti var darīt. 
K.Bergmanis ierosina plānā papildināt 1.pielikumu un iekļaut arī kalnu slēpošanu pie Carnikavas 
novadu iedzīvotāju sasniegumiem 2017.gadā. 
E.Krūms atbild, ka to noteikti var iekļaut. 
I.Krastiņš jautā, vai plānā nevajadzētu daudz mērķtiecīgāk aprakstīt ūdens izmantošanu un 
sportošanas iespējas? 
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E.Krūms atbild, ka novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā ir atsevišķa sadaļa par ūdeņiem un to 
izmantošanu. 
I.Krastiņš komentē, ka ir redzamas vairākas lietas, kas nesaskan ar novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģiju. Nevajadzētu būt tā, ka dokumenti ir šķērslis darīt kvalitatīvu darbu. Ir procedūra kā 
var mainīt stratēģiju, lai sasniegtu labākus rezultātus. Apskatot plāna 2.pielikumu, redzams, ka 
2020.-2021.gadā ir lielākā daļa aktivitātes. Vai visām šīm aktivitātēm ir paredzēts finansējums 
novada budžetā? 
I.Lulle  atbild, ka katru gadu tiek atbalstītas svarīgākās prioritātes, par ko lemj deputāti. 
E.Krūms papildina, ka par lielajiem investīciju projektiem deputāti jau ir balsojuši, jo izriet no 
kopīgās stratēģijas. Vienīgi to izpildes termiņš ir pārbīdijies uz nākošajiem gadiem. 
I.Krastiņš komentē, ka ikvienam pašvaldības lēmumam, kas prasa resursus ir jānorāda resursu 
avots un laiks. Ja konstatējam faktu, ka ir kļūdas izpildes termiņos, tad savu darbu nedaram 
pienācīgi. 
K.Bergmanis ierosina pie katras aktiviātes noteikt prioritātes pakāpi, lai saprastu – kuras ir 
svarīgākās un kuras nav tik svarīgas. Labāk būtu veidot vienotu velotīklu, lai infrastruktūra būtu 
vienkopus. Prioritātes noteikti būtu zāle (lai ziemas periodā varētu nodarboties ar sporta 
aktivitātēm) un stadions. 
L.Daugavietis norāda, ka pamatā plāns būtu jābalsta uz aktīvās atpūtas attīstību nevis uz 
profesionālā sporta attīstību. Runājot par sporta veidu attīstību, tad vienīgais, kas ir piemērots 
Carnikavas novada teritorijai ir makšķerēšana. Jebkurš cits ūdens spota veids izmaksās ļoti daudz. 
E.Burģelis nepiekrīt, jo pašvaldībai ir tikai jādod atbalsts konkrētajai jomai, pārējo jau izdarīs 
paši uzņēmēji/ sportisti. 
I.Krastiņš ierosina sporta attīstības plānu pārstrādāt, jo ir pret tāda plāna atbalstīšanu, ko 
aizliedz “papīrs”. Plānam jābūt kvalitatīvi izstrādātam, pamatojoties uz iedzīvotāju vajadzībām. 
Otrkārt, noteikti aktivitātes vajadzētu salikt atbildīgi – izpildes secībā, ko darīt kurā gadā. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 5.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu un 13.panta pirmo un trešo daļu, 
2014.gada 2.decembra MK noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 
ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 54.punktu, saskaņā ar Izglītība, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas 10.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” 1 balss (I.Krastiņš), 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plānu 2019.- 2025.gadam 
(pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo esmu ļoti neatbalstoš pret 
dokumentiem, kas tiek pieņemti tikai papīra pēc. Šeit sēdē izrunājot, tika konstatēts, ka ir labāks 
risinājums gan par stratēģijas un tā plāna saturu, gan arī par finansu izlietojumu. Mūs ierobežo 
tas, ka papīrs neļauj. Esmu principā pret tādiem lēmumiem. Žēl, ka netika atbalstīts mans 
ierosinājums šo dokumentu virzīt uz nākošo mēnesi un vēlreiz pārskatīt, ieliekot pareizas 
prioritātes un saskaņojot finansējumu, vai tiešām spēsim šīs lietas uzbūvēt”.  
K.Bergmaņa komentārs pie balsojuma: “Nobalsoju “PAR” ar cerību, ka tiesiskuma garants 
neiejauksies Sporta stratēģijas nodaļas vadītāja darbā. Un ar cerību, ka tiks iekļauti tie punkti, 
kas iepriekš tika minēti – prioritātes, ūdens sporta veidiem, un dokuments, kas norāda uz to, ka no 
sporta viedokļa būtu izmaināms lielajā stratēģijā”.  
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12. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2018/20 „Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās 

kārt ības noteikumi” apstiprināšanu 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
IZSAKĀS: L.Daugavietis, D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome 2018.gada 25.jūlij ā apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr.SN/2018/19 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013. gada 22. maija saistošajos 
noteikumos Nr. SN/2013/8 „Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā”” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi).  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 2018.gada 14.augusta atzinumā Nr.1-18/7160 atzīst, ka saistošajos noteikumos 
Nr. SN/2013/8 noteiktā teritorija – Carnikavas sporta komplekss ir publiska vieta un, ka 
pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem var regulēt publiskā lietošanā esošas pašvaldības 
teritorijas lietošanu, kā arī noteikt šīs teritorijas lietošanas ierobežojumus, tostarp sevišķās 
izmantošanas gadījumus, kad šo teritoriju var nodot lietošanā konkrētām personām. Vienlaicīgi 
Ministrija lūdz pārskatīt Saistošos noteikumus un saistošos noteikumus Nr. SN/2013/8, norādot, 
ka ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams regulēt tikai sabiedriskās kārtības noteikumus šajā 
teritorijā. Bez tam Ministrija norāda, ka saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/8 noteiktos teritorijas 
izmantošanas noteikumus var noteikt ar iekšēju normatīvo aktu, tostarp nosakot, kad minētā 
teritorija ir publiski pieejama jebkurai personai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izstrādāti jauni Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās 
kārtības noteikumi.   
 
L.Daugavietis jautā, vai pie sabiedriskās kārtības noteikumiem attiecas arī tas, ka aizliegts veikt 
organizētas nodarbības bez saskaņošanas ar augstākstāvošām iestādēm? 
D.Mieriņa atbild, ka to reglamentē citi normatīvie dokumenti. Gūt labumu, izmantojot pašvaldības 
īpašumus, nevar, jo pašvaldība nevar dot mantu beatlīdzības lietošanā. To nosaka Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Tādēļ pašvaldībā ir 
pieņemti treneri un interešu izglītību programmu pedagogi.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 43. panta pirmās daļas 4. punktu, un ņemot vērā Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Carnikavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumu “Par saistošo noteikumu 
Nr. SN/2018/19 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013. gada 22. maija saistošajos 
noteikumos Nr. SN/2013/8 „Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā”” 
apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 19.§). 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN/2018/20 „Carnikavas sporta kompleksa 
sabiedriskās kārtības noteikumi” (pielikumā).  

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

4. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt 
saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā „CARNIKAVAS 
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NOVADA VĒSTIS” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā Carnikavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā.  

5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram izvērtēt un nepieciešamības gadījumā izdot iekšēju 
normatīvo aktu, ar kuru reglamentē pašvaldības iestāžu sadarbību, kompetenci u.c. 
jautājumus, kas saistīti ar Carnikavas sporta kompleksa darbības nodrošināšanu un darba 
organizāciju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

13. § 
Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Domas” un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 11.00 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 
 

Carnikavas novada dome 27.08.2018. ir saņēmusi iesniegumu no nekustamā īpašuma 
„Domas” (kadastra Nr.8052 008 0891) īpašnieku [..], [..] un [..] iesniegumu par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Domas” un saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 96., 
98. un 99.punktu, kā arī Carnikavas pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem 
Nr.CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-
2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  

 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, 
I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Domas” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 008 0891. 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Domas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 008 0891 detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar [..], [..] un [..] par detālplānojuma izstrādes finansēšanu pielikums Nr.2. 
4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa vadītāju teritorijas plānotāju. 

 
14. § 

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu SIA “GRIF  93” komercdarbībai zvejniecībā  
Ziņo: G.Miglāns 

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

1. domē 03.09.2018. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GRIF 93”, reģistrācijas Nr. 
LV40003052771, juridiskā adrese: ”Laivas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
(turpmāk - komersants) iesniegums, reģistrēts domē ar Nr. S/1890, 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 03.09.2018. izziņa Nr.105219 par nodokļu parādu neesamību, 

kas pārsniedz 150 euro, 
c. Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtas zvejas laivu – 

SE064, SE114, SE063, SE066, SE067, SE065  – kuģošanas spējas apliecību kopijas; 
2. komersants nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā) Carnikavas 

novada teritorijā, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci) Nr. Z1/01-24/2 ar derīguma 
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termiņu līdz 06.11.2018. izsniegusi dome; 
3. starp domi un komersantu 22.02.2016. noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 

Nr.02-14.6/16/37, kura darbības termiņš ir 27.07.2031.;  
4. Ministru kabineta 08.09.2009. noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju 

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

(licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un 1.2. apakšpunkts - valsts 
nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu 
komercdarbībai zvejniecībā; 

b. 2.2.punkts cita starpā - atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja 
(licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 
attiecīgā ūdenstilpe, – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā 
minētajos ūdeņos; 

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

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

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

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

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

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka: 
1) komersants ir iesniedzis domē rakstisku iesniegumu saskaņā ar MKN Nr.1015 

1.pielikumu un tajā minētos dokumentus, tādēļ ir tiesisks pamats speciālās atļaujas 
(licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanai iekšējos ūdeņos (Gaujā) uz pieciem 
gadiem. 

 
Pamatojoties uz norādītajiem faktiem un minētajām tiesību normām, Ministru kabineta 

08.09.2009. noteikumu Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 
zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" 2.2., 4., 9. 
un 19.4.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka 
domes var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GRIF 93”, reģistrācijas Nr. LV40003052771, 
juridiskā adrese: ”Laivas”, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, speciālo atļauju 
(licenci) Nr. ZI/01-24/2 komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (Gaujā), ar derīguma 
termiņu no 07.11.2018. līdz 06.11.2023. 

2. Izsniegt lēmuma 1.punktā minēto atļauju (licenci) pēc valsts nodevas 14,23 eiro apmērā 
samaksas saņemšanas pašvaldības budžetā. 

3. Noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi: 
3.1. par lēmuma 1.punktu – novada domes priekšsēdētāju, 
3.2. par lēmuma 2.punktu – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas 

vadītāju. 
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15. § 
Par zemes Smilškalnu ielā 3, Gaujā, Carnikavas nov. nomu  

Ziņo: G.Miglāns 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada domē 03.09.2018. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums, 
iereģistrēts ar Nr. S/1880, par apbūvēta zemesgabala Smilškalnu ielā 3, Gaujā, Carnikavas nov. 
nomu. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000481761 Carnikavas novada pašvaldībai pieder 
(tiesneses Ināras Zariņas 19.10.2010. lēmums, žurn. Nr. 300002922994) zemes vienība 
0,0673 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1343 Smilškalnu ielā 3, Gaujā, 
Carnikavas nov. (turpmāk – zemes vienība). 

2. 2008.gada 21.augustā noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 4/07-5 par zemes 
vienības nomu ar termiņu uz 10 gadiem (turpmāk – Līgums) starp Carnikavas novada domi 
(Iznomātājs) un [..] (Nomnieks). Līgums bija spēkā līdz 2018.gada 21.augustam. Nomas 
maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda nav.  

3. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000000493093 iesniedzējai pieder (tiesneša Helmuta Nagļa 
01.08.2013. lēmums, žurn. Nr. 300003476027) darījuma rezultātā iegūts (24.07.2013. 
dāvinājuma līgums) ēku (būvju) nekustams īpašums (kadastra numurs 8052 502 1963), 
sastāvošs no dārza mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 8052 002 1343 001). Ēka saistīta 
ar zemes vienību 0,0673 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1343. 

4. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” paredz:  
4.1. 5.punkts - Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves 

tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro; 
4.2. 6.punkts - Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu. 
Apbūves tiesīgais papildus apbūves tiesības maksai maksā apbūves tiesības piešķīrējam 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz apbūvei 
nodoto zemesgabalu; 

4.3. 7.punkts - Apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, 
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos 
aktos nav noteikts citādi; 

4.4. 8.punkts - Par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. Nomas līgumu 
slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 
attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 
normatīvie akti; 

4.5. 15.punkts - Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar maksāšanas 
paziņojuma vai rēķina nosūtīšanas dienu vai nomas līguma noslēgšanas dienu. Maksa 
par faktisko apbūvēta zemesgabala lietošanu līdz maksāšanas paziņojuma vai rēķina 
nosūtīšanas dienai vai nomas līguma noslēgšanas dienai tiek noteikta saskaņā ar šīs 
nodaļas prasībām, nepiemērojot šo noteikumu 5. un 22. punktu; 

4.6. Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” /zaudējuši spēku 30.06.2018./ 7.2 punkta izpratnē, sākot ar 
2013.gada 1.janvāri, minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā, sākot ar 2014.gada 
1.janvāri - apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, 
ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 
28 euro gadā.  
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 
un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, 
I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar [..], dzimušu [..] Maskavā, par zemes vienības 0,0673 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1343, Smilškalnu ielā 3, Gaujā, Carnikavas nov. 
nomu ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem, rēķinot no līguma parakstīšanas dienas. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro 
gadā, sākot ar nomas līguma noslēgšanas dienu.  

3. Nomas līgumā iekļaut nosacījumu par maksas par zemesgabala faktisko lietošanu samaksu, 
sākot no īpašuma tiesību iegūšanas dienas (01.08.2013.) līdz nomas līguma noslēgšanas 
dienai. Maksu par zemesgabala faktisko lietošanu aprēķināt saskaņā ar faktiskās lietošanas 
periodā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, ievērojot atbilstoši 2008.gada 
21.augusta lauku apvidus zemes nomas līgumam Nr.4/07-5 nomnieka jau samaksāto nomas 
maksu. 

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
5. Atbildīgā par lēmuma 3.punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās administrācijas 

juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 28.09.2018. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
16. § 

Par zemes Meldru iela 16, Gaujā, Carnikavas nov. nomu  
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada domē 30.07.2018. saņemts [..] (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, 

iereģistrēts ar Nr. S/1614, par apbūvēta zemesgabala Meldru ielā 16, Gaujā, Carnikavas nov. 
nomu. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000511629 Carnikavas novada pašvaldībai pieder 
(tiesneses Antras Tiltiņas 23.10.2012. lēmums, žurn. Nr. 300003317987) zemes vienība 
0,052 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0556 Meldru ielā 16, Gaujā, Carnikavas 
nov. (turpmāk – zemes vienība). 

2. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes 
vienības atrodas 2 būves ar nenoskaidrotu piederību: saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 
8052 002 0556 001) un siltumnīca (kadastra apzīmējums 8052 002 0556 001) 

3. 2012.gada 23.oktobrī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. CND/L/ZN/21 par 
zemes vienības nomu ar termiņu līdz 2022.gada 23.oktobrim (turpmāk – Līgums) starp 
Carnikavas novada domi (Iznomātājs) un [..], personas kods [..] (Nomnieks). Nomnieks 
20.02.2018. miris. Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis par zemes vienības nomu 
par 2018. gadu samaksāts.  

4. Saskaņā ar mantojums apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), iereģistrētu 
zvērināta notāra Lailas Lapiņas aktu un apliecinājumu reģistrā 05.07.2018. ar Nr. 1516, 
mantojuma tiesībās uz [..] atstāto mantojumu – nomas tiesībām, kas izriet no 2012.gada 
23.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. CND/L/ZN/21 uz zemes vienību, 
apstiprināts dēls [..], personas kods [..]. 

5. Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” paredz:  
5.1. 4.punkts - Zemes nomas līgums slēdzams atbilstoši tipveida līgumam (pielikums); 
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5.2. 7. punkts - Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. 
Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 

5.3. 8. punkts - Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis, un nomas maksa 
samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām. Par nomas 
līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pašvaldība aprēķina līgumsodu 
0,01% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, 
I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par apbūvētas zemes 
vienības 0,052 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 0556, Meldru ielā 16, Gaujā, 
Carnikavas nov.  nomu ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem, rēķinot no līguma parakstīšanas 
dienas. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
4. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās administrācijas 

juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 28.09.2018. 
5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 

 
17. § 

Par atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu 
zemesgabalu Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8052 008 0802) 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 29.08.2018. saņemts Latvijas Republikas pilsones [..] (turpmāk – 
iesniedzēja) iesniegums, iereģistrēts ar Nr. S/1858, kurā norādīts, ka iesniedzēja kā 
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašniece vēlas nopirkt zemesgabalu 0,062 ha platībā Delfīnu 
ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov., uz kura  atrodas viņai piederošā ēka.  

2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000578646 (žurn. Nr. 300004638287, lēmums 
27.06.2018., tiesnese Ināra Kuzņecova) iesniedzējai pieder ēku (būvju) nekustamais īpašums 
Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 508 0017, kas sastāv no 
dārza mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 8053 008 0802 001). Nodalījuma I. daļas 
1.iedaļā atzīmes veidā izdarīts ieraksts: būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 008 0802) Delfīnu iela 13, Garciems, Carnikavas nov. 

3. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491565 (žurn. Nr. 300003046992, lēmums 
02.06.2011., tiesnese Antra Tiltiņa) Carnikavas novada pašvaldībai pieder nekustamais 
īpašums Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 0802, kas 
sastāv no zemes vienības 0,062 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 0802 (turpmāk 
- zemes vienība).  

4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem  zemes vienībai 
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 
0601. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi zemes vienībai nav noteikti. Nekustamā 
īpašuma kadastrālā vērtība EUR 7056 (vērtēšanas datums 01.01.2018.). 
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5. Starp Carnikavas novada domi un iesniedzēju 29.08.2018. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 
02-14.3/18/11 par zemes vienības nomu. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas 
dienu un ir spēkā 10 gadus. Nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
iesniedzējam nav. 

6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (turpmāk – Likums) nosaka: 
6.1. 1.pants (6.punkts) - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas 
standartiem. (7.punkts) - pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja 
noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu; 

6.2. 4.panta ceturtās daļas 3.punkts cita starpā - atsevišķos gadījumos publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) 
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve);  

6.3. 5.panta:  
6.3.1. pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija; 

6.3.2. ceturtā daļa - atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā 
pēc tam, kad šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktā minētās personas 
noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu par atvasinātas 
publiskas personas īpašumā esošiem apbūvētiem zemesgabaliem, pievienojot 
visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem 
lēmumu par attiecīgā zemesgabala pārdošanu; 

6.3.3. piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 
atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās 
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 

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

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;  

6.4.2. trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 
nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta 
pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu; 

6.4.3. sestā daļa - mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus; 

6.4.4. septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas 
novērtēšanas komisija. 

6.5. 37. panta pirmās daļas 4.punkts - pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, 
ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants); 

6.6. 44.panta:  
6.6.1. pirmā daļa - publiskas personas zemi var iegūt īpašumā personas, kuras saskaņā 

ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti; 
6.6.2. ceturtā daļa - publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai 

personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam. 

6.7. Pārejas noteikumu 11.punkts cita starpā - līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 
zemāka par attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas apstākļiem kopumā dome secina, ka Likuma 
4.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām atbilstoša persona – [..] iesniegusi atsavināšanas 
ierosinājumu par atvasinātai publiskai personai - Carnikavas novada pašvaldībai - piederošu 
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apbūvētu zemesgabalu Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 008 0802), kā arī dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības uz 
to. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – apbūvētu 
zemesgabalu 0,062 ha platībā Delfīnu ielā 13, Garciemā, Carnikavas nov. (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 8052 008 0802), pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošās, 
zemesgrāmatā ierakstītās ēkas (kadastra apzīmējums 8052 008 0802 001) īpašniecei Latvijas 
Republikas pilsonei [..], personas kods [..]. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma lietu komisijai noteikt lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala 
nosacīto cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc vērtējuma atskaites 
saņemšanas un nosacītās cenas noteikšanas iesniegt to apstiprināšanai novada domes sēdē. 
Uzdevuma izpildes termiņš  - 2 mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības administrācijas Būvvaldes nekustamā 
īpašuma speciāliste. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 
 

18. § 
Par atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu (kadastra 

numurs 8052 002 0247) - zemes starpgabalu Valdena ielā 26A, Gaujā, Carnikavas nov. 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 1560) 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 11.06 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Carnikavas novada domē 16.08.2018. saņemts Latvijas Republikas pilsones [..] (turpmāk – 

iesniedzēja) iesniegums, iereģistrēts ar Nr. S/1769, kurā norādīts, ka iesniedzēja vēlas 
nopirkt zemesgabalu 0,0006 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1560, Valdena ielā 
26A, Gaujā, Carnikavas nov., kas robežojas ar viņai piederoša zemesgabalu (kadastra 
apzīmējums 8052 002 0334) Valdena ielā 26, Gaujā, Carnikavas nov.  

2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000574942 (žurn. Nr. 300004526882, lēmums 
25.01.2018., tiesnese Jolanta Līvena) Carnikavas novada pašvaldībai pieder nekustamais 
īpašums, kadastra numurs 8052 002 0247, kas sastāv no zemes vienības 0,0006 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 1560. 

3. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2158 (žurn. Nr. 300002493345, lēmums 94.08.2008., 
tiesnese Indra Kreicberga) iesniedzējai pieder nekustamais īpašums Valdena ielā 26, Gaujā, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 0333, kas sastāv no 2 zemes vienībām un dārza 
mājas (turpmāk – īpašums). 

4. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem īpašuma (kadastra 
numurs 8052 002 0333) sastāvā ietilpst: 
4.1. zemes vienība 0,058 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0333, uz kuras 

atrodas dārza māja (kadastra apzīmējums 8052 002 0333 001), 
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4.2. zemes vienība 0,0594 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0334, kuras centrā 
atrodas Carnikavas novada pašvaldībai piederošā zeme vienība 0,0006 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 1560. 

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrēts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 
Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums – Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija – 0,0006 ha. Nekustamā 
īpašuma kadastrālā vērtība EUR 43 (vērtēšanas datums 01.01.2018.). 

6. Ar Carnikavas novada domes 20.12.2017. lēmumu (prot. Nr. 26, 23. §) “Par zemes piekritību 
pašvaldībai” noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,0006 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 1560 Valdena ielā 26A, Gaujā, Carnikavas nov., atbilstoši 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b) apakšpunktam ir starpgabals. 

7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (turpmāk – Likums) nosaka: 
7.1. 1.pants (6.punkts) - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas 
standartiem. (7.punkts) - pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja 
noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu; (11.b) apakšpunkts)  zemes 
starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir 
mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala 
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši 
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt 
pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

7.2. 4.panta ceturtās daļas 1.punkts cita starpā - atsevišķos gadījumos publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt 
zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei);  

7.3. 5.panta:  
7.3.1. pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija; 

7.3.2. piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 
atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās 
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 

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

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;  

7.4.2. trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 
nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta 
pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu; 

7.4.3. sestā daļa - mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus; 

7.4.4. septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas 
novērtēšanas komisija. 

7.5. 37. panta pirmās daļas 4.punkts - pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 
var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants); 
7.6. 44.panta:  

7.6.1. pirmā daļa - publiskas personas zemi var iegūt īpašumā personas, kuras saskaņā 
ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti; 

7.6.2. ceturtā daļa - publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai 
personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai 
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam. 
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7.7. Pārejas noteikumu 12.punkts cita starpā - līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 
zemāka par attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas apstākļiem kopumā dome secina, ka Likuma 
4.panta ceturtās daļas 1.punkta prasībām atbilstoša persona – [..] iesniegusi atsavināšanas 
ierosinājumu par atvasinātai publiskai personai - Carnikavas novada pašvaldībai - piederošu 
neapbūvētu zemes starpgabalu Valdena ielā 26A, Gaujā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8052 002 1560). 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu 

un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (kadastra 
numurs 8052 002 0247) – zemes starpgabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 
002 1560) 0,0006  ha platībā Valdena ielā 26A, Gaujā, Carnikavas nov., pārdodot par brīvu 
cenu Latvijas Republikas pilsonei [..], personas kods [..]. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma lietu komisijai noteikt lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala 
nosacīto cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc vērtējuma atskaites 
saņemšanas un nosacītās cenas noteikšanas iesniegt to apstiprināšanai novada domes sēdē. 
Uzdevuma izpildes termiņš - 2 mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības administrācijas Būvvaldes nekustamā 
īpašuma speciāliste. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 
 

19. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0625 ha platībā [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 [..], 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 
nepilsonim [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

20. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
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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 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamo daļu no 0,0658 ha platības [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 006 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 [..], iegūšanai īpašumā 
Krievijas Federācijas pilsonei [..] ([..]), dzimušai [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

21. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,061 ha platībā [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 [..], 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas 
pilsonim [..] ([..]), personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

22. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0677 ha platībā [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 [..], 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas Federācijas 
pilsonei [..] ([..]) personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

23. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
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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 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0547 ha platībā [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 006 [..], 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas republikas 
nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

24. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas no 0,06 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov. 
(iepriekšējais nosaukuma [..]), kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 
8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

25. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.09.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,15 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 
nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

26. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
[..] 
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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” 15 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1201 ha platībā [..], Carnikavas nov. kadastra numurs 8052 008 [..], 
zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā Ukrainas pilsonei [..], 
personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvai akts. 
 

27. § 
Par nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 28.08.2018. notikušās 
izsoles atzīšanu par nenotikušu, nodrošinājuma atmaksu un nekustamā īpašuma izsoles ar 

augšupejošu soli rīkošanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: J.Leja, J.Kozlovskis, D.Kozlovskis, I.Gotharde, E.Burģelis, A.Deniņa, P.Špakovs, 
G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 25.04.2018. lēmumu (protokols Nr. 6, 9.§) „Par Carnikavas novada pašvaldības 

mantas - nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., sastāvā 
ietilpstošas zemes vienības atsavināšanu” nodota atsavināšanai Carnikavas novada 
pašvaldības manta - nekustams īpašums Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 
kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā (turpmāk – pašvaldības manta); 

2. ar domes 20.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 3.§) „Par atsavināšanai nodotā nekustamā 
īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu” 
Carnikavas novada domes Izsoles komisijai (turpmāk – komisija) uzdots organizēt un rīkot 
pašvaldības mantas pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

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

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

5. ar komisijas 04.07.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/18/1) ir apstiprināti pašvaldības 
mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2018/25 (turpmāk – izsoles noteikumi); pašvaldības 
mantas mutiskas izsole notika 28.08.2018. plkst. 10.00 (turpmāk – izsole); komisija 
iesniegusi domei izsoles protokolu Nr. 14-1/18/3, no kura izriet, ka izsolei pieteicies viens 
dalībnieks – [..], kurš nosolījis augstāko cenu - 11440,00 EUR, tas ir, izsoles sākumcena 
(10400,00 EUR) plus viens izsoles solis (1040,00 EUR), un ir ieguvis tiesības slēgt 
pirkuma līgumu par izsolē iegūto mantu;  

6. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 05.07.2018. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv,  12.07.2018. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2018/137.IZ12), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
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2018.gada augusta (282) laidienā, un paziņojums par izsoli izlikts labi redzamā vietā pie 
izsolāmās pašvaldības mantas; 

7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
20.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles; pašvaldības mantas izsoles 
protokols ir apstiprināts ar komisijas 29.08.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.14-1/18/5); 

8. līdz izsoles noteikumos un 28.08.2018. izziņā norēķinam par izsolē iegūto mantu Nr.14-
1/18/4 (turpmāk – izziņa) noteiktajam termiņam – 10.09.2018., domes bankas kontā nav 
saņemts [..] maksājums 10400,00 EUR, kas ir starpība starp nosolīto cenu (11440,00 EUR) 
un pirms izsoles jau samaksāto nodrošinājuma summu (1040,00 EUR); 

9. domē 10.09.2018. saņemts [..] 05.09.2018. iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/1940 (turpmāk 
– iesniegums), kurā lūgts izskatīt iesniegumu pēc būtības, apturēt izziņas, kura paredz 
nosolītāja pienākumu veikt 10400,00 EUR apmaksu līdz 10.09.2018., darbību un atgriezt 
nosolītājam līdz izsolei iemaksāto nodrošinājumu 1040,00 EUR apmērā; 

10. iesniegumā cita starpā norādīts, ka pēc izsoles [..], apmeklējot īpašumu, saticis tā kaimiņus. 
Tie apgalvojuši, ka uz izsolītā īpašuma atrodas apgrūtinājums, proti, servitūts, kurš nav 
minēts izsoles noteikumos. Tā kā minēto apgrūtinājumu dabā nevar saskatīt, atzīt vai 
ievērot, [..] uzskata, ka domei bija pienākums par to informēt izsoles noteikumos, jo 
informācija, kura pieejama citos reģistros, ir maksas, tādējādi nedodot tiesības ar to 
iepazīties pirms izsoles sākuma; 

11. izsoles noteikumu 2.punktā ir skaidroti tajos lietotie termini. Izsoles noteikumu 2.2.punktā 
“izsolāmā manta” ir ietverta norāde uz to, ka manta tiek pārdota izsolē saskaņā ar domes 
25.04.2018. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma 
Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošas zemes vienības 
atsavināšanu” (prot. Nr.6, 9.§); norādītā domes lēmuma, kas publicēts pašvaldības mājas 
lapā internetā www.carnikava.lv, konstatējošās daļas 2.punktā ir minēts, ka zemesgrāmatā 
īpašumam atzīmes veidā reģistrētas lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu: 
servitūta zeme iela – ceļš 3 m plats, platība – 0,0046 ha, un augstsprieguma tīkli – 110kV 
EPL josla 26 m, platība – 0,0502 ha; līdz ar to nav pamatots iesniegumā izteiktais 
apgalvojums, ka informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem ir 
pieejama citos reģistros par maksu;  

12. nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., apgrūtinājums (3 m 
platais servitūta ceļš) dabā ir labi saskatāms;  

13. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a. 9.panta otrā daļa - institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija;  

b. 10.panta pirmā daļa - izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā 
institūcija; 

c. 30.panta pirmā daļa cita starpā - piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto 
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz 
citu termiņu; 

d. 31.panta pirmā daļa cita starpā - ja nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar 
augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu; 

14. izsoles noteikumi paredz: 
a. 26.punkts cita starpā - izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā 

augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, 
jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas; 

b. 22.4.punkts - izsole atzīstama par nenotikušu, ja izsoles dalībnieks – nosolītājs – nav 
samaksājis nosolīto cenu; 

c. 24.punkts cita starpā - lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem dome un 
nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Domes lēmumu var 
pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par 
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nenotikušu, tās dalībniekiem 2 (divu) nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, 
pamatojoties uz viņu iesniegumiem. 

 
I.Gotharde paskaidro, ka likums šādu situāciju nereglamentē. Iepriekš izsoles komisija ar šādu 
situāciju nebija sastapusies, līdz ar to ir šāds lēmums. Turpmāk izsoles noteikumos tiks paredzēta 
arī šāda situācija, ka netiek atmaksāta drošības nauda. 
E.Burģelis jautā, vai šāda lieta netika atrunāta izsoles nolikumā? 
I.Gotharde atbild, ka nolikumā ir atrunāts tas, ja izsoli atzīst par nenotikušu (iemesls nav 
jānorāda), tad atmaksā. Likums nosaka, ka izsole atzīstama par nentotikušu, ja izsolītais nav 
samaksājis nosolīto cenu. Savukārt izsoles noteikumi nosaka, ka visos gadījumos, kad izsole, 
saskaņā ar likumu, uzskatāma par nenotikušu, mēs atmaksājam drošības naudu. 
 

Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 28.08.2018. notikusī pašvaldības mantas izsole ir 
atzīstama par nenotikušu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, Carnikavas novada 
domes 04.07.2018. noteikumu Nr. INA/2018/25 22.4. un 24.punktu, atklāti balsojot „PAR” 15 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), 
PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, 
Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta 
zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā - 28.08.2018. mutisko 
izsoli par nenotikušu. 

2. Paziņot lēmumu reģistrētajam izsoles dalībniekam [..] ([..]), personas kods [..], deklarētā 
adrese: [..], Garkalnes nov., LV-1024, nosūtot to pa pastu uz personas deklarēto dzīvesvietas 
adresi, nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles 
komisijas priekšsēdētāju, termiņš – piecas (5) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

3. Atmaksāt lēmuma 2.punktā norādītajai personai, pamatojoties uz 05.09.2018. iesniegumu 
(10.09.2018. reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr. S/1940), 22.08.2018. iemaksāto 
nodrošinājumu 1040,00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit eiro, nulle centi) apmērā 2 (divu) 
nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, pārskaitot to uz kontu [..] AS “Citadele banka”, 
nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu 
vadības nodaļas vadītāju. 

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

5. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai organizēt un rīkot lēmuma 1.punktā 
norādītās pašvaldības nekustamās mantas pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli par eiro, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību un 
termiņus, nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles 
komisijas priekšsēdētāju. 

6. Noteikt, ka šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas 
lēmuma 2.punktā norādītajai personai. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

28. § 
Par atlaišanas pabalsta izmaksas saskaņošanu I.Pastoram   

Ziņo: D.Mieriņa 
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IZSAKĀS: E.Burģelis, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, J.Leja, D.Kozlovskis, A.Deniņa, G.Dzene, 
K.Bergmanis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  
1. Pamatojoties uz domes 2010.gada 15.oktobra lēmumu (protokols Nr.19, 1.§) Imants Pastors 

iecelts Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora un administrācijas vadītāja amatā, par 
ko 2010.gada 18.oktobrī noslēgts darba līgums Nr.30/2010 (turpmāk – Darba līgums). Ar 
2016.gada 17.februāra vienošanos Nr.6 pie Darba līguma, I.Pastors pieņemts darbā par 
Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju, bet ar 
2016.gada 3.marta vienošanos Nr.7 pie Darba līguma – par Carnikavas novada pašvaldības 
policijas priekšnieku. 

2. 2018.gada 18.septembrī domē saņemts Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšnieka 
I.Pastora iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2018.gada 22.oktobri, 
pusēm par to savstarpēji vienojoties, kā arī rast iespēju izmaksāt atlaišanas pabalstu atbilstoši 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta 
četrpadsmitajai daļai.  

3. Atbilstoši Darba likuma 114.pantam, Darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās 
attiecības, savstarpēji vienojoties. Šāds līgums slēdzams rakstveidā. 

4. 2018.gada 18.septembrī starp Carnikavas novada pašvaldību kā darba devēju un Imantu 
Pastoru kā darbinieku noslēgts līgums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu saskaņā ar 
Darba likuma 114.pantu (pēdējā darba tiesisko attiecību diena – 2018.gada 21.oktobris). 

5. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta 
četrpadsmitā daļa nosaka, ka atlaišanas pabalstu, izbeidzot amata (dienesta, darba) tiesiskās 
attiecības pēc savstarpējas vienošanās, ja atlaišanas pabalsta izmaksa nav noteikta citās šā 
panta daļās vai šajā likumā nav noteikts, ka attiecīgajā jautājumā piemērojams cits likums, 
var izmaksāt 70 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas. Šādā gadījumā atlaišanas 
pabalsta izmaksu saskaņo ar augstāku iestādi vai amatpersonu. 

 
I.Krastiņš jautā, ja darbinieks ir uzrakstījis atlūgumu, tad viņš tiek atbrīvots neatkarīgi no tā vai 
pabalsts ir piešķirts vai nav? 
I.Gotharde atbild, ka 19.septembrī tika parakstīts rīkojums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 
starp izpilddirekoru un Pašvaldības policijas priekšnieku. Faktiski šīs darba attiecības  izbeidzas 
ar 22.oktobri, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu. Savukārt Darba likums paredz, ka 
saskaņot ar augsākstāvošu institūciju, var izmaksāt atlaišanas pabalstu. 
I.Krastiņš komentē, ka šī ir principā atbalstāma lieta darbiniekiem, kas ir “atzīmējušies” ar labu 
darba kvalitāti un veicinājuši vispārējo pašvaldības izpildījumu savā atbildības jomā. Ja nebūtu 
bijuši pēdējā laika skandāli, tad noteikti atbalstītu šāda pabalsta izmaksāšanu. Šobrīd gan to 
nevaru darīt, jo nav padarīts labs darbs. 
J.Kozlovskis komentē, ka neskatoties uz problēmām Pašvaldības policijā, būtu atbalstāma 
pabalsta izmaksāšana, jo tas ir drosmīgs – vīrišķīgs solis uzrakstīt atlūgumu. 
J.Leja komentē, ka šajā situācijā vajadzētu pieturēties pie tā, ka “cilvēkam jāiet ar mieru”. 
Jebkurā gadījumā ir bijusi vienošanās un I.Pastors ir saprastis, ka nav spējis sastrādāties. Tādēļ 
atbalstu pabalsta izmaksāšanu. 
E.Burģelis komentē, ka patīkami redzēt to, ka cilvēks ir sapratis savas kļūdas un izdarījis šo soli. 
Ņemot vērā, ko viņš ir izdarījis, tad šis pabalsts ir mazs, tad arī piekrītu, ka ir jāsamaksā. 
Vienīgais, kas sarūgtina, ka pirms kāda laika Pašvaldības policijas darbinieki ir aizgājuši prom 
no darba. Cerams, ka nākošais priekšnieks būs daudz adekvātāks savam ieņemajamam amatam 
un izveidos normālu kolektīvu, lai mēs varētu lepoties ar policijas darbu. 
A.Deniņa komentē, ka nav jāmaksā cilvēkam tikai tāpēc, lai viņš aizietu no darba. Piekrīt 
I.Krastiņam, ka taisnīgi ir atalgot par labu darbu. 
D.Kozlovskis komentē, ka pārkāpumi tika izskatīti arī Ētikas komisijā un uzskata, ka policisti ir 
cietuši. I.Pastors nav pelnījis saņemt atlaišanas pabalstu. 
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G.Dzene komentē, ka no vienas puses atbalsta, lai I.Pastoram izmaksā atlaišanas pabalstu un šī 
situācija beigtos mierīgi. No otras puses kolēģi, kas strādā domē, jau vairāku gadu garumā ir 
teikuši un norādījuši uz to, ka nevar sastrādāties ar I.Pastoru. Uzskatu, ka pabalsts ir jāizmaksā. 
J.Leja komentē, ka šī viennozīmīgi ir D.Mieriņas atbildība. Ja D.Mieriņa būtu iestājusies par 
kompromisa rašanu, tad nebūtu jāpieņem šāds lēmums. 
K.Bergmanis komentē, ka cietēji ir policijas inspektori. Līdz ar to ierosinu policistiem izmaksāt 
sava veida atlīdzību. 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 17.panta četrpadsmito daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Darba likuma 114.pantu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja, G.Dzene, K.Bergmanis), PRET” 
5 balsīm (E.Burģelis, A.Deniņa, D.Kozlovskis, I.Krastiņš, P.Špakovs), “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Saskaņot atlaišanas pabalsta izmaksu 70 % apmērā no mēneša vidējās izpeļņas pašvaldības 
policijas priekšniekam Imantam Pastoram, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kuras izriet 
no 2010.gada 18.oktobra darba līguma Nr.30/2010, saskaņā ar Darba likuma 114.pantu. 

2. Pašvaldības izpilddirektoram – lēmuma 1.punktā minētā atlaišanas pabalsta izmaksu 
paredzēt rīkojumā par I.Pastora atbrīvošanu no darba. 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus piešķirt no Carnikavas pašvaldības 
policijas budžeta. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 15.10.2018. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 16.10.2018. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 17.10.2018. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 24.10.2018. plkst. 09.00. 
 

Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 

Sēdi slēdz 2018.gada 19.septembrī plkst. 12.00. 
 

Pielikumā: 
1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 67 lp., tai skaitā 9 administratīvie akti uz 19 lp. 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/18 „Carnikavas novada 

pašvaldības nolikums” uz 24 lp. 
3. Nolikums Nr. INA/2018/33 “Grozījumi nolikumā INA/2016/8 „Centrālās administrācijas 

nolikums”” uz 1 lp. 
4. Carnikavas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2019.- 2025.gadam uz 26 lp. 
5. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/20 „Carnikavas sporta 

kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi” uz 3 lp. 
 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2018.gada 21. septembrī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2018.gada 21. septembrī 


