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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

 
2016.gada 03. jūnijā Nr. 11 
 

Carnikavā, Carnikavas novadā 
 

Sēde sasaukta plkst. 11:00 
Domes sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 
 

Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Edgars Sliede, Ilze Tjarve, Daiga Kalnbērziņa, Sanita 
Sudraba, Imants Krastiņš, Rolands Laveiķis, Arta Deniņa, Kristaps Bergmanis, Roberts Raimo, 
Pjotrs Špakovs, Eduards Burģelis 
 
Nepiedalās: 
Deputāti  – Kārlis Eidis (pamatdarba dēļ) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Sandra Baltruka, Raimonds 

Garenčiks, Diāna Čūriška 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis 
 
Sēdi atklāj plkst. 11:00 

 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 1 darba kārtības jautājums.  
D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 14 

balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, S.Sudraba, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, P.Špakovs, K.Bergmanis, R.Laveiķis, E.Burģelis), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par nomas objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlases Carnikavas 
novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu 
novietošanai, rezultātiem. 

 
1. § 

Par nomas objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlases Carnikavas 
novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu 

novietošanai, rezultātiem 
 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
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1) ar domes 20.04.2016. lēmumu „Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu novada 
pašvaldības darbības nodrošināšanai” (protokols Nr.7, 26.§) nolemts organizēt nomas objekta – 
nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlasi Carnikavas novada pašvaldības darbības 
nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai (turpmāk – nomas objekts); 

2) sludinājums par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu, domes 20.04.2016. 
noteikumi Nr.INA/2016/17 „Nomas objekta - nekustamā īpašuma/zemesgabala Carnikavas 
novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai – 
piedāvājumu atlases noteikumi” un cita saistītā informācija, 25.04.2016. publicēta pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv un izvietota redzamā vietā pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

3) nomas objekta piedāvājumu atlasi organizēja pastāvīgi funkcionējoša domes Izsoles komisija 
(turpmāk - komisija), kuras sastāvs un nolikums Nr.CND/INA/2011/30 (turpmāk – Izsoles 
komisijas nolikums) ir apstiprināts ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva 
un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 14.§) un domes 18.09.2013. lēmumu „Par 
izmaiņām Izsoles komisijas sastāvā” (protokols Nr.18, 46.§), ievērojot Izsoles komisijas 
nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 
20.§); 

4) sludinājumā par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu norādītajā termiņā no 
25.04.2016. līdz 24.05.2016. plkst. 16:00, savu piedāvājumu ir iesniedzis viens iznomāšanas 
pretendents - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ESTA B”, reģistrācijas numurs 40103598034, 
juridiskā adrese: Zušu iela 6, Carnikava, Carnikavas nov., LV – 2163; 

5) komisija izvērtējusi iznomāšanas pretendenta piedāvājuma atbilstību Ministru kabineta 
29.10.2013. noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no 
privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt 
paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (turpmāk – MK Nr.1191) nosacījumiem, tai skaitā 
12.punktam, un domes 20.04.2016. noteikumu Nr. INA/2016/17 prasībām; 

6) komisija iesniegusi domei 25.05.2016. sēdes protokolu Nr.14-1/6, kurā atzīts, ka  iznomāšanas 
pretendenta, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ESTA B”, domei iesniegtais piedāvājums par 
nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra Nr.8052 004 0162, 
sastāvā ietilpstoša 0,227 ha liela zemesgabala, kadastra apzīmējums 8052 004 0162, kas atrodas 
pašvaldības administratīvo ēku Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, 
tiešā tuvumā, daļas 784 kv.m. (septiņi simti astoņdesmit četri kvadrātmetri) platībā nomu, par 
piedāvāto nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) par vienu kvadrātmetru zemes mēnesī, 
papildus pievienotās vērtības nodoklis, funkcionāli  atbilst nomnieka izvirzītajām prasībām un 
nosacījumiem; 

7) saskaņā ar nomas līgumu Nr.02-14.3/15/9, kas 14.07.2015. tika noslēgts starp domi, kā 
nomnieku, un iepriekšējo nekustama īpašuma īpašnieku - sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„BALTIC COHESION”, reģistrācijas numurs 50103769791, kā iznomātāju, pašvaldībai nomas 
lietošanā tika nodota lēmuma konstatējošās daļas 6.punktā norādītā nekustamā īpašuma daļa 747 
kvadrātmetri platībā par nomas maksu 0,20 EUR (divdesmit euro centi) par vienu kvadrātmetru 
zemes mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis; 

8) MK Nr.1191 noteic: 
a) 12.punkts cita starpā - pēc piedāvājumu saņemšanas nomnieks izvērtē iznomāšanas 

pretendentu piedāvājumus un pieņem lēmumu par atlases rezultātiem, kā arī nosacījumus, 
kurus nomnieks ņem vērā, izvērtējot piedāvājumus; 

b) 14.punkts - piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas nomnieks informē iznomāšanas pretendentu par pieņemto lēmumu; 

9) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. un 
3.punkts cita starpā noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, 
tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, 
manta iegūstama lietošanā par iespējami zemāku cenu. 
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No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, izdarot 
lietderības apsvērumus, dome secina, ka pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai jārod 
risinājumu ar mazāku finanšu līdzekļu izlietojumu un nav lietderīgi slēgt zemes nomas līgumu ar 
iznomāšanas pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ESTA B”.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta otro 
daļu, kas noteic, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. un 3.punktu, Ministru 
kabineta 29.10.2013. noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo 
īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt 
paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 12. un 14.punktu,  saskaņā ar Finanšu un  budžeta 
komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas un Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 03.06.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, D.Kalnbērziņa I.Tjarve, E.Sliede, S.Sudraba, I.Krastiņš, 
R.Raimo, P.Špakovs, K.Bergmanis, R.Laveiķis, A.Deniņa, E.Burģelis), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:   
1. Neslēgt nomas līgumu ar iznomāšanas pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ESTA 

B”, reģistrācijas numurs 40103598034, juridiskā adrese: Zušu iela 6, Carnikava, Carnikavas 
nov., LV – 2163, par nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra 
Nr.8052 004 0162, sastāvā ietilpstoša 0,227 ha liela zemesgabala, kadastra apzīmējums 8052 
004 0162, kas atrodas Carnikavas novada pašvaldības administratīvo ēku Stacijas ielā 5 un 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, tiešā tuvumā, daļas 784 kv.m. (septiņi simti 
astoņdesmit četri kvadrātmetri), par piedāvāto nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) 
par vienu kvadrātmetru zemes mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis. 

2. Informēt par pieņemto lēmumu iznomāšanas pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„ESTA B”. 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv informāciju par pieņemto lēmumu. 
4. Izvietot redzamā vietā pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, 

Carnikavas novadā, informāciju par pieņemto lēmumu.  
5. Noteikt atbildīgos par: 

5.1. lēmuma 2. un 4.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās 
nodaļas vadītāju, termiņš - piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas; 

5.2. lēmuma 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāju, termiņš - piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  
 
Ārkārtas sēdi slēdz 2016.gada 03. jūnijā plkst. 11:05 
 
Pielikumā: 

Carnikavas novada domes lēmums uz 3 lp. 
 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2016.gada 03. jūnijā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ Dz.Birze 
Carnikava, 2016.gada 03.jūnijā 


