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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 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2019.gada 12.jūnijā Nr.9 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 15.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Laimonis Daugavietis, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Pjotrs 

Špakovs, Gunita Dzene, Eduards Burģelis, Jānis Leja, Imants Krastiņš, Kristaps 
Bergmanis, Dainis Kozlovskis, Arta Deniņa, Aldonis Lūkins (no plkst. 15.18) 

 
Nepiedalās: 
Deputāti  - Eva Odziņa (neierašanās iemesls nav zināms) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Ilze Cerbule, Diāna Čūriška  
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 15.00. 
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 4 darba kārtības jautājumi. 
 

D.Mieriņa aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, P.Špakovs, E.Burģelis, 
J.Leja, I.Krastiņš, G.Dzene, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par nomas objekta Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, 31.05.2019. mutiskās izsoles 
rezultātu apstiprināšanu. 

2. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
3. Par piekrišanu zemes [..]Carnikavas nov, [..]Carnikavas nov, [..], Carnikavas nov. iegūšanai 
īpašumā. 

4. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
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1. § 
Par nomas objekta Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, 31.05.2019. mutiskās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa, D.Čūriška 

 
Plkst. 15.18 sēdē ierodas deputāts A.Lūkins 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis, J.Leja, P.Špakovs, E.Burģelis, D.Kozlovskis, K.Bergmanis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 22.05.2019. lēmumu „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, 

Lilastē, Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai” (protokols Nr.8, 15.§) nodots 
iznomāšanai Carnikavas novada pašvaldības nomas objekts - nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 
28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 001 0022 sastāvā esošās būves - 
pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 238,3 m2 kopplatībā (terase 
150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa 
Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), inženierbūves - asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 
8052 001 0022 003) daļa 10 m2 platībā un zemesgabals 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem 
pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma) (turpmāk – nomas objekts); 

2. informācija par nomas objektu, tostarp nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība un nomas 
līguma projekts, 23.05.2019. publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.carnikava.lv un izvietota 
redzamā vietā pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas 
novadā; 

3. nomas objekta mutisku izsoli organizēja ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas 
sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 13, 14.§) izveidota pastāvīgi 
funkcionējoša Carnikavas novada domes Izsoles komisija, kura iesniegusi domei nomas 
objekta 31.05.2019. mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/24, no kura izriet, ka izsoles beigās 
ir paziņoti mutiskās izsoles rezultāti un tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir 
ieguvis nomas tiesību pretendents - SIA „FORECA”, reģistrācijas Nr. 40103879252, juridiskā 
adrese: Jomas iela 92 k-3, Jūrmala, LV – 2015, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu 
1138,00 EUR mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis; 

4. Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi” (turpmāk arī – MK Nr. 97) nosaka:  
a) 61.punkts - iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles rezultātus un 10 darbdienu laikā pēc 

izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo 
noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē; 

b) 66.punkts cita starpā - iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, 
kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas 
līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā 
saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta 
nosūtīšanas dienas. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka ir 
apstiprināmi nomas objekta 31.05.2019. mutiskās izsoles rezultāti un 10 darbdienu laikā pēc izsoles 
rezultātu paziņošanas par to publicējama informācija pašvaldības tīmekļvietnē. 
 
J.Leja komentē, ka šis līgums būs uz vienu gadu, jo ir noslēgts par darbību uz visu gadu. Ko 
uzņēmējam šajā vietā darīt ziemas mēnešos?! 
D.Kozlovskis norāda, ka uzņēmums ir aktīvs sociālajos portālos un izskatās ar stabilu darbību. 
E.Burģelis jautā, vai līgumā ir paredzēts pagarinājums? 
D.Čūriška atbild, ka pagarinājumu paredz gan līgums, gan likums. Maksimālais termiņš līdz kuram 
var pagarināt šāda veida nomas līgumu ir 30 gadi.  
J.Leja jautā kādi ir iemesli, kāpēc līgumu var nepagarināt? 
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D.Čūriška atbild, ka līgumu var nepapildināt, ja godprātīgi netiek pildīts esošais līgums, kavēti 
maksājumui u.c. līguma noteikumi.  
D.Mieriņa norāda, ka svarīgi ir tas, ka nomas maksa tiek veikta divās reizēs, kopējo summu sadalot 
vienādās daļās. 
I.Krastiņš jautā, vai šis līgums paredz to, ka pašvaldība var lauzt līgumu, lai īsenotu to savām 
aktivitātēm? 
I.Gotharde atbild, ka tas ir paredzēts gan līgumā, gan likumā. 
 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Ministru kabineta 
20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 61. un 
66.punktu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska,. J.Kozlovskis, 
L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, I.Krastiņš, 
G.Dzene, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta - nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 
28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 001 0022 sastāvā esošās būves - 
pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļas 238,3 m2 kopplatībā 
(terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, 
telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), inženierbūves - asfalta laukuma (kadastra 
apzīmējums 8052 001 0022 003) daļas 10 m2 platībā un zemesgabala 160 m2 kopplatībā (150 
m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma) - 31.05.2019. mutiskās izsoles 
rezultātus. 

2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nomas objektu ar SIA „FORECA”, 
reģistrācijas Nr. 40103879252, juridiskā adrese: Jomas iela 92 k-3, Jūrmala, LV – 2015, par 
nomas maksu 1138,00 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi eiro un nulle centi) 
mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis. 

3. Publicēt pašvaldības tīmekļvietnē www.carnikava.lv. lēmuma 1. un 2.punktā minēto 
informāciju 10 darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, termiņu skaitot no 
31.05.2019.  

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot lēmuma 
2.punktā norādīto nomas līgumu, termiņš - 13.06.2019. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

2. § 
Par piekrišanu 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. 06.2019. atzinumu,, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska,. J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, 
E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,2007 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
007 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 [.], iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonim 
[..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
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3. § 
Par piekrišanu zemes [..]Carnikavas nov, [..]Carnikavas nov, [..], 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. 06.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska,. J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, E.Burģelis, J.Leja, 
D.Kozlovskis, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu Latvijas nepilsonim [..], personas kods [..] zemes iegūšanai īpašuma: 
1. 0,1201 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 008 [..], zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..];  
2. 0,1201 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 008 [..], zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..]; 
3. 0,1201 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 008 [..], zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

4. § 
Par piekrišanu 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 un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11. 06.2019. atzinumu,, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska,. J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, P.Špakovs, 
E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, I.Krastiņš, G.Dzene, K.Bergmanis, A.Deniņa), PRET” nav 
balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0592 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 
006 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas nepilsonim 
[..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 7.maijā plkst. 15.30. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 8 lp, tai skaitā 3 administratīvie akti uz 6 lp. 
 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 18. jūnijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 18. jūnijā 


