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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 16 

 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 2015.gada 22. jūlijā 

 Sēde sasaukta plkst. 14:00 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Genovefa Kozlovska  

Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 

 

Piedalās: 

Deputāti –Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Roberts Raimo, Aldonis Lūkins, 

Eduards Bogdanovs, Eduards Burģelis, Ilze Tjarve (no plkst. 14:02), Imants Krastiņš (no 

plkst. 14:02), Arta Deniņa (no plkst. 14:09), Kristaps Bergmanis (no plkst. 14:11) 

 

Nepiedalās: 

Deputāti – Daiga Jurēvica (atvaļinājums), Daiga Kalnbērziņa (slimības dēļ), Ilze Vilka 

(atrodas ārpus Latvijas) 

 

Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Pēteris Ersts, Ilze 

Cērbule, Edgars Pudzis 

Citi dalībnieki: p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktora vietnieks Lauris Bernāns, 

Carnikavas bibliotēkas vadītāja Ilze Ezermale, uz 1.1. jautājuma 

izskatīšanas laiku Biedrības „Baltijas krasti” valdes priekšsēdētāja Līga 

Brūniņa, uz 23.jautājuma izskatīšanas laiku Piejūras internātskolas 

direktora amata kandidāts Juris Krastiņš 

 

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

Domes sēdes darba kārtībā 21 jautājums, papildus iesniegti 2 jautājumi. 

1. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā ūdenssaimniecības projekta īstenošanai. 

2. Par Piejūras internātpamatskolas direktora iecelšanu amatā. 

 

G.Kozlovska aicina balsot par domes sēdes darba kārtību ar papildus iesniegtajiem 

jautājumiem, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, 

R.Raimo, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Bogdanovs, E.Burģelis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Ziņojumi. 

1.1. Informatīvs ziņojums par Langas upes izpētes rezultātiem. 

1.2. Izpilddirektora ziņojums.  
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2. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 

pienākumu izpildes nodrošināšanai” . 

3. Par amata slodzes noteikšanu izglītības metodiķim. 

4. Par amatalgas noteikšanu Piejūras internātpamatskolas direktoram. 

5. Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības darbinieku sarakstā. 

6. Par Piejūras internātpamatskolas virtuves telpu iznomāšanu.  

7. Par finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskajā pianistu konkursā Lietuvā. 

8. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 20.03.2013. lēmumā „Par Carnikavas novada 

pašvaldības iestāšanos sporta veidu federācijās”. 

9. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā ūdensslēpošanā.  

10. Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2015.gadā. 

11. Par Carnikavas novada bibliotēkas attīstības plāna 2015. – 2019. gadam apstiprināšanu. 

12. L. A. iesnieguma izskatīšana. 

13. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu.  

14. Par dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu.  

15. Par satiksmei paredzētas inženierbūves – ielas iekļaušanu pašvaldības ielu sarakstā. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gundegas”, 

Carnikavas novads. 

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

gabals Nr.4” un Karno iela 28, Gauja, Carnikavas novads.  

18. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā.   

19. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā.  

20. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 

21. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā.  

22. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā ūdenssaimniecības projekta īstenošanai. 

23. Par Piejūras internātpamatskolas direktora iecelšanu amatā. 

 

Plkst. 14:02 uz domes sēdi ierodas deputāti I.Tjarve un  I.Krastiņš. 
 

1. § 

Ziņojumi 

 

1.1. Informatīvs ziņojums par Langas upes izpētes rezultātiem. 

Ziņo: biedrība „Baltijas krasti” valdes priekšsēdētāja L.Brūniņa. 

 

Plkst. 14:09 uz domes sēdi ierodas deputāte A.Deniņa. 

Plkst. 14:11 uz domes sēdi ierodas deputāts K.Bergmanis. 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

1.2. Izpilddirektora ziņojums. 

Ziņo: R.Garenčiks 

 

I.Krastiņš jautā kā norit skolas remonts, vai būvdarbi norit atbilstoši laika grafikam? 

Deputāts norāda, ka ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību detaļām. 

R.Garenčiks paskaidro, ka šobrīd darbi norit pie sporta zāles grīdas slīpēšanas un uzsākti 

jumta remontdarbi. Lai pabeigtu grīdas slīpēšanas darbus būs nepieciešamas divas nedēļas. 

Jāuzkrāso līnijas diviem sporta veidiem uz pēc tam vēl jānolako. R.Garenčiks norāda, ka 
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pirms līniju vilkšanas vēl jāuzstāda basketbola grozi. Izpilddirektors norāda, ka sekos vai 

būvniecības grafiks tiek ievērots. 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

2. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 

(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” 

 
Ziņo: G.Kozlovska  

 

 Iepazinusies ar Carnikavas novada Tautas nama „Ozolaine” vadītāja vietnieces 

A.Saprovskas 01.07.2015. iesniegumu, Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

  Ar Domes 16.11.2011. lēmumu (protokols Nr.22, 5.§), ir apstiprināti noteikumi Nr.56 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju 

amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” (turpmāk – Noteikumi). 

  Ar Domes 18.03.2015. lēmumu (protokols Nr.4, 8.§) Izglītības un kultūras nodaļas 

struktūrvienībā „Tautas nams „Ozolaine”” ir izveidota amata vieta – Tautas nama vadītāja 

vietnieks mākslinieciskajos jautājumos. 

 Nolūkā iekļaut Noteikumu 3.pielikumā esošajā amatu sarakstā, kuros ir atļauts izmantot 

personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, iepriekšminēto amatu, 

ir izstrādāti grozījumi Noteikumos. 

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

29.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.
2
 

pantu, Finanšu un budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, 

E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 

balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt grozījumus Carnikavas novada domes noteikumos Nr. CND/INA/2011/49 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības 

institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai” 

(grozījumi un noteikumu konsolidētā versija - pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  

 

3. § 

Par amata slodzes noteikšanu izglītības metodiķim 

 
Ziņo: G.Kozlovska 

 

    Ar Carnikavas novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumu (Nr.24, 8.§) 

Carnikavas novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas metodiķim tika 

noteikts nepilnais darba laiks- 20 stundas nedēļā.  

Laika posmā no minētā lēmuma pieņemšanas novadā ir paplašinātas izglītības iegūšanas 

iespējas un līdz ar to arī palielinājies izglītības metodiķa darba apjoms- darbu uzsākusi 

Carnikavas mūzikas un mākslas skola, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai tiek 

sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem, ja bērns apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, 

vai bērns apgūst pirmsskolas izglītību pie privāta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. 

Papildus tam izglītības metodiķis katru mēnesi nodrošina informācijas sniegšanu valsts un 

pašvaldību  institūcijām par novadā esošo izglītības iestāžu darbu, datu ievadīšanu Valsts 

izglītības informācijas sistēmā, ikdienas darbā sniedz konsultācijas bērnu vecākiem, sagatavo 
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līgumus, lēmumu projektus izglītības jomā un veic citus pienākumus atbilstoši amata 

aprakstam. Papildus tam jānorāda, ka ir uzsākta sadarbība ar Ādažu novada pašvaldību 

pētījuma veikšanai par izglītības iestāžu darbu, kas prasīs ievērojamu izglītības metodiķa 

ieguldījumu. 

   Ievērojot minēto, izglītības metodiķa darba pienākumus nav iespējams veikt nepilna 

darba laika ietvaros un nepieciešams noteikt normālo darba laiku- 40 stundas nedēļā (Darba 

likuma 131.panta pirmā daļa). 
 

I.Krastiņš norāda, ka pat Ādažu pašvaldībā nav sava izglītības metodiķa un uzskata, ka mums 

nav nepieciešams palielināt slodzi. Drīzāk šos līdzekļus novirzīt uz jauniešu nozares attīstību. 

G.Kozlovska paskaidro, ka Ādažu pašvaldībā tiek veidota izglītības metodiķa amata vieta. 

R.Raimo uzskata, ka amata vieta uz pilnu likmi ir vēlama un uzskata, ka izglītības nozarei un 

kultūrai tāpat kā sportam, jābūt kā atsevišķām iestādēm. 

P.Špakovs piekrīt R.Raimo viedoklim. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 

kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 

un Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” Finanšu un budžeta 

komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 

P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis), „PRET” nav 

balsīm „ATTURAS” 3 balsīm (A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt sekojošas izmaiņas pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku sarakstā: 

1.1. likvidēt amata vietu Izglītības un kultūras nodaļā „izglītības metodiķis”, 

nepilns darba laiks 0.5 likme, amata saime: 29 I; mēnešalgu grupa: 10; 

maksimālā mēnešalgas likme EUR 1174, 00 (viens tūkstotis simtu 

septiņdesmit četri euro, 00 centi), mēnešalga EUR 470,00 (četri simti 

septiņdesmit euro, 00 centi) no 31.07.2015.;                      

 1.2. izveidot amata vietu Izglītības un kultūras nodaļā „izglītības metodiķis”, 

pilns darba laiks, amata saime: 29III; mēnešalgu grupa: 11; maksimālā 

mēnešalgas likme euro 1382,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit divi 

euro, 00 centi), mēnesī 80% no maksimālās algas likmes – euro 1106,00 

(viens tūkstotis simtu seši euro, 00 centi) ar 01.08.2015.  

2. Domes lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt 2015.gada budžetā, 

veicot budžeta grozījumus.  

3. Par lēmumā minēto izdarīt izmaiņas Centrālās administrācijas darbinieku sarakstā. 

4. Atbildīgais par lēmuma 3.punktā minēto – Centrālās administrācijas Izglītības un 

kultūras nodaļas vadītāja un Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 

vadītāja. Termiņš – līdz 30.07.2015. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.   

 

4. § 

Par amatalgas noteikšanu Piejūras internātpamatskolas direktoram 

 
Ziņo: G.Kozlovska 

 

      Iepazīstoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas  Izglītības departamenta direktores 

E.Papules elektronisko vēstuli Nr. 01-14e/1224 „Par pedagogu darba samaksu” Carnikavas 

novada dome konstatē: 
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1) vēstulē vērsta uzmanība uz Piejūras internātpamatskolas audzēkņu skaita 

proporcionalitāti pret pedagoģisko likmju skaitu, un tiek iebilsts pret nesamērīgu 

valsts budžeta mērķdotācijas tērēšanu; 

2) Piejūras skolā uz 2015.gada 30.maiju reģistrēti 63 izglītojamie, uzsākot 

2015./16.mācību gadu prognozēts, ka skolu apmeklēs 60 izglītojamie; 

3) Saskaņā ar MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

7.punktu Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu atbilstoši faktiskajam 

izglītojamo skaitam nosaka katru gadu pēc stāvokļa uz 1.septembri attiecīgā 

novada (republikas pilsētas) pašvaldība; 

4) Saskaņā ar MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

1.pielikuma 3.tabulu speciālās izglītības iestādes vadītājam ar izglītojamo skaitu 

līdz 100 audzēkņiem noteikta minimālā mēnešalga EUR 737,05 (septiņi simti 

trīsdesmit septiņi euro, 05 centi); 

5) Saskaņā ar MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

4.pielikumu speciālās izglītības iestādēs, kas paredzētas izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības vai garīgās veselības traucējumiem pedagoģiskajam personālam noteikta 

20% piemaksa no mēneša darba algas likmes. 
 

G.Kozlovska ierosina noteikt Piejūras internātpamatskolas direktoram mēneša darba algu 

sākot no 2015.gada 1.augusta. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 13.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 

11 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, 

E.Odziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss 

(A.Deniņa), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Piejūras internātpamatskolas direktoram mēneša darba algu sākot no 2015. 

gada 1.augusta EUR 800,00 (astoņi simti euro, 00 centi) mēnesī, tajā skaitā 

normatīvajos aktos paredzētie nodokļi. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus centrālās administrācijas darbinieku sarakstā. 

3. Ar lēmuma 1.punkta izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no Piejūras 

internātpamatskolas budžeta pedagogu atlīdzībai paredzētajiem līdzekļiem, ievērojot 

likumdošanā noteikto kārtību un ierobežojumus. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 

5. § 

Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības darbinieku sarakstā 

 
Ziņo: G.Kozlovska 

               

      Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 15.07.2015. lēmumu (protokols Nr. 15, 1.§) turpmāk 

Piejūras internātpamatskolas iepirkumu veikšana ir nodota Carnikavas novada domes 

iepirkuma komisijai.  

2. Prognozējamais iepirkumu apjoms Piejūras internātpamatskolā varētu būt aptuveni 5-7 

iepirkumi gadā: ēdināšanas pakalpojumi, kurināmais, katlu mājas un citi remontdarbi, 

transporta pakalpojumi.  

3. Palielinājies ir arī iepirkumu komisijas darba apjoms saistībā ar dažādu novada attīstības 

projektu  īstenošanu.  

4. Visus ar iepirkumu komisijas darba nodrošināšanu un iepirkumiem saistītos dokumentus 

sagatavo iepirkumu speciālists (0.5 slodze). 

5. Piemērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

4.panta ceturto daļu un 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību iestāžu 
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amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru nosaka, ņemot vērā amata vērtību 

(atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās 

kvalifikācijas un prasmju novērtējumu un to, lai šīs mēnešalgas nepārsniegtu tiešās 

pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), kuri pilda līdzīgas atbildības un 

sarežģītības amatus, noteiktās mēnešalgas.  

6. Mēnešalgu klasificē atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 

„Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību”. 

7. Ievērojot minēto, nepieciešams iepirkumu speciālistam noteikt mēnešalgu atbilstoši viņa 

darba apjomam. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas cita 

starpā paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai domes var noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku atlīdzību, 

saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 

balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, 

E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt sekojošas izmaiņas pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku sarakstā: 

1.1. noteikt Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālista (0,5 slodze) mēnešalgu EUR 

824 (amata saime 2.V, mēnešalgu grupa: 12) no 01.08.2015.  

2. Domes lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt 2015.gada 

administrācijas budžetā. 

3. Par lēmumā minēto izdarīt izmaiņas pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku 

sarakstā un veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības grozījumu izdarīšanai 

darbinieka darba līgumā. 

4. Atbildīgie par lēmuma 2.punktā minēto – administrācijas Finanšu vadības nodaļas 

vadītāja.   

5. Atbildīgā par lēmuma 3.punktā minēto – administrācijas Administratīvās nodaļas 

vadītāja.     

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. Termiņš – līdz 

31.07.2015.  

 

6. § 

Par Piejūras internātpamatskolas virtuves telpu iznomāšanu 

 
Ziņo: G.Kozlovska, P.Ersts 

 

 Carnikavas novada dome, izskatot Centrālās administrācijas iesniegumu par Piejūras 

internātpamatskolas virtuves telpu nodošanu iznomāšanai un tam pievienoto Piejūras 

internātpamatskolas “Skola”, Siguļi, Carnikavas novads (turpmāk – skola) virtuves telpu 

nomas maksas aprēķinu, konstatē,  

1. Lai organizētu skolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu, nepieciešams nodot 

iznomāšanai skolas ēdināšanas bloka virtuves telpas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam 

un noteikt šo telpu nomas maksu. 

2. Iznomāšanai nododamas skolas ēkas 1.stāva telpas nr. 8, 30, 31, 32, 35 un 36, kas kopā 

sastāda 74.8 kvadrātmetru platību.  

3. Nomas maksas aprēķins veikts atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.nodaļai. 

 

K.Bergmanis jautā, kāda veida pārkāpumi tika konstatēti? 



 

 

7 

P.Ersts atbild, ka direktore I.Krūle tika uzaicināta uz domi iepazīstināt ar ēdināšanas 

jautājumiem viņa nevarēja piestādīt ne ēdienkarti, ne tehnoloģiskās kartes, ne receptūras. 

P.Ersts norāda, ka bērnu ēdināšanai ir noteiktas ļoti stingras prasības, kuras ir jāievēro 

jebkurā izglītības iestādē.  

K.Bergmanis jautā, vai konkursā ir paredzēts, ka visas virtuves iekārtas tiks nodotas 

jaunajam pakalpojuma sniedzējam? 

P.Ersts atbild, ka iekārtas tiks pārdotas izsolē. Arī pretendentam būs iespēja piedalīties 

izsolē. 

 Deputāti diskutē par Piejūras internātpamatskolas ēdināšanas iepirkumu. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
 panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.5. punktu un 7.punktu, saskaņā ar 

Finanšu un budžeta komitejas 15.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, 

E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 

balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot iznomāšanai Piejūras internātpamatskolas ēdināšanas bloka virtuves telpas Nr. 8, 

30, 31, 32, 35 un 36 ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.  

2. Apstiprināt Piejūras internātpamatskolas ēdināšanas bloka virtuves telpu nomas maksu 

EUR 0.19 apmērā par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.   

3. Uzdot iepirkuma komisijai sagatavot nomas līguma projektu un pievienot pie iepirkuma 

ar ēdināšanas iepirkuma dokumentācijai.  

4. Atbildīgais par 1.punkta izpildi – Piejūras internātpamatskolas direktors.  

 

7. § 

Par finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskajā pianistu konkursā Lietuvā 

 
Ziņo: G.Kozlovska 

 

 Carnikavas novada domē 29.06.2015. saņemts Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

(turpmāk – CMMS) direktora I.Doriņa iesniegums (Nr. S/1626) ar lūgumu piešķirt finansiālo 

atbalstu Carnikavas novadā deklarētajiem CMMS audzēkņiem: M.S., V.M.R. un A.D. dalībai 

XV Starptautiskajā jauno pianistu konkursā-festivālā „Mūzika bez robežām” 2015.gadā no 

14. - 23. augustam Druskininkos, Lietuvā. 

Ņemot vērā konkursa nolikumu, izdevumu tāmi un iesniegumā minēto, un pamatojoties 

uz Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.2010/30 „Par Carnikavas pašvaldības 

kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām” (apstiprināti ar Carnikavas novada 

domes 22.09.2010. lēmumu Nr.18, 25.§) 3., 3.1., 5., 6. un 8. punktu, Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 

balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, 

E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dalībai XV Starptautiskajā jauno pianistu konkursā-festivālā „Mūzika bez 

robežām” 2015.gadā no 14. - 23. augustam Druskininkos, Lietuvā, daļēju finansiālo 

atbalstu CMMS audzēkņiem: 

1.1. M.S. – EUR 217,00 (divi simti septiņpadsmit eiro); 

1.2. A. D. – EUR 217,00 (divi simti septiņpadsmit eiro); 

1.3. V. M. R. - EUR 217,00 (divi simti septiņpadsmit eiro). 
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2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2015.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 

finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Uzdot CMMS direktoram ne vēlāk kā mēneša laikā pēc konkursa iesniegt: 

3.1. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida 

atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus; 

3.2. Carnikavas novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļā par konkursa 

rezultātiem ar aprakstu un fotogrāfijām. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmumu kopumā pašvaldības izpilddirektors. 

 

8. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes 20.03.2013. lēmumā „Par Carnikavas 

novada pašvaldības iestāšanos sporta veidu federācijās” 

 
Ziņo: G.Kozlovska 

 

Plkst.15:36 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 

 

Carnikavas novada dome 20.03.2013. pieņēma lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) iestāties 

11 sporta veidu federācijās. Šobrīd pašvaldība ir iestājusies 4 (četrās): „Latvijas 

Riteņbraukšanas federācija”, „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, „Latvijas Triatlona 

federācija”, „Latvijas Futbola federācija”. 

Iestāšanos pārējās federācijās nav lietderīgi ierobežot ar termiņiem - katrs gadījums 

prasa atsevišķu izvērtēšanu, komunicēšanu ar federācijas pārstāvjiem, dokumentu 

sagatavošanas procesus budžeta ietvaros. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmo un otro daļu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 13.07.2015. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (G.Kozlovska, 

R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Carnikavas novada domes 20.03.2013. lēmumā (protokols Nr.5, 

3.§) izsakot lemjošās daļas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. Deleģēt pašvaldības iestādes „Carnikavas sporta centrs” vadītāju, ņemot vērā 

budžeta iespējas, noteikt termiņus, kādos pašvaldība iestājas lēmumā minētajās 

federācijās. Informācija par pašvaldības iestāšanos katrā no federācijām tiek sniegta 

nākamajā domes sēdē pēc iestāšanās.” 

2.  Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības iestādes „Carnikavas sporta centrs” 

vadītājs. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 

9. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā ūdensslēpošanā 

 
Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar fiziskās personas, Carnikavas novada iedzīvotāja M. C. (reģistrēts KAC 

15.06.2015. Nr.S/1501) un juridiskās personas, biedrības „Aqua Sports” (reģistrēts KAC 

09.07.2015. Nr.S/1713) iesniegumiem par finansiālā atbalsta sniegšanu M.C. dalībai Pasaules 

čempionātā ūdensslēpošanā 03.07.-05.07.2015. Spānijā un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Saistošie noteikumi par sporta finansiālo atbalstu un naudas 
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balvām Carnikavas novadā” 2.1., 4. punktu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu komitejas 13.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 

(G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, 

E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajam sportistam M. C. EUR 270,00 (divi simti 

septiņdesmit eiro, 00 centi) dalībai Pasaules čempionātā ūdensslēpošanā no 03.-

05.07.2015. Spānijā – dalības maksas izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2015.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 

finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no ūdenssporta biedrības „Aqua Sports”.  

3. Biedrībai „Aqua Sports”, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas 

novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmumu kopumā Carnikavas novada domes izpilddirektors. 

 

10. § 

Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 

2015.gadā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 

 Iepazīstoties ar Interešu izglītības vērtēšanas komisijas 02.07.2015. protokolu Nr.2 un 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 16.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, 25.05.2011. nolikuma 

Nr.CND/INA/2011/21 „Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums” 

10. un17.punktiem, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 13.07.2015. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, 

I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm. Balsojumā nepiedalās E.Odziņa, E.Burģelis, pamatojoties uz LR 

likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā". 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības vērtēšanas komisijas lēmumu par finansējuma sadali 

2015.gada septembrim-decembrim interešu izglītības programmu īstenošanai: 

1.1. Carnikavas pamatskolas 7 (septiņiem) pulciņiem Izglītības un Zinātnes 

ministrijas mērķdotāciju finansējumu – EUR 5042,48 (pieci tūkstoši četrdesmit 

divi eiro, 48 centi) apmērā t.sk. DDVSOA maksājums 23,59% (saskaņā ar 

pielikuma 1. punktu); 

1.2. Carnikavas pamatskolas 6 (sešiem) pulciņiem pašvaldības budžetā esošo 

finansējumu –EUR 2096,08 (divi tūkstoši deviņdesmit seši eiro, 08 centi), t.sk. 

DDVSOA maksājums 23,59% (saskaņā ar pielikuma 2. punktu); 

 

2. Piejūras internātpamatskolas 3 (trīs) pulciņiem pašvaldības budžetā esošo finansējumu 

EUR 1794,24(viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit četri eiro, 76 centi), t.sk. 

DDVSOA maksājums 23,59% (saskaņā ar pielikuma 2. punktu). 

3. Atbildīgais par lēmuma 1.1. un 1.2. punktos minēto līdzekļu administrēšanu – 

Carnikavas pamatskolas direktors. 

4. Atbildīgais par lēmuma 1.3. punktā minēto līdzekļu administrēšanu –Piejūras 

internātpamatskolas direktors. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības administrācijas Izglītības un 

kultūras nodaļas vadītāja. 

 

Plkst.15:44 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
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11. § 

Par Carnikavas novada bibliotēkas attīstības plāna 2015. – 2019. gadam apstiprināšanu 

 
Ziņo: I.Eerzmale, G.Kozlovska 

 

Sakarā ar nepieciešamību noteikt Carnikavas novada bibliotēkas darbības un attīstības 

prioritātes 2015.-2019.gadam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas 13.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 

P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada bibliotēkas attīstības plānu 2015.-2019. gadam.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Carnikavas novada bibliotēkas vadītāja. 

 

12. § 

L. A. iesnieguma izskatīšana 

 
Ziņo: R.Laveiķis 

 

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

Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, 

E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav 

balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atstāt negrozītu Carnikavas novada Būvvaldes 2015.gada 06.maija lēmumu 

Nr.B/Pr/14, ar kuru atteikts izdot būvatļauju Tehniskajam projektam „Dārza mājas 

rekonstrukcija” (adrese), Carnikavas novadā. 

2. Uzdot Carnikavas novada būvvaldei līdz 2015.gada 5. augustam informēt A. A. 

pilnvaroto personu L. A. par plānotās būvniecības ieceres iesniegšanas kārtību. 

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi-Būvvaldes vadītājs. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

Plkst.15:36 no domes sēdes iziet deputāti A.Deniņa un I.Krastiņš. 

 

13. § 

Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu 

 
Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 27.06.2015. saņemts SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas 

Nr.40103216533, pieteikums (1.pielikums) par dzīvojamās mājas pārņemšanu, kurā lūgts 

nodot dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas 

tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai SIA 

„KOMUNALEKS”;  

2. dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, dzīvokļu īpašnieku 

28.05.2015. kopsapulcē tika pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās 
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daļas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas funkciju nodošanu SIA 

„KOMUNALEKS”, kā arī 28.05.2015. ir noslēgts dzīvojamās mājas Liepu iela 1 

pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA „KOMUNALEKS”; 

3. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektā daļa 

noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas 

pārņemšanu, ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ir iesniegts dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās 

daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai un dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, visi 

dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju, kā arī 

savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā 

mājā esošo privatizācijas objektu skaita; sestā daļa noteic, ka pašvaldība nodod dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai 

ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad izpildīti visi augstākminētie nosacījumi. 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.07.2015. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, 

I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot ar 2015.gada 1.augustu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, 

Carnikavas novadā, kopīpašumā esošās daļas un mājai piesaistītā zemes gabala (kadastra 

numurs 8052 005 1222) 0,8037 ha platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem, 

kuri 28.05.2015. noslēguši dzīvojamās mājas Liepu iela 1 pārvaldīšanas pilnvarojuma 

līgumu ar SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas Nr.40103216533, juridiskā adrese „Salūts 

5, sektors 17”, Gauja, Carnikavas novads, LV-2163. 

2. Mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, pārvaldīšanas tiesības nodot, parakstot dzīvojamās mājas 

nodošanas – pieņemšanas aktu (akta projekts 2.pielikums). 

3. Apstiprināt mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumus 

(uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu īpašnieku parāds) uz 2015.gada 31.maiju 

6962,50 EUR (3.pielikums). 

4. Mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, kopējos uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumus 

(uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu īpašnieku parāds) precizēt līdz 2015.gada 

1.septembrim un pārskaitīt SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas Nr.40103216533, līdz 

2015.gada 20.septembrim. 

5. Mājas Liepu ielā 1, Carnikavā, nodošanai izveidot komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Lauris Bernāns, 

komisijas locekļi:             Vita Bokāne, 

                                          Valdis Krampāns.                          

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors, termiņš 20.09.2015. 

 

Plkst.16:03 domes sēdē atgriežas deputāti A.Deniņa un I.Krastiņš. 

 

14. § 

Par dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu 

 
Ziņo: R.Laveiķis 
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Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 03.07.2015. saņemts SIA „Cander Nami”, reģistrācijas 

Nr.40003647121, pieteikums (1.pielikums) par dzīvojamās mājas pārņemšanu, kurā 

lūgts nodot dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, 

pārvaldīšanas tiesības SIA „Cander Nami”;  

2. dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, dzīvokļu 

īpašnieku 27.05.2015. kopsapulcē tika pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas funkciju 

nodošanu SIA „Cander Nami”; 

3. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektā daļa 

noteic, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās 

mājas pārņemšanu, ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ir iesniegts 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai un dzīvokļu īpašnieku 

savstarpējs līgums, visi dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši pirkuma līgumu ar 

privatizācijas komisiju, kā arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv 

vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita; sestā daļa 

noteic, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 

dienas, kad izpildīti visi augstākminētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas-pieņemšanas aktu. 

K.Bergmanis jautā, kas notiek ar resursiem p/a „Carnikavas komunālserviss”, kas attiecas uz 

šo māju apsaimniekošanu? 

L.Bernāns atbild, ka ar augustu tiek samazināts sētnieku resurss, bet kas attiecas uz citiem 

nekustamajiem īpašumiem tad tie katru gadu nāk klāt un līdz ar to neko samazināt nevaram. 

 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.07.2015. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, 

I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), 

„PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot ar 2015.gada 1.augustu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 21, 

Carnikavā, Carnikavas novadā, kopīpašumā esošās daļas un mājai piesaistītā zemes 

gabala (kadastra numurs 8052 004 0612) 0,4314 ha platībā pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašniekiem, kuri 27.05.2015. nolēmuši dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 21, 

Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesības nodot SIA „Cander Nami”, 

reģistrācijas Nr.40003647121, juridiskā adrese Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046. 

2. Mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesības nodot, 

parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu (akta projekts 

2.pielikums). 

3. Apstiprināt mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, uzturēšanas un 

apsaimniekošanas ieņēmumus (uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu 

īpašnieku parāds) uz 2015.gada 31.maiju 4508,72 EUR (3.pielikums). 

4. Mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, kopējos uzturēšanas un 

apsaimniekošanas ieņēmumus (uzkrātā apsaimniekošanas maksa un dzīvokļu 

īpašnieku parāds) precizēt līdz 2015.gada 1.septembrim un pārskaitīt biedrībai 

„Zvejnieku iela 21”, reģistrācijas Nr.40008220100, konta 

Nr.LV37HABA0551037983775, Swedbank AS, līdz 2015.gada 20.septembrim. 
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5. Mājas Zvejnieku ielā 21, Carnikavā, Carnikavas novadā, nodošanai izveidot komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Lauris Bernāns, 

komisijas locekļi:             Vita Bokāne, 

                                            Valdis Krampāns.                          

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors, termiņš 

20.09.2015. 

 

15. § 

Par satiksmei paredzētas inženierbūves – ielas iekļaušanu pašvaldības ielu sarakstā 

 
Ziņo: R.Laveiķis 

 

 Carnikavas novada dome konstatē: 

 

1. Carnikavas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Kaiju iela, Kalngale, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 0226, kura sastāvā ietilpst zemes 

vienība 0,0738 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 007 0226 (turpmāk – zemes 

gabals). Uz zemes gabala atrodas satiksmei paredzēta inženierbūve - iela, kas nav 

iekļauta pašvaldības ielu sarakstā. Īpašuma tiesība uz zemes gabalu 02.12.2011. 

nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000136534. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā paredz, ka 

gādāšana par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu ir 

pašvaldību autonomā funkcija. 

3. Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumu Nr. 1052 „Pašvaldību ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtība” (turpmāk – Noteikumi) nosaka: 

3.1.  4.punkts - pašvaldību ceļus un ielas reģistrē un uzskaita valsts akciju 

sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”;  

3.2.  11.punkts cita starpā - ja tiek pārņemts pašvaldības īpašumā ceļš vai iela, 

pašvaldība mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo divos 

eksemplāros un iesniedz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā 

reģiona nodaļā iesniegumu (3.pielikums) izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un 

ielu reģistrā. 

4. Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 7.punkts cita starpā - ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā 

ar teritorijas plānojumu. 

     Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 14.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, 

R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, 

A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Satiksmei paredzētajai inženierbūvei – ielai, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās 

nekustamā īpašuma Kaiju iela, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 007 

0226, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,0738 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8052 007 0226, piešķirt nosaukumu Kaiju iela. 

2. Iekļaut Carnikavas novada pašvaldības ielu sarakstā lēmuma 1.punktā norādīto ielu 

saskaņā ar 1.pielikumu (ielas raksturojošie parametri un vērtība) un 2.pielikumu (ielas 

izvietojuma shēma).  

http://likumi.lv/doc.php?id=197882#piel3
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3. Iesniegt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļā 

dokumentus un iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldības ielu reģistrā, iekļaujot 

Carnikavas novada pašvaldības ielu reģistrā Kaiju ielu, Kalngalē, Carnikavas nov., 

atbilstoši Noteikumu 11.punktam. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - Carnikavas novada pašvaldības 

aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” ceļu un tiltu būvinženieri. 

5. Nodot apsaimniekošanā Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

Komunālserviss”, uzņemot bilancē, lēmuma 1.punktā norādīto ielu, slēdzot 

papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma. 

Apsaimniekošanas finansējumu veikt no 2015.gada aģentūras budžeta. 

6. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 

5.punktā minēto papildvienošanos, termiņš – 01.09.2015. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības 

izpilddirektoru. 

 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gundegas”, 

Carnikavas novads 

 
Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Ģeodēzija S” (reģ.Nr.40103360710) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Gundegas” (kadastra apzīmējuma 

Nr.8052 002 0274), Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu prasības. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 

19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. Likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka vietējā pašvaldība, 

kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, 

izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai un Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai, tas ir, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

14.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 

P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 

dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Gundegas” (kadastra 

apzīmējuma Nr.8052 002 0274), Carnikavas novads. 

2. Piešķirt adresi Vīnkalnu iela 16, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, 
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kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,200 ha platībā (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Vīnkalnu iela 18, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, 

kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,200 ha platībā (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Likvidēt nosaukumu „Gundegas”, Carnikavas novads.  

 

17. § 

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

zemes gabals Nr.4” un Karno iela 28, Gauja, Carnikavas novads 

 

 
Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC” 

(reģ.Nr.40003717132) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „d/s 

„Kāpas” zemes gabals Nr.4” (kadastra Nr.8052 002 1706), un Karno iela 28 (kadastra 

Nr.8052 002 0618), Gauja, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu prasības. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 

19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. Likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka vietējā pašvaldība, 

kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, 

izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai un Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai, tas ir, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

14.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 

P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 

dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „d/s „Kāpas” zemes gabals 

Nr.4” zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 2199, un Karno iela 28 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0618, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Karno iela 28, Gauja, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, 

kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1576 ha platībā (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt nosaukumu „d/s „Kāpas” zemes gabals Nr.4”, Carnikavas novads un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, kods 0102, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar 
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Nr.1 1,1964 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas dabā). 

 

18. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: R.Laveiķis 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, 

D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1223 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra 

numurs 8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai 

īpašumā Krievijas pilsonim P. K., dzimušam (gads), Omskā. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

19. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: R.Laveiķis 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.07.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, 

D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0584 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra 

numurs 8052 005 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 xxxx, iegūšanai 

īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim S. U., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

20. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: R.Laveiķis 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, 

D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:   

Dot piekrišanu zemes 0,0635 ha platībā Ābeļu iela 17, Carnikava, Carnikavas nov., 

īpašuma kadastra numurs 8052 005 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 

xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei I. Ž., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 
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21. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  
Ziņo: R.Laveiķis 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, 

D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

     Dot piekrišanu zemes 0,064 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra 

numurs 8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx, iegūšanai 

īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei M.J., personas kods xxxxxx-xxxxx 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

22. § 

Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā ūdenssaimniecības projekta īstenošanai 

 
Ziņo: I.Lulle 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada dome jau no 2009.gada sāka īstenot ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas projektus ar ERAF un Kohēzijas fondu līdzfinansējumiem Carnikavas 

ciemā, Kalngalē un Lilastē. Īstenojot šo Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, bija 

iespējams paplašināt jau esošos tīklus un izbūvēt jaunus. Minēto komunikāciju tīklu 

rekonstrukcija, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, nebija iespējama.  

2. Nolūkā nodrošināt 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.235 kvalitātes prasībām 

atbilstošu dzeramo ūdeni un samazinātu ūdens zudumus, nepieciešamas šādas aktivitātes: 

2.1. Ūdensvada rekonstrukcija Vēju ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

2.2. Ūdensvada rekonstrukcija Mežgarciemā, Carnikavas novadā; 

2.3. Ūdensvada rekonstrukcija Rīgas ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā. 

3. Nolūkā nodrošināt gruntsūdeņu piesārņojuma ar neattīrītiem notekūdeņiem novēršanu un 

nodrošinātu 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu prasības Nr.34 par novadīto 

notekūdeņu atbilstību vides aizsardzības normatīviem, nepieciešamas šādas aktivitātes: 

3.1. sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Cīruļu ielā, Kalngalē, Carnikavas novadā; 

3.2. sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Svīres ielā, Kalngalē, Carnikavas novadā; 

3.3. sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Laivu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā. 

4. Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldības ūdensvada un sadzīves kanalizācijas 

rekonstrukcijas projekts ir uzskatāms par prioritāro investīciju projektu Carnikavas 

novadā 2015.gadā. 

5. Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumu par augstāk minētā 

projekta īstenošanu, kura rezultātā tika noteikti uzvarētāji: 

5.1. par projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību SIA „Vidzemes Energoceltnieks” 

par kopējo līgumcenu EUR 65 788.73 (sešdesmit pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 

astoņi eiro, 73 centi), ieskaitot PVN; 

5.2. par būvuzraudzību SIA „Dromos” par kopējo līgumcenu EUR 4477 (četri tūkstoši 

četri simti septiņdesmit septiņi eiro, 00 centi), ieskaitot PVN. 

6. Lai Carnikavas novada pašvaldība varētu īstenot šo projektu, kopā nepieciešami EUR 

70 265.73 (septiņdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit pieci eiro, 73 centi); 
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7. likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta vienpadsmitās daļas izpratnē pēc 

2015.gada trijos mēnešos atbalstīto pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu kopējo apmēru 

izvērtēšanas finanšu ministrs ir tiesīgs piešķirt pašvaldībām aizņēmumus pašvaldību 

prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 

250 000 euro ar nosacījumu, ka netiek pārsniegts pašvaldību aizņēmumu kopējais 

palielinājums. 
 

K.Bergmanis jautā vai tas ietekmēs tarifus? 

I.Lulle atbild, ka tarifu tas neietekmēs. 

P.Špakovs paskaidro, ka šobrīd, ja notiek avārija ir jāatslēdz puse Carnikavas, bet pēc 

rekonstrukcijas šī problēma tiks atrisināta un varēs atslēgt konkrēto posmu, kur notikusi 

avārija. P.Špakovs norāda, ka Svīres un Cīruļu ielās vispār nav izbūvētas akas, bet veidotas 

no silikāta ķieģeļiem. 
 

Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un secinot, ka 

pašvaldības īstenotais projekts „Ūdenssaimniecības rekonstrukcija” ir prioritārs investīciju 

projekts, kā arī pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu” 14.panta vienpadsmito daļu, 

atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, 

E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” 

nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt par pašvaldības 2015.gada prioritāro investīciju projektu „Ūdenssaimniecības 

rekonstrukcija”.  

2. Ņemt aizņēmumu pašvaldības projekta „Ūdenssaimniecības rekonstrukcija”  

īstenošanai no Valsts kases par  kopējo summu EUR 70 265.00 (septiņdesmit tūkstoši 

divi simti sešdesmit pieci eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu  uz 10 gadiem, ar Valsts 

kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2016. gada 

janvāri. 

3. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes 

budžets. 

4. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu 

ar Valsts kasi par nepieciešamā EUR 70 265.00 (septiņdesmit tūkstoši divi simti 

sešdesmit pieci eiro, 00 centi) saņemšanu Carnikavas novada domes prioritārā 

investīciju projekta „Ūdenssaimniecības rekonstrukcija” īstenošanai.  

5. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu 

vadības nodaļu līdz 29.07.2015. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

23. § 

Par Piejūras internātpamatskolas direktora iecelšanu amatā 

 
Ziņo: G.Kozlovska 

 

J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar savu dzīves gājumu. 

 

Izvērtējot Piejūras internātpamatskolas vakantā direktora amata konkursa rezultātus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (G.Kozlovska, R.Laveiķis, 

P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, E.Bogdanovs, A.Lūkins, E.Odziņa, E.Burģelis, A.Deniņa, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 

dome NOLEMJ: 
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1. Iecelt pašvaldības iestādes „Piejūras internātpamatskola” direktora amatā Juri Krastiņu 

(personas kods xxxxxx-xxxxx) 

2. Noteikt Jurim Krastiņam Piejūras internātpamatskolas direktora amatā trīs mēnešu 

pārbaudes laiku.  

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā un darba līgums tiks noslēgts pēc Jura Krastiņa 

kandidatūras saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.  

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa 

Kozlovska. 

 

Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju sēdēm: 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 10.08.2015. plkst. 

15:00; 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 11.08.2015. 

plkst. 14:00;  

Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 12.08.2015. plkst. 14:00; 

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 19.08.2015. plkst. 14:00. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:35  

  

Sēdi vadīja  ____________________ G.Kozlovska 

 

Protokolēja ____________________ Dz.Birze 

 


