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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 11 

 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 2015.gada 19. maijā 

 Sēde sasaukta plkst. 14:00 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts audiovizuālais ieraksts. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

Deputāti – Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Roberts Raimo, 

Aldonis Lūkins, Ilze Tjarve, Daiga Kalnbērziņa, Eduards Burģelis, Kristaps Bergmanis, Imants 

Krastiņš (no plkst. 14:04) 

 

Nepiedalās: 

Deputāti – Arta Deniņa (iemesls nav zināms), Ilze Vilka (pamatdarba dēļ), Kārlis Eidis (iemesls 

nav zināms) 

 

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

Cērbule, Diāna Čūriška 

Citi dalībnieki: p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas 

pamatskolas direktors Sergejs Čevers 

 

Sēdi atklāj plkst. 14:00 

Domes sēdes darba kārtībā 29 jautājumi, papildus iesniegti 2 jautājumi. 

1. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 18.02.2015. lēmumā (protokols Nr.3, 3.§). 

2. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas pamatskolas rekonstrukcijai. 

 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību ar papildus iesniegtajiem jautājumiem, 

atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, 

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

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Ziņojumi 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

3. Par atsavināšanai nodoto dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu 
4. Par atsavināmās dzīvokļa īpašuma (Zvejnieku ielā 7-17, Carnikavā) daļas nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

5. Par zemes gabala, kas atdalīts no nekustamā īpašuma Riču iela 9, Carnikavas novadā, iegādi 

plūdu risku samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanai 
6. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases zemes gabalu iegādei 
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7. Par budžeta izpildi 2015.gada I ceturksnī 
8. Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, īres līguma 

atjaunošanu (pagarināšanu) 
9. Par istabas Nr.1 un Nr. 3 sociālajā dzīvoklī Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, Carnikavas 

novadā, īres līguma atjaunošanu (pagarināšanu) 
10. Par finansiālā atbalsta sniegšanu Adžiliti sacensību „Gauja Cup” organizēšanai Carnikavas 

novadā 
11. Par finansiālā atbalsta sniegšanu BMX sportistiem dalībai Pasaules čempionātā 
12. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā sambo Horvātijā 
13. Par finansējuma piešķiršanu 2015.gada nometņu organizēšanai 
14. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 
15. Par dzīvojamās mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 
16. Par 27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/90-n izbeigšanu pirms 

termiņa 

17. Par zemes nomu 
18. Par zemes vienību apvienošanu 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Līču iela 10, Carnikava, 

Carnikavas novads 
20. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Laveru 

poldera koplietošanas meliorācijas sistēmai 

21. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 

22. Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu saraksta apstiprināšanu 
23. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai autonomo funkciju – pretplūdu pasākumi un 

teritorijas labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai 

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

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

28. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 
29. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 
30. Par nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, 18.05.2015. izsoli 
31. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas pamatskolas 

rekonstrukcijai 
 

1. § 

Ziņojumi 

 

1.1. Izpilddirektora ziņojums 

Ziņo: R.Garenčiks 

 

Plkst. 14:04 uz domes sēdi ierodas deputāts I.Krastiņš. 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

1.2. Domes priekšsēdētājas ziņojums par komandējumu uz Portugāli 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

 



 

 

3 

1.3. Ētikas komisijas ziņojums 

Ziņo: D.Kalnbērziņa 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

2. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegto informāciju, konstatē: 

 Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.
1
 pantu, pašvaldības dzēš 

pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, ja nodokļu 

maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no 

konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās 

nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu 

segšanai. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos.  

 

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

daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu un 25.
1 

pantu, kā arī 

lēmuma pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu saraksts” Carnikavas novadā, Finanšu 

un budžeta komitejas 13.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 

R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas (kopējā summa EUR 1956.41) saskaņā ar 

pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, 

ēkām un būvēm, bijušie īpašumi)”  

2. Par lēmuma izpildes kontroli atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

3. § 

Par atsavināšanai nodoto dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē:  

1. Ar Carnikavas novada domes 18.03.2015. lēmumu (prot. Nr.4, 36.§) „Par Carnikavas 

novada pašvaldības mantas - dzīvokļa īpašuma Nr. 49 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā 

kopīpašuma domājamo daļu (390/2949) Brīvības bulvārī 41, Jelgavā (kadastra numurs 0900 

900 2747) un dzīvokļa īpašumu Nr. 37 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 

domājamo daļu (1810/112160) Lugažu ielā 14, Rīgā (kadastra numurs 01009209451) 

atsavināšanu” nodota atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības nekustamā manta –  

1.1. dzīvokļa īpašums Nr. 49 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamās 

daļas (390/2949) Brīvības bulvārī 41, Jelgavā (kadastra numurs 0900 900 2747), 

pārdodot izsolē ar augšupejošu soli; 

1.2. dzīvokļa īpašumu Nr. 37 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamo 

daļu (1810/112160) Lugažu ielā 14, Rīgā (kadastra numurs 01009209451), pārdodot 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģ. Nr. 440003533474, saskaņā ar 14.04.2015. līgumu 

par pakalpojuma sniegšanu Nr.02-14.6/15/48 veikusi iepriekš minētās nekustamās mantas 
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novērtēšanu un 22.04.2015. iesniegusi pašvaldībai vērtējuma atskaites (iereģistrētas 

Carnikavas novada domē ar Nr. S/1031 un Nr. S/1030). Atbilstoši novērtējumam: 

2.1. dzīvokļa īpašuma Nr. 49 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamo 

daļu(390/2949) Brīvības bulvārī 41, Jelgavā, īpašuma kadastra numurs 0900 900 2747, 

iespējamā tirgus vērtība 2015.gada 17.aprīlī ir 6500 EUR jeb 166.67 EUR/m
2 

(seši 

tūkstoši pieci simti euro jeb viens simts sešdesmit seši euro un 67 centi par dzīvokļa 

kopējās platības 1 kvadrātmetru); 

2.2. dzīvokļa īpašuma Nr. 37 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamo daļu 

no daudzdzīvokļu mājas (1810/112160) Lugažu ielā 14, Rīgā, īpašuma kadastra numurs 

0100 920 9451, iespējamā tirgus vērtība 2015.gada 16.aprīlī ir 4400 EUR jeb 243,09 

EUR/m
2
 (četri tūkstoši četri simti euro jeb divi simti četrdesmit trīs euro un 9 centi par 

dzīvokļa kopējās platības 1 kvadrātmetru).  

3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas 29.04.2015. lēmumu (protokols Nr. 08-1/3):  

3.1. noteikta nosacītā cena 6500 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro) – dzīvokļa īpašumam 

Nr. 49 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma domājamām daļām (390/2949) 

Brīvības bulvārī 41, Jelgavā, īpašuma kadastra numurs 0900 900 2747; 

3.2. noteikta nosacītā cena 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti euro) – dzīvokļa īpašumam 

Nr. 37 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu mājas (1810/112160) Lugažu ielā 14, Rīgā, īpašuma kadastra numurs 

0100 920 9451. 

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums noteic: 

4.1. 8.panta trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 

nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē 

nekustamā īpašuma novērtēšanu; 

4.2. 9.panta otrā daļa - institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija;  

4.3. 10.panta pirmā daļa cita starpā - izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā 

institūcija. 

5. Ar domes 20.07.2011. lēmumu (protokols Nr.13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un 

nolikuma apstiprināšanu” apstiprināts Carnikavas novada pašvaldības izsoles komisijas 

sastāvs un nolikums Nr. CND/INA/2011/30, kura 4.punkts cita starpā noteic, ka komisija 

organizē un rīko pašvaldības mantas izsoles, veicot izsoles komisijas pienākumus un 

izmantojot tiesības, kas noteiktas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Finanšu un budžeta komitejas 13.05.2015. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, 

A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Krastiņš), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 2 balsīm 

(E.Burģelis, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt atsavināšanai nodotās Carnikavas novada pašvaldības nekustamās mantas – 

dzīvokļa īpašuma Nr. 49 un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo daļu 

(390/2949) Brīvības bulvārī 41, Jelgavā, īpašuma kadastra numurs 0900 900 2747 nosacīto 

cenu 6500 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro). 

2. Apstiprināt atsavināšanai nodotās Carnikavas novada pašvaldības nekustamās mantas – 

dzīvokļa īpašuma Nr. 37 un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas (1810/112160) Lugažu ielā 14, Rīgā, īpašuma kadastra numurs 0100 

920 9451 nosacīto cenu 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti euro). 

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt un rīkot lēmuma 1.un 2.punktā minētās pašvaldības 

nekustamās mantas pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (par euro), 

ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību un termiņus.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
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4. § 

Par atsavināmās dzīvokļa īpašuma (Zvejnieku ielā 7-17, Carnikavā) daļas nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē:  

1. Ar Carnikavas novada domes 18.03.2015. lēmumu (prot. Nr.4, 6.§) „Par atļauju atsavināt 

pašvaldības nekustamo īpašumu” atļauts atsavināt daļu no Carnikavas novada pašvaldībai 

kopīpašumā piederošā dzīvokļa īpašuma – dzīvojamo telpu (Nr.2 - atbilstoši 16.10.2012. 

telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītajam) 9,6 m
2
 platībā, kas atbilst 960/4410 

domājamajām daļām no dzīvokļa Nr.17, Zvejnieku ielā 7, Carnikavā, Carnikavas nov. (telpu 

grupas kadastra apzīmējums 8052 004 0613 001 017) un 960/4410 domājamām daļām no 

730/11545 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra 

apzīmējumu 8052 004 0613(turpmāk – objekts), pārdodot par brīvu cenu kopīpašniecei 

N. K. 

2. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģ. Nr. 440003533474, saskaņā ar 14.04.2015. līgumu 

par pakalpojuma sniegšanu Nr.02-14.6/15/48 veikusi iepriekš minētās nekustamās mantas 

novērtēšanu un 22.04.2015. iesniegusi pašvaldībai vērtējuma atskaiti (iereģistrēta 

Carnikavas novada domē ar Nr. S/1029). Saskaņā ar vērtējuma atskaitē norādīto, objekta 

iespējamā tirgus vērtība 2015.gada 17.aprīlī ir 3900 EUR jeb 406,25 EUR/m
2
 (trīs tūkstoši 

deviņi simti euro jeb četri simti seši euro un 25 centi par dzīvokļa kopējās platības 1 

kvadrātmetru). 

3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas 29.04.2015. lēmumu (protokols Nr. 08-

1/3, 3.§) objektam noteikta nosacītā cena 3900 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro). 

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums noteic: 

4.1.  8.panta trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 

nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē 

nekustamā īpašuma novērtēšanu; 

4.2.  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); 

4.3.  37.panta piektā daļa - ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta 

ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu (9.pants), nosūta tām atsavināšanas paziņojumu.  

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Finanšu un budžeta komitejas 13.05.2015. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 10 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, 

A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, I.Krastiņš), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 2 balsīm 

(E.Burģelis, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldībai kopīpašumā esošā dzīvokļa īpašuma daļas – 

dzīvojamās telpas (Nr.2 - atbilstoši 16.10.2012. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā 

norādītajam) 9,6 m
2
 platībā, kas atbilst 960/4410 domājamajām daļām no dzīvokļa Nr.17, 

Zvejnieku ielā 7, Carnikavā, Carnikavas nov. (telpu grupas kadastra apzīmējums 8052 004 

0613 001 017) un 960/4410 domājamām daļām no 730/11545 kopīpašuma domājamām 

daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0613, nosacīto 

cenu 3900 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro). 

2. Noteikt, ka maksāšanas līdzeklis ir 100% euro. 

3. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nosacītās cenas apstiprināšanu N. K. 

nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ar piedāvājumu pirkt lēmuma 1.punktā minēto dzīvokļa 

īpašuma daļu par pašvaldības noteikto cenu. 

4. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi – centrālās administrācijas Būvvaldes nekustamā 

īpašuma speciāliste. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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5. § 

Par zemes gabala, kas atdalīts no nekustamā īpašuma Riču iela 9, Carnikavas novadā, iegādi 

plūdu risku samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanai 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

1. ar 27.09.2011. grozījumiem Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumos Nr.899 „Noteikumi 

par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus 

parādību gadījumos” Carnikavas novada pašvaldībai piešķirts finansējums plūdu risku 

mazināšanai novada teritorijā; 

2. saskaņā ar domes 17.08.2011. lēmumu (prot. Nr.15, 6.§), starp Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un domi, kā finansējuma saņēmēju, 

14.06.2012. noslēgta Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 (turpmāk – 

vienošanās) par projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” (turpmāk – 

projekts) īstenošanu; 

3. ar nekustamā īpašuma īpašnieci S. G. nebija panākta vienošanās par nekustamā īpašuma 

labprātīgu atsavināšanu, tāpēc 2014.gada 19.novembrī dome pieņēma lēmumu „Par lūgumu 

Ministru kabinetam iesniegt izskatīšanai Saeimā likumprojektu par īpašuma „Riču iela 9, 

Siguļi, Carnikavas novads, daļas atsavināšanu” (protokols Nr. 27, 6.§).  

4. Likumprojekts 2015.gada 15.aprīlī tika izskatīts Saeimas Juridiskajā komisijā.  

5. Juridiskās komisijas sēdē komisijas locekļi aicināja pašvaldību un nekustamā īpašuma 

īpašnieci par nekustamā īpašuma atsavināšanu vienoties labprātīgi.  

6. Ņemot vērā iepriekšminēto, dome 2015.gada 16.aprīlī nosūtīja vēstuli Nr.01-11/774 S.G., 

lūdzot sniegt viedokli par pretplūdu aizsargdambja būvniecībai nepieciešamās nekustamā 

īpašuma Riču iela 9, Siguļi, Carnikavas novads ar kadastra Nr. 8052 003 0526, sastāvā 

ietilpstošā zemesgabala 0,2311 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0526 daļas 

600 m
2
 (seši simti kvadrātmetri) platībā labprātīgu atsavināšanu par EUR 48900,00, 

gadījumā, ja dome lemtu par šādu jautājumu. 

7. Domes 2015.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.01-11/774 minētā iespējamā pirkuma summa noteikta 

atbilstoši  2014.gada 9.jūlija SIA „Arco Real Estate” nekustamā īpašuma vērtējuma atskaitei 

Nr. 2014-VER-54816-Z „Par taisnīgas atlīdzības noteikšanu nekustamā īpašuma Riču iela 9, 

Siguļi, Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 003 0526 daļas 281 kv.m. platībā 

atsavināšanas sakarā”.  

8. 2015.gada 20.aprīlī no S.G. pilnvarnieces M. Dž. saņemta vēstule „Par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu”, kurā pausta piekrišana izteiktajam priekšlikumam.  

9.  nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts par no nekustamā īpašuma atdalāma zemes 

gabala iegādi 2015.gada 11.maijā ir saskaņots ar S.G. pilnvarnieci M.Dž.; 

10. likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības; 

b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir pretplūdu 

pasākumi; 

c. 21.panta pirmās daļa 17.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 

iegūšanu pašvaldības īpašumā; 

d. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas 

šā likuma 15.pantā minētās funkcijas; 

 

I.Krastiņš komentē, ka projekta sākumā, kad bija jāizšķiras par jaunā dambja būvniecību, tad daļa 

deputātu balsoja „pret”, jo bija paredzami vairāki finansiālie riski, kā arī upes krasta funkciju 
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nodrošinājuma ierobežojumi, piemēram, krasta erozija. Liels risks bija projektu nepabeigt termiņā, 

ņemot vērā, ka ir iespējamas vairākas tiesvedības. Pašvaldības finansiālais ieguldījums zemju 

iegādē ir vairāk nekā 600 000 EUR. Finansiālie riski nav pienācīgi kontrolēti, kā rezultātā ir 

jāpārmaksā. Deputāts aicina nākotnē domāt par šādu lielu projektu vadību un organizēšanas 

kārtību. 

 

Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas apstākļus 

kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļa 17. un 23.punktu un saskaņā ar Finanšu un budžeta 

komitejas 13.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa), „PRET” 3 

balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Iegādāties Carnikavas novada pašvaldības īpašumā no nekustama īpašuma Riču ielā 9, 

Siguļos Carnikavas novadā kadastra numurs 8052 003 0526, sastāvā ietilpstoša zemes 

gabala 2,311 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0526, atdalāmu daļu – zemes 

gabalu 0,06 hektāri jeb 600 (seši simti) kvadrātmetri platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dabā). Pirkuma maksa - 81,50 EUR par vienu 

kvadrātmetru zemes jeb EUR 48 900,00 par Zemes gabalu 600 kvadrātmetru platībā, 

turpmāk – Pirkuma maksa. Kopējā pirkuma maksa var mainīties saistībā ar Zemes gabala 

platības precizēšanu kadastrālās uzmērīšanas rezultātā, taču tā nevar būt mazāka par EUR 

48 500,00.  

2. Noslēgt no nekustama īpašuma Riču iela 9, Siguļi, Carnikavas novads, atdalāmā un lēmuma 

1.punktā norādītā zemes gabala pirkuma līgumu ar S. G., personas kods xxxxxx-xxxxxx, 

deklarētā dzīvesvieta (adrese), par zemes gabala iegādi. 

3. Būvvaldei piecu darba dienu laikā pēc zemes gabala pirkuma līguma noslēgšanas uzsākt un 

veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības zemes ierīcības projekta izstrādei, tai skaitā 

mērniecību un meža taksāciju. 

4. Lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus apmaksāt 

no budžeta sadaļas Zemes un ēku iegāde, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

5. Finanšu līdzekļus zemes gabala atdalīšanai, nepieciešamā zemes ierīcības projekta izstrādes, 

valsts nodevas un kancelejas nodevas par pašvaldības īpašuma tiesības nostiprināšanu 

zemesgrāmatā apmaksas un ar to saistīto dokumentu izgatavošanas un noformēšanas 

izdevumus apmaksāt no Budžeta sadaļas Zemes un ēku iegāde. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4. un 5.punkta izpildi - novada pašvaldības centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju.  

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  

 

6. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases zemes gabalu iegādei 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar 27.09.2011. grozījumiem Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumos Nr.899 "Noteikumi 

par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus 

parādību gadījumos" (turpmāk – noteikumi) Carnikavas novada pašvaldībai piešķirts 

finansējums plūdu risku mazināšanai Carnikavas novada teritorijā (turpmāk – projekts); 

2. projektā paredzētās aktivitātes reglamentējošo noteikumu 1.pielikuma 2.punkts cita starpā 

noteic, ka otrā projektu iesniegumu atlases kārtā Carnikavas novada teritorija var pretendēt 

uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksimālo līdzfinansējumu 4 374 164 euro apmērā 

projekta - plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā - īstenošanai. Noteikumu 
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49.2.punkts noteic, ka otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu aktivitātes īsteno 

triju gadu laikā no vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam; 

3. ar Carnikavas novada domes 17.08.2011. lēmumu (prot. Nr.15, 6.§) ir akceptēta Carnikavas 

novada pašvaldības dalība projektā; 

4. starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un 

Carnikavas novada domi, kā finansējuma saņēmēju, 14.06.2012. noslēgta Vienošanās 

Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 par projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas 

novadā” īstenošanu (turpmāk – Vienošanās); 

5. pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 419 „Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 

plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 28.12.2013. izdarīti grozījumi 

Nr.1 Vienošanās dokumentā, tie noteic projekta aktivitāšu īstenošanas termiņu - ne vēlāk kā 

līdz 2015.gada 1.oktobrim; 

6. projekta ietvaros paredzēta pasākumu īstenošana plūdu risku samazināšanai grūti 

prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos Carnikavas novada teritorijā, tai skaitā tiek 

projektēts un ir plānots izbūvēt hidrotehniskās būves, tostarp pretplūdu aizsargdambi Gaujas 

upes labajā krastā posmā no autoceļa A1 Rīga –Tallina līdz Dzirnupei;  

7. izpildot iepriekšminētajā vienošanās dokumentā noteikto un nolūkā nodrošināt plūdu risku 

samazināšanai projekta ietvaros plānoto pasākumu īstenošanu Carnikavas novada 

administratīvajā teritorijā, Carnikavas novada pašvaldībai jāiegūst lietošanas tiesības uz 

Gaujas upes labajā krastā privātpersonām piederošu nekustamo īpašumu sastāvā 

ietilpstošiem zemesgabaliem vai to daļām, kas nepieciešamas pretplūdu aizsargdambja 

būvniecības vajadzībām, noslēdzot ar zemes īpašniekiem zemes nomas līgumus vai 

iegādājoties zemesgabalus pašvaldības īpašumā, noslēdzot pirkuma līgumus; 

8. ar domes 19.05.2015. lēmumu „Par zemes gabala, kas atdalīts no nekustamā īpašuma Riču 

iela 9, Carnikavas novadā, iegādi plūdu risku samazināšanai plānoto pasākumu īstenošanai” 

(prot. Nr.11,5.§) ir nolemts iegādāties Carnikavas novada pašvaldības īpašumā no 

nekustamā īpašuma Riču ielā 9, Siguļos Carnikavas novadā kadastra numurs 8052 003 0526, 

sastāvā ietilpstoša zemes gabala 2,311 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0526, 

atdalāmu daļu – zemes gabalu 0,06 hektāri jeb 600 (seši simti) kvadrātmetri platībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dabā). Pirkuma maksa - 81,50 

EUR par vienu kvadrātmetru zemes jeb EUR 48 900,00 par Zemes gabalu 600 kvadrātmetru 

platībā, turpmāk – Pirkuma maksa. Kopējā pirkuma maksa var mainīties saistībā ar Zemes 

gabala platības precizēšanu kadastrālās uzmērīšanas rezultātā, taču tā nevar būt mazāka par 

EUR 48 500,00; 

9. pirkuma summa noteikta atbilstoši 2014.gada 9.jūlija SIA „Arco Real Estate” nekustamā 

īpašuma vērtējuma atskaitei Nr. 2014-VER-54816-Z „Par taisnīgas atlīdzības noteikšanu 

nekustamā īpašuma Riču iela 9, Siguļi, Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 003 0526 

daļas 281 kv.m. platībā atsavināšanas sakarā”; 

10. nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts par no nekustamā īpašuma atdalāma zemes 

gabala iegādi 2015.gada 11.maijā ir saskaņots ar S.G. pilnvarnieci M. Dž.; 

11. likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības; 

b. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir pretplūdu 

pasākumi; 

c. 21.panta pirmās daļa 17.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 

iegūšanu pašvaldības īpašumā; 

d. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā 



 

 

9 

likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas; 

e. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 

12. 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; 

13. domei, lai varētu īstenot projektu un izpildītu ar noslēgto Vienošanos uzņemtās saistības 

projekta ietvaros nepieciešamā zemes gabala iegādei par kopējo summu  EUR 48 900,00 

(četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi) un projekta finansēšanas plūsmas 

nodrošināšanai, ir nepieciešams ņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu par kopējo 

summu 48 900,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi). 

 

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

īstenotais projekts „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ir prioritārs investīciju projekts, 

kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļa 17. un 23.punktu un 21.panta otro daļu, likuma par budžetu un 

finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta 

vienpadsmito daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, un saskaņā Finanšu un budžeta komitejas 13.05.2015. atzinumu, 

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

I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa), „PRET” 3 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš, 

K.Bergmanis), „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt saskaņā ar 14.06.2012. starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 

kā atbildīgo iestādi, un Carnikavas novada domi, kā finansējuma saņēmēju, noslēgto 

Vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 īstenoto pašvaldības projektu „Plūdu 

risku samazināšana Carnikavas novadā” par 2014.-2015.gadu prioritāro investīciju projektu.  

2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases lēmuma 1.punktā norādītā projekta īstenošanai 

nepieciešamā zemes gabala iegādei: nekustamā īpašuma Riču ielā 9, Siguļos Carnikavas 

novadā kadastra numurs 8052 003 0526, sastāvā ietilpstoša zemes gabala 2,311 ha 

kopplatībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0526, atdalāmu daļu – zemes gabalu 0,06 hektāri 

jeb 600 (seši simti) kvadrātmetri platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes 

kadastrālās uzmērīšanas dabā), par kopējo summu EUR 48 900,00 (četrdesmit astoņi 

tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi) saskaņā ar domes 19.05.2015. lēmumu (prot. Nr.11, 

5.§), paredzot aizņēmuma kopējo summu EUR 48 900,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi 

simti euro, 00 centi) 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 48 900,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti euro, 

00 centi) saņemšanu Carnikavas novada domes prioritārā Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansētā projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” īstenošanai.  

5. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļai sadarbībā ar Finanšu vadības nodaļu līdz 20.05.2015. sagatavot visu dokumentāciju, 

kas saistīta ar līguma slēgšanu starp Carnikavas novada domi un Valsts kasi par aizdevuma 

saņemšanu. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

7. § 

Par budžeta izpildi 2015.gada I ceturksnī 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 
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I.Krastiņš jautā, vai pie izdevumiem ir iekļauts finansējums zemju iegādei, par ko tika lemts 

iepriekšējos lēmumprojektos? 

I.Lulle atbild, ka ir paredzēts finansējums abu zemesgabalu iegādei. 

D.Jurēvica papildina, ka tika ieplānota tikai tā daļa, kas bija paredzēta atsavināšanai. 

I.Krastiņš jautā, cik šajā budžeta programma paliek pāri finansējums? 

I.Lulle atbild, ka atlikums ir aptuveni 125 000 EUR. 

K.Bergmanis jautā, vai pašvaldība ir iekasējusi tūrisma nodevu 2015.gada I ceturksnī? 

D.Jurēvica atbild, ka nē, jo novadā vairāk nav neviena vieta, kas nodrošina naktsmītnes.  

 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 

pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2015.gada I ceturksnī un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta 

komitejas 13.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, I.Tjarve, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, 

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt 2015.gada I ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 

saskaņā ar pielikumu.  

 

8. § 

Par sociālā dzīvokļa Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, īres līguma 

atjaunošanu (pagarināšanu) 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Plkst. 15:03 no domes sēdes iziet deputāte I.Tjarve. 

 

Carnikavas novada domē 30.04.2015.reģistrēts J. S. iesniegums, kurā viņš lūdz turpināt īrēt 

sociālo dzīvokli.  

19.11.2014. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.27, 20.§) „Par sociālā dzīvokļa 

nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, izīrēšanu J. S.”, 27.11.2014. tika noslēgts sociālā 

dzīvokļa īres līgums nr. 02-14.2/7 uz sešiem mēnešiem.  

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izpratnē, sociālā dzīvokļa izīrēšana ir 

viens no palīdzības veidiem, un pirmkārt ar dzīvojamo platību tiek nodrošinātas personas, ja tās tiek 

izliktas no īrētās dzīvojamās platības ir maznodrošinātas personas, kas ir invalīdi. 

Saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas 

novadā” 8.punkts nosaka, ka persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli iesniedz iesniegumu un tam 

pievieno dokumentus, kas pamato personai pienākušos palīdzību, ja dokumenti nav pašvaldības 

rīcībā. 

Minēto saistošo noteikumu 15.punkts nosaka, ka lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 

personai (ģimenei) pieņem Carnikavas novada dome. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmā daļa 

nosaka, ka sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata personai (ģimenei), 

kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

Minētā likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa 

ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 

piekto daļu, persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst šā panta 

nosacījumiem. 

 

Izvērtējot J. S. 30.10.2014. iesniegumu un dokumentus, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 

(D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
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E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ:  

1. Pagarināt ar J.S., personas kods xxxxxx-xxxxx, 27.11.2014. noslēgto sociālā dzīvokļa īres 

līgumu par sociālo dzīvokli Nr.6, Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas novadā, noslēdzot 

vienošanos ar J.S. par minētā līguma pagarināšanu uz sešiem mēnešiem, sākot no 

28.05.2015. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 

vadītāja, termiņš – 27.05.2015. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

 

9. § 

Par istabas nr.1 un nr. 3 sociālajā dzīvoklī Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, 

īres līguma atjaunošanu (pagarināšanu)  

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada domē 30.04.2015.reģistrēts V. R. iesniegums, kurā viņa lūdz turpināt īrēt 

sociālo dzīvokli.  

27.06.2014. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.17, 3.§) „Par sociālā dzīvokļa 

nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, izīrēšanu V. R.”, 03.07.2014. tika noslēgts sociālā dzīvokļa īres 

līgums nr. 02-14.2/2., kurš slēdzot vienošanos ir vairākas reizes pagarināts. 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” 7.punkts nosaka, ka papildus likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantā minētajiem nosacījumiem sociālo dzīvokli ir 

tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), kura ir atsevišķi dzīvojoša pensijas 

vecuma persona, kurai nav apgādnieku, invalīds, kuram nav apgādnieku, politiski represēta persona, 

ģimene, sastāvoša no pensionāriem vai invalīdiem, kuriem nav apgādnieku vai arī ģimene ar trim 

vai vairāk nepilngadīgiem bērniem. 

Minēto saistošo noteikumu 15.punkts nosaka, ka lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 

personai (ģimenei) pieņem Carnikavas novada dome. 

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmā daļa 

nosaka, ka sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata personai (ģimenei), 

kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

Minētā likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas 

nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa 

ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 

piekto daļu, persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst šā panta 

nosacījumiem. 

 

Izvērtējot V. R. 30.04.2015. iesniegumu un dokumentus, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 

(D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 

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

novada dome NOLEMJ:  

1. Pagarināt ar V. R., personas kods xxxxxx-xxxxx, 03.07.2014. sociālā dzīvokļa īres līguma 

par istabas Nr.1 un Nr.3 sociālajā dzīvoklī Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, Carnikavas 

novadā, termiņu uz sešiem mēnešiem, noslēdzot vienošanos sākot ar 03.07.2015. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 

vadītāja, termiņš – 29.05.2015. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
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10. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu Adžiliti sacensību „Gauja Cup” organizēšanai Carnikavas 

novadā 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Plkst. 15:08 domes sēdē atgriežas deputāte I.Tjarve. 

 

Carnikavas novada domē saņemts biedrības „Klubs AFA” (Reģ.Nr. 40008205879, juridiskā 

adrese Baložu iela 4, Kalngale, Carnikavas nov., LV-2163) valdes locekles Solvitas Slišānes 

(reģistrēts KAC 20.04.2015. Nr. S/1004) iesniegums par finansiālā atbalsta sniegšanu Latvijas 

mēroga Adžliti sacensību „Gauja Cup” organizēšanai „Siguļu dārziņi”, Siguļi, Carnikavas novadā 

no 23.05. – 24.05.2015.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 balvām Carnikavas novadā” 2.2., 

8.,10.punktiem, un 11.05.2015. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 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: 

1. Piešķirt biedrībai „Klubs AFA” EUR 200,00 (divi simti eiro,00 centi) Latvijas mēroga 

Adžiliti sacensību „Gauja Cup” organizēšanai „Siguļu dārziņi”, Siguļi, Carnikavas novadā 

no 23.05. – 24.05.2015. uzvarētāju apbalvošanai. 

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

finansiālais atbalsts” pēc pasākuma rīkošanas atļaujas un rēķina saņemšanas no biedrības 

„Klubs AFA”. 

3. Biedrībai „Klubs AFA” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, 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 lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 

11. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu BMX sportistiem dalībai Pasaules čempionātā 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar biedrības „BMX Carnikava” (Reģ.Nr.40008212298, juridiskā adrese Dambja 

iela 12, Carnikava, LV-2163) vēstuli un I. D. iesniegumu (reģistrēts Klientu apkalpošanas centrā 

23.04.2015. Nr. S/1045) par finansiālā atbalsta sniegšanu Carnikavas novada BMX sportistiem – 

K.A., M.A. dalībai Pasaules BMX čempionātā no 18.07.- 25.07.2015. Zolderā (Beļģija), un ņemot 

vērā sportistu sasniegumus Eiropas un Pasaules mēroga čempionātos (K.A. – 2.vieta Pasaules 

čempionātā 2014.gadā, M.A. – 1.vieta Baltijas čempionātā 2013.gada 27.jūlijā), 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 balvām Carnikavas novadā” 2.1.,4. un 6.pielikumu, un 11.05.2015. Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu komitejas 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: 

1. Piešķirt: 

1.1. K. A. – EUR 259,00 (divi simti piecdesmit deviņi eiro), 

1.2. M. A. – EUR 259,00 (divi simti piecdesmit deviņi eiro), 

https://www.lursoft.lv/adrese/balozu-iela-4-kalngale-carnikavas-novads-lv-2163
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transporta izdevumu un dalības maksas segšanai Pasaules BMX čempionātā no 18.07.- 

25.07.2015. Zolderā (Beļģijā). 

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

finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības „BMX Carnikava”. 

3. Biedrībai „BMX Carnikava”, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, iesniegt Carnikavas 

novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

5. Atbildīgais par lēmumu kopumā pašvaldības izpilddirektors. 

 

12. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā sambo Horvātijā 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada PI „Carnikavas sporta centrs” džudo sporta speciālista 

L.Kuzņecova 09.04.2015. (reģistrēts KAC 10.04.2015. Nr. S/902) iesniegumu par finansiālā atbalsta 

sniegšanu Carnikavas novadā deklarētajai sportistei L. C., kura ir iekļauta Latvijas izlases sastāvā, 

dalībai Eiropas čempionātā sambo 14.05.-18.05.2015. Zagrebā (Horvātijā) 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 balvām 

Carnikavas novadā” 2.1., 4.un 6. punktu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas11.05.2015. 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: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajai sportistei L. C. EUR 375,00 (trīs simti septiņdesmit 

pieci eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā sambo no 14.05-18.05.2015. Zagrebā 

(Horvātijā) – transporta izdevumu segšanai.  

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

finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no Latvijas sambo kluba asociācijas. 

3. Trenerim L.Kuzņecovam, 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 3.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgais par lēmumu kopumā Carnikavas novada domes izpilddirektors. 

 

13. § 

Par finansējuma piešķiršanu 2015.gada nometņu organizēšanai 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Atbilstoši Carnikavas bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumam 

(apstiprināts ar domes 19.05.2010. lēmumu (protokols Nr.10, 20.§)) aprīļa mēnesī tika izsludināts 

projektu konkurss. Konkursam tika pieteiktas 5 nometnes.  

 

R.Raimo komentē, ka IKSS komitejā par šo tika daudz diskutēts. Carnikavas novada pašvaldība jau 

vairākus gadus piešķir finansējumu nometņu organizēšanai. Šogad pieprasījums bija vismaz divas 

reizes lielāks, līdz ar to deputāts ierosina, nākamā gada budžetā paredzēt lielāku finansējumu.  

 

Iepazīstoties ar konkursam iesniegto projektu pieteikumiem, kā arī ņemot vērā likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 4., 5. un 6.punktus, 21.panta pirmo daļu, un 21.panta otro daļu, un saskaņā 

ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot 

„PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, 
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D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu vasaras nometņu organizēšanai par kopējo summu līdz EUR 2500,00 

(divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), tai skaitā: 

1.1. EUR 1932,00 ( viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit divi eiro, 00 centi) Latvijas bērnu 

un jauniešu sporta asociācijai diennakts „Vieglatlētikas sporta nometnei”, kurā 

darbosies 23 dalībnieki vecumā no 7 -14 gadiem un kas paredzēta no 13.07.- 

20.07.2015. Valmierā. 

1.2.  EUR 510,00 (pieci simti desmit eiro, 00 centi) biedrībai „Trejdeviņi tilti” izglītojošai 

dienas nometnei „Par zaļu pat vēl zaļāks”, kurā darbosies 17 dalībnieki no 7-16 gadiem 

un kas paredzēta no 13.07.- 17.07.2015. Carnikavā.  

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

finansiālais atbalsts”. 

3. Juridiskās nodaļas vadītājai – sagatavot līgumus atbilstoši konkursa nolikumam ar lēmumā 

minētajiem pretendentiem - 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas brīža. 

4. Atbildīgā par piešķirtā finansējuma kontroli Finanšu vadības nodaļas vadītāja (pamatojoties 

uz konkursa nolikuma 8.1. punktu). 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

14. § 

Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 16.04.2015. saņemts SIA „KOMUNALEKS”, reģistrācijas 

Nr.40103216533, pieteikums par dzīvojamās mājas pārņemšanu, kurā lūgts nodot 

dzīvojamās mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesības ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai SIA „KOMUNALEKS”;  

2. dzīvojamās mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā, dzīvokļu īpašnieku 

13.04.2015. kopsapulcē tika pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās 

daļas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas funkciju nodošanu SIA 

„KOMUNALEKS”, kā arī 13.04.2015. ir noslēgts dzīvojamās mājas Rīgas iela 12 

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 divu mēnešu laikā no dienas, kad izpildīti visi augstākminētie nosacījumi. 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

 

K.Bergmanis jautā, cik mājas jau ir nodotas? 

R.Laveiķis atbild, ka, pamatojoties uz G.Dzeņa sniegto informāciju, aģentūras apsaimniekošanā ir 

palikušas 7 mājas (iepriekš bija 32). Ar šodienas lēmumiem apsaimniekošanā paliek 5 mājas.  
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K.Bergmanis jautā, kā tiek pārdalīti līdzekļi, nododot šīs mājas? Vai izmaksas tiek pārliktas uz 

esošajām mājām? 

G.Dzenis atbild, ka līdzekļi tiks pārdalīti, tad kad tiks veikti budžeta grozījumi. Pēdējo reizi tas tika 

darīts pie budžeta apstiprināšanas. 

D.Jurēvica papildina, ka šogad nav bijuši budžeta grozījumi. Līdz šim līdzekļu pārdale tika veikta 

kalendārā gada beigās, kad tika gatavots jaunais budžets.  

 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.05.2015. 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: 

1. Nodot ar 2015.gada 1.jūniju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, 

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

numurs 8052 004 0608) 0,3359 ha platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem, kuri 

13.04.2015. noslēguši dzīvojamās mājas Rīgas 12 pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA 

„KOMUNALEKS”, reģistrācijas Nr.40103216533, juridiskā adrese „Salūts 5, sektors 17”, 

Gauja, Carnikavas novads, LV-2163. 

2. Mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, pārvaldīšanas tiesības nodot, parakstot dzīvojamās mājas 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3. Apstiprināt mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumus 

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

4175,56 EUR. 

4. Mājas Rīgas ielā 12, Carnikavā, kopējos uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumus 

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

1.jūlijam un pārskaitīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOMUNALEKS”, reģistrācijas 

Nr.40103216533, līdz 2015.gada 15.jūlijam. 

5. Mājas Rīgas ielā 12, 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. 

 

15. § 

Par dzīvojamās mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 30.04.2015. saņemts dzīvojamās mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, 

Carnikavas novads, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas I. S., pieteikums par 

dzīvojamās mājas apsaimniekošanu nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „TulpjuTrīs”, 

reģistrācijas Nr.40008229260;  

2. dzīvojamās mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, Carnikavas novadā, dzīvokļu īpašnieku 

09.04.2015. kopsapulcē (prot. Nr.2015/01) tika pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas funkciju 

nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „TulpjuTrīs”; 

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

ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība 

iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu, dzīvokļu īpašnieku sabiedrība ir 

izveidota ievērojot likumā noteikto kārtību, ir iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas 
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pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrībai, visi dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju, 

kā arī dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai 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 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai 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 12.05.2015. 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:  

1. Nodot ar 2015.gada 1.jūniju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, 

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

numurs 8052 005 1231) 0,25 ha platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai 

„TulpjuTrīs”, reģistrācijas Nr.40008229260. 

2. Mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, pārvaldīšanas tiesības nodot, parakstot dzīvojamās mājas 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3. Apstiprināt mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumus 

(uzkrātā apsaimniekošanas maksa, rezerves fonds un dzīvokļu īpašnieku parāds) uz 

2015.gada 31.martu 11783,71 EUR. 

4. Mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, kopējos uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumus 

(uzkrātā apsaimniekošanas maksa, rezerves fonds un dzīvokļu īpašnieku parāds) precizēt 

līdz 2015.gada 1.jūlijam un pārskaitīt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „TulpjuTrīs”, 

reģistrācijas Nr.40008229260, līdz 2015.gada 15.jūlijam. 

5. Mājas Tulpju ielā 3, Carnikavā, nodošanai izveidot komisiju šādā sastāvā: 

6. komisijas priekšsēdētājs:  Lauris Bernāns, 

komisijas locekļi:  Vita Bokāne, 

Valdis Krampāns. 

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

8. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 

16. § 

Par 27.06.2011. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/90-n izbeigšanu pirms termiņa  

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada domē 08.05.2015. saņemts J.S. iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1187), 

kurā lūgts izbeigt starp iesniedzēju un Carnikavas novada domi 27.06.2011. noslēgto zemes nomas 

līgumu Nr. CND/L/2011/90-n. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

Saskaņā ar 27.06.2011. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/90-n (turpmāk – 

Līgums) J.S. sakņu dārza ierīkošanai iznomāts zemesgabals 0,041 ha platībā, kas ir Carnikavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sautiņu pļavas”, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 005 1159, sastāvā esošās zemes vienības 3,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 

005 1159 daļa, atbilstoši zemesgabala sadalījuma shēmai - sakņu dārzs Nr. 15. Līguma darbības 

termiņš: no 01.07.2011. līdz 30.06.2016. 

 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Civillikuma (Ceturtā daļa. Saistību tiesības) 1864.pantu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 12.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 

R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, 
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E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt starp Carnikavas novada domi un J.S., personas kods xxxxxx-xxxxx, 27.06.2011. 

noslēgto zemes nomas līgumu Nr. CND/L/2011/90-n, noslēdzot vienošanos par līguma 

izbeigšanu pirms termiņa.   

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 

28.05.2015. sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos. Atbildīgā - Carnikavas novada 

domes Juridiskās nodaļas vadītāja. 

3. Noteikt, ka līgums izbeidzas dienā, kad lēmuma 1.punktā minēto vienošanos parakstījušas 

abas puses. 

4. Noteikt, ka lēmums zaudē spēku, ja līdz 01.07.2015. lēmuma 1.punktā minētā vienošanās 

netiek parakstīta.  

 

17. § 

Par zemes nomu  

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada domē 21.04.2015. saņemts dzīvokļa Nr. 16 Ziemeļu ielā 17, Lilastē, 

Carnikavas nov. īpašnieka S.V. iesniegums (reģistrēts ar Nr. S/1014) ar lūgumu iznomāt zemi 

malkas šķūņa izvietošanai pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Ziemeļu ielā 23A, Lilastē, 

Carnikavas novadā.  

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.06.2011. lēmumu (prot. Nr. 11, 2.§) „Par malkas 

novietņu uzturēšanu Ziemeļu ielā 23A un zemes nomas līguma slēgšanu ar Ziemeļu ielas 15 

un 17 iedzīvotājiem Lilastē, Carnikavas nov.” slēdzami zemes nomas līgumi ar 

daudzdzīvokļu māju Ziemeļu ielā 15 un Ziemeļu ielā 17, Lilastē, Carnikavas nov. dzīvokļu 

īpašniekiem, par pašvaldībai piederošās neapbūvētas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 

8052 001 0025) Ziemeļu ielā 23A, Lilastē, Carnikavas nov., nomas vajadzībām noteiktās 

daļas 0,064 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 001 0025 8001) nomu malkas novietņu 

uzturēšanai ar termiņu uz pieciem gadiem. Zemes vienības daļā ieprojektētas 32 vietas, katra 

9 m
2 

platībā, malkas novietņu izvietošanai. 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās zemes vienības daļas 

0,064 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 001 0025 8001 kadastrālā vērtība 2015.gadā 

aprēķināta EUR 3092,00. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu” 18.punkts cita starpā noteic, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, 

kad ir pieņemts lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad 

neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez 

apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. 

Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.   

4. Saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6, apstiprinātu ar Carnikavas novada domes 

2011.gada 23.februāra lēmumu (prot. Nr.4, 11.§) „Saistošie noteikumi par neapbūvēta 

Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” 6.punkts noteic, ka 

neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksa ir 4% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.05.2015. 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: 
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar S.V., personas kods xxxxxx-xxxxx par zemes vienības 

(kadastra apzīmējums 8052 001 xxxx) Ziemeļu ielā 23A, Lilastē, Carnikavas nov. daļas 

(kadastra apzīmējums 8052 001 0025 xxxx) 1/32 domājamās daļas no 0,064 ha platības 

apmērā nomu malkas novietnes, kuras apbūves laukums nav lielāks par 9 m
2
, būvniecībai un 

uzturēšanai. Nomas līguma darbības termiņš 5 (pieci) gadi. Malkas novietnes numurs „1”, 

atbilstoši malkas novietņu shēmā norādītajam. 

2. Noteikt nomas maksu 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā papildus PVN. 

3. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai - viens mēnesis no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.  

4. Lēmums zaudē spēku, ja netiek ievērots lēmums 3.punktā noteiktais līguma noslēgšanas 

termiņš. 

5. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās administrācijas 

juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 01.06.2015. 

 

18. § 

Par zemes vienību apvienošanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1. Nekustamie īpašumi „Salūts 5 sektors 26” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 0693) un 

„Salūts 5 sektors 26A” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 002 1789) pēc Zemesgrāmatu datiem 

pieder zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājam A. F.  

2. Zemes vienība 0,0540 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0693 un zemes vienība 

0,0357 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1789 atrodas blakus viena otrai. 

3. Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav 

izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 

pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

4. Ministru kabineta 03.11.2011. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. 

punkts noteic, ka adresācijas objekts ir (2.10.) apbūvei paredzēta zemes vienība, 5.punkts 

noteic, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, 

likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība. 

5. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. 

punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 

detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas 

vajadzībām nosaka zemes vienībai. 

6. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punkts noteic, ka pašvaldību autonomā funkcija ir 

saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, 

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 03.11.2011. noteikumu Nr. 

1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1. punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, 

K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās I.Krastiņš, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0540 ha platībā ar kadastra 

apzīmējuma Nr. 8052 002 0693 „Salūts 5 sektors 26”, Gauja, Carnikavas nov., pievienot 
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zemes vienību 0,0357 ha platībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 8052 002 1789 „Salūts 5 

sektors 26A”, Gauja, Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,0897 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) un uz tām esošajām ēkām piešķirt adresi „Salūts 5 sektors 

26”, Gauja, Carnikavas nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 

3. Likvidēt adresi „Salūts 5 sektors 26A”, Gauja, Carnikavas nov.  

 

19. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Līču iela 10, Carnikava, 

Carnikavas novads 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „G-Bergs” (reģ. Nr.43603020112) izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamam īpašumam Līču iela 10 (kadastra apzīmējuma Nr.8052 004 0571), 

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 

12.05.2015. 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: 

1.  Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Līču iela 10 (kadastra 

apzīmējuma Nr.8052 004 0571), Carnikava, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Līču iela 10, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1220 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Līču iela 8A, Carnikava, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,1235 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 

20. § 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Laveru 

poldera koplietošanas meliorācijas sistēmai 

Ziņo: R.Laveiķis 
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Plkst. 15:53 no domes sēdes iziet deputāte E.Odziņa. 

 

Izvērtējot no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusa piešķiršanu Laveru poldera koplietošanas 

meliorācijas sistēmai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Meliorācijas likuma 22
2
.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 12.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 

R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 

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

NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Laveru poldera 

koplietošanas meliorācijas sistēmai, saskaņā ar grāvju sarakstu un grāvju attēlojumu kartē. 

2. Publicēt lēmumu pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā 

www.carnikava.lv. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāju, termiņš – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – 29.05.2015. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

21. § 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Plkst. 15:55 domes sēdē atgriežas deputāte E.Odziņa. 

 

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

1. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Līču iela 16, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 004 0835, kas sastāv no zemes vienības 0,4695 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8052 004 0835, un būves, kadastra apzīmējums 8052 004 0835 001; 

pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 27.01.2015. 

nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0054 0948; nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā sūkņu stacijas SS-2 

projekta ietvaros ir rekonstruēta; 

2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Vecgultne”, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 003 0172, kas sastāv no zemes vienības 3,339 ha platībā, kadastra apzīmējums 

8052 003 0497, un zemes vienības 0,2892 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0460; 

pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 16.02.2015. 

nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0019 3215; 

3. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Baznīcas dambis”, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 003 0503, kas sastāv no zemes vienības 7,0019 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8052 003 0501; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā 

sastāvā 23.02.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 1840; 

4. pašvaldībai pieder nekustama īpašuma Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., 

kadastra numurs 8052 008 1256, kas sastāv no zemes vienības 0,1040 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8052 008 1256, 3/5 domājamās daļas; pašvaldības īpašuma tiesība uz 

nekustamā īpašuma 3/5 domājamām daļām 02.04.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0051 9898; 

5. pašvaldībai pieder ēku (būvju) nekustama īpašuma Mežciema iela 26, Mežciems, 

http://www.carnikava.lv/
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Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 508 1256, kas sastāv no ekspluatācijā nenodotas 

telefona centrāles, kadastra apzīmējums 8052 008 1256 001, 3/5 domājamās daļas; 

pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamā īpašuma 3/5 domājamām daļām 02.04.2015. 

nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0022 4686; 

6. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Jaunilgas”, Garciems, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 008 1411, kas sastāv no zemes vienības 0,7805 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8052 008 0644; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā 

sastāvā 17.02.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 1683; 

7. pašvaldībai pieder nekustams īpašums „Meža Nagaiņi”, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 005 1116, kas sastāv no zemes vienības 1,46 ha platībā, kadastra apzīmējums 

8052 005 1116; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 

18.03.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0041 7340; 

8. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 008 1385, kas sastāv no zemes vienības 0,2666 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8052 008 1385, un zemes vienības 0,2358 ha platībā, kadastra apzīmējums 

8052 008 1447; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 

27.04.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 4109; 

9. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Vecupītes iela, Carnikavas nov., kadastra numurs 

8052 003 0480, kas sastāv no zemes vienības 0,2682 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 

003 0480; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 

27.04.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 4143; 

10. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Upe Vecgauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 

8052 004 0677, kas sastāv no zemes vienības 7,4381 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 

004 0677; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 

05.05.2015. nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 4345; 

11. pašvaldībai pieder nekustams īpašums Dzirnupe, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

003 0502, kas sastāv no zemes vienības 2,9709 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 

0502; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu norādītajā sastāvā 06.05.2015. 

nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.1000 0054 4355; 

12. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā noteic, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 

13. Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” nolikuma Nr.INA/2015/6, kas 

apstiprināts ar domes 18.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktā 

cita starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot Carnikavas novada 

pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus. 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un saskaņā ar 

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas 

novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 12.05.2015. 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: 
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1. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada pašvaldības aģentūrai 

„Carnikavas Komunālserviss” līdz ar dokumentiem, kas attiecas uz nododamo mantu, 

šādus Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:  

1.1. Līču iela 16, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0835, kas sastāv 

no zemes vienības 0,4695 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0835, un būves, 

kadastra apzīmējums 8052 004 0835 001; 

1.2. „Vecgultne”, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0172, kas sastāv no 

zemes vienības 3,339 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0497, un zemes 

vienības 0,2892 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0460; 

1.3. „Baznīcas dambis”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0503, kas sastāv no 

zemes vienības 7,0019 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0501; 

1.4. Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1256, kas 

sastāv no zemes vienības 0,1040 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1256, 3/5 

domājamās daļas; 
1.5. Mežciema iela 26, Mežciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 508 1256, kas 

sastāv no ekspluatācijā nenodotas telefona centrāles, kadastra apzīmējums 8052 008 

1256 001, 3/5 domājamās daļas; 

1.6. „Jaunilgas”, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1411, kas sastāv 

no zemes vienības 0,7805 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 0644; 

1.7. „Meža Nagaiņi”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1116, kas sastāv no 

zemes vienības 1,46 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1116; 

1.8. Aizvēju iela, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1385, kas sastāv 

no zemes vienības 0,2666 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1385, un zemes 

vienības 0,2358 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1447; 

1.9. Vecupītes iela, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0480, kas sastāv no zemes 

vienības 0,2682 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0480; 

1.10. Upe Vecgauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0677, kas sastāv no 

zemes vienības 7,4381 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0677; 

1.11. Dzirnupe, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0502, kas sastāv no zemes 

vienības 2,9709 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 003 0502. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītājam līdz 22.05.2015. par lēmuma 1.punktā noteikto sagatavot papildus vienošanos pie 

02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp 

Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”. 

3. Segt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumus no Carnikavas 

novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 2015.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - Carnikavas novada p/a „Carnikavas 

Komunālserviss” direktoru. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - 29.05.2015. 

 

22. § 

Par konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu saraksta apstiprināšanu 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

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

1. likuma „Par pašvaldībām” 12.pants noteic, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 

tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

2. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam noteic aktivitātes Nr. A1.7.1.1. 

“Projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” organizēšana” un A1.7.2.2. “Vietējo iniciatīvu 

atbalsta plāna īstenošana – NVO atbalsta programma”; 
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3. dome ar 17.12.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr.29, 7.§) ir apstiprinājusi saistošos noteikumus 

Nr. SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi), kuri 28.01.2015. stājās spēkā. Saistošie 

noteikumi cita starpā nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība slēdz līdzdarbības 

līgumus ar privātpersonām par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu. Saistošie 

noteikumi paredz: 

a. 8.punkts - lai noteiktu, kura privātpersona valsts pārvaldes uzdevumu var veikt 

efektīvāk, Pašvaldība organizē konkursu par Līguma slēgšanu (turpmāk – Konkurss); 

b. 10.punkts - Konkursam par Līguma slēgšanu Pašvaldība izveido Konkursa komisiju ne 

mazāk kā trīs locekļu sastāvā, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata; 

4. dome ar 18.03.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr.4, 2.§) ir apstiprinājusi nolikumu Nr. 

INA/2015/7 „Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisijas nolikums” un izveidojusi 

konkursa komisiju (turpmāk – Komisija); 

5. dome ar 18.03.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr.4, 3.§) ir apstiprinājusi nolikumu Nr. 

INA/2015/8 „Konkursa par līdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” nolikums” (turpmāk – Nolikums); 

6. Nolikums paredz: 

a. 23.punkts - Komisija izskata visus iesniegtos un šī nolikuma 21.punktam atbilstošos 

projektu pieteikumus. Komisija izvērtē projektu pieteikumus atbilstoši vērtēšanas 

kritērijiem;  

b. 24.punkts - Komisija sagatavo un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Termiņa iesniedz Domē apstiprināšanai projektu pieteikumu sarakstu, atbilstoši saņemto 

punktu skaitam un priekšlikumu par atbalstāmajiem projektiem. Gala lēmumu par 

Finansējuma piešķiršanu pieņem Dome; 

c. 25.punkts - Komisijai ir tiesības ierosināt Domei pieņemt lēmumu par atteikumu 

piešķirt Finansējumu, ja projekta pieteikums neatbilst šī nolikuma 21.punkta prasībām; 

d. 26.punkts - Konkursā iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas rezultāti tiek publicēti 

Domes mājas lapā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī nolikuma 24.punktā noteiktā Domes 

lēmuma pieņemšanas un Domes informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada vēstis”; 

7. ar Komisijas 24.03.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr.1) ir noteikts projektu pieteikumu 

iesniegšanas termiņš Konkursā – no 25.03.2015. līdz 27.04.2015.; 

8. sludinājums par pieteikšanos Konkursā 25.03.2015. publicēts pašvaldības mājas lapā internetā 

www.carnikava.lv un domes informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada vēstis” (2015.gada 

aprīlis (215)); 

9. ar Komisijas 30.04.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr.2) ir izveidots Konkursā iesniegto projektu 

pieteikumu saraksts;  

10. Komisija ir sagatavojusi Konkursā iesniegto projektu pieteikumu sarakstu, atbilstoši 

saņemto punktu skaitam, un priekšlikumu par atbalstāmajiem projektiem: 

- 2015. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu pieteikumu vērtēšanas 

kopsavilkums rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” - 7 projekti, 

- 2015. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu pieteikumu vērtēšanas 

kopsavilkums rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” - 8 projekti. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 18.03.2015. nolikuma Nr. INA/2015/8 

„Konkursa par līdzdarbības līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai “Sabiedrība ar dvēseli” nolikums” 24. un 27.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 12.05.2015. 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: 

1. Apstiprināt 2015. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pieteikumu sarakstu rīcībai 

“Maza mēroga infrastruktūra” - 7 (septiņi) projekti, atbilstoši saņemto punktu skaitam, 

piešķirot finansējumu EUR 4945,75 (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro un 75 

http://www.carnikava.lv/
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centi) apmērā. 

2. Apstiprināt 2015. gada projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pieteikumu sarakstu rīcībai 

“Sabiedriskās aktivitātes” - 8 (astoņi) projekti, atbilstoši saņemto punktu skaitam, piešķirot 

finansējumu EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro un nulle centi) apmērā. 

3. Slēgt ar lēmuma 1. un 2.punktā norādīto, apstiprināto projektu pieteikumu iesniedzējiem 

(privātpersonām) līdzdarbības līgumus par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu konkursa 

“Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros, īstenojot 2015.gadā apstiprinātos projektus. 

4. Apmaksāt 2015. gada projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” izdevumus no šādām 

pašvaldības 2015.gada budžeta programmām: 

4.1. lēmuma 1.pielikumā norādītie projekti - 06.200.11. „KNHM projekts “Sabiedrība ar 

dvēseli””; 

4.2. lēmuma 2.pielikumā norādītie projekti - 06.200.12. „Finansējums privātpersonām 

deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai”. 

5. Publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.carnikava.lv un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Carnikavas novada vēstis” informāciju par 2015.gada projektu konkursā 

„Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātiem, termiņš - 2 

(divu) darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieku. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5.punkta izpildi - novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāju. 

9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – 10.06.2015. 

 

23. § 

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai autonomo funkciju – pretplūdu pasākumi un 

teritorijas labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

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

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Carnikavas novada 

administratīvajā teritorijā reģistrētas zemes vienības (turpmāk – zemes vienības), kuru 

statuss saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz 15.01.2015. ir „rezerves zemes fonds” un 

kuras ir nepieciešamas pašvaldībai autonomo funkciju - pretplūdu pasākumi un teritorijas 

labiekārtošana – izpildei; 

2. Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” Polderu apsaimniekošanas nodaļas 

vadītājs ir sagatavojis sarakstu ar lēmuma pielikumā norādītajām zemes vienībām, kurām 

statuss „rezerves zemes fonds” maināms uz statusu „pašvaldībai piekritīgā zeme” un kuras 

nepieciešamas pašvaldībai autonomās funkcijas - pretplūdu pasākumi – izpildes 

nodrošināšanai, jo zemes vienībās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēmu elementi 

(grāvji); 

3. Carnikavas novada Centrālās administrācijas Būvvaldes speciālisti sadarbībā ar p/a 

„Carnikavas Komunālserviss” ceļu un tiltu būvinženieris ir sagatavojuši sarakstu ar lēmuma 

pielikumā norādītajām zemes vienībām, kurām statuss „rezerves zemes fonds” maināms uz 

statusu „pašvaldībai piekritīgā zeme” un kuras nepieciešamas pašvaldībai autonomās 

funkcijas - teritorijas labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai; 

4. Carnikavas novada pašvaldība teritorijas plānojumā (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 

CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-

2017. gadam grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) 

zemes vienības atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā (L), dabas teritorijā (Z), vasarnīcu un 

dārzkopības sabiedrību apbūves teritorijā (DzV), savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija 

http://www.carnikava.lv/
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(DzS), mežaparka apbūves teritorijā (DzP), sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā (JS) un 

mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās (MS); 

5. apbūves noteikumos līnijbūvju izbūves teritorija nozīmē izbūves teritorijas, kur galvenais 

zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā 

arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana; apbūves noteikumos dabas teritorijas 

nozīmē teritorijas, ko veido sabiedrībai pieejamas dabas un apzaļumotās teritorijas (arī 

kapsētas), atpūtas teritorijas, aizsargstādījumi, pludmales un ūdenskrātuves, kur apbūve nav 

galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana lielākā vai mazākā mērā, atkarībā no 

attiecīgās izbūves teritorijas daļas īpatnībām, ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī 

rekreāciju un vides aizsardzību; apbūves noteikumos vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību 

apbūves teritorija nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas 

veids dārzu ierīkošana ģimenes vajadzībām un dārza māju (vasarnīcu) apbūve, kur katra no 

tām izmantojama vienīgi vienas ģimenes vajadzībām; apbūves noteikumos savrupmāju 

dzīvojamās apbūves teritorija nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai 

dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām 

izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis; apbūves 

noteikumos mežaparka apbūves teritorija nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un 

būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) 

vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve upēm un ezeriem 

pieguļošā vai ar mežu klātā teritorijā; apbūves noteikumos sabiedrisko iestāžu apbūves 

teritorija nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 

valsts, pašvaldības, reliģiska, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes, 

labdarības vai cita līdzīga nekomerciāla izmantošana; apbūves noteikumos mežsaimniecībā 

izmantojamās teritorijas nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas 

veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, kā arī ar mežsaimniecību un 

kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi; 

6. lēmuma konstatējošās daļas iepriekšējā punktā norādītajās teritorijās apbūves noteikumos 

atļautā izmantošana ietver arī objektu, kas nepieciešami pašvaldībai autonomo funkciju - 

pretplūdu pasākumi un teritorijas labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai, t.sk., 

inženiertehniskās apgādes tīklu un inženierkomunikāciju objektu izveidi, piebraucamo ceļu 

ierīkošanu u.c.; 

7. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 

kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);  

8. Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturtā daļa cita starpā noteic: „Kamēr Ministru kabinets 

nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītā 

zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai, ja rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes 

gabals ir pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme atbilstoši likumam "Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"; 

9. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.
1
 panta otrās daļas 5.punkts noteic, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 

21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi 

neapbūvēti zemes gabali paredzēti pašvaldību funkciju īstenošanai;  

10. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts cita starpā noteic, ka 

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;  

http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
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11. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

2.1.punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilstoši vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes 

vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes 

vienībai. 

 

Tā kā nav izdots Ministru kabineta rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu Carnikavas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un neapbūvētās zemes vienības, atbilstoši Carnikavas 

novada pašvaldības teritorijas plānojumam, ir paredzētas pašvaldības funkciju, tai skaitā pretplūdu 

pasākumi, īstenošanai, pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 12.05.2015. 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: 

1. Noteikt, ka sarakstos norādītās zemes vienības, kuru platība var tikt precizēta veicot 

kadastrālo uzmērīšanu, ir piekritīgas Carnikavas novada pašvaldībai. 

2. Lēmuma pielikumā uzskaitītās 18 (astoņpadsmit) zemes vienības, kas atrodas Carnikavas 

novadā un kurām līdz lēmuma pieņemšanas dienai nav piešķirta adrese vai nosaukums, 

veidot kā atsevišķu īpašumu, kam piešķirt nosaukumu „Meliorācijas grāvji”. 

3. Lēmuma pielikumā uzskaitītajām zemes vienībām, kurām līdz lēmuma pieņemšanas dienai 

nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus: „Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas 

būvju apbūve”, kods 1202, un „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā”, kods 1101, saskaņā ar lēmuma pielikumā norādīto. 

4. Lēmuma 4.pielikumā uzskaitītās 14 (četrpadsmit) zemes vienības, kas atrodas Carnikavas 

novadā un kurām līdz lēmuma pieņemšanas dienai nav piešķirta adrese vai nosaukums, 

veidot kā divus atsevišķus īpašumus, kam piešķirt šādus nosaukumus saskaņā ar lēmuma 

pielikumā norādīto: 

4.1. „Pašvaldības ceļi”, Carnikavas nov. - 12 zemes vienības; 

4.2. „Laveru mežiņš”, Carnikavas nov. - 2 zemes vienības. 

5. Lēmuma 4.pielikumā uzskaitītajām zemes vienībām noteikt vai mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus saskaņā ar lēmuma pielikumā norādīto. 

6. Iesniegt lēmumu Valsts zemes dienestā kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 6.punkta izpildi – Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Būvvaldes nekustamā īpašuma speciālistu. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru, termiņš - 20.07.2015. 

 

24. § 

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 12.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 

R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Raimo, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, 

I.Krastiņš, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 1 balss (A.Lūkins), Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx iegūšanai īpašumā Krievijas 

Federācijas pilsonei A.K., (dzimšanas gads). 
 

Pielikumā administratīvais akts. 
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25. § 

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 12.05.2015. 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 0,05 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 

Republikas nepilsonei T. B., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

26. § 

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 12.05.2015. 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 0,0539 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 008 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 xxxx iegūšanai īpašumā Latvijas 

Republikas nepilsonim O.D., personas koda xxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

27. § 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Plkst. 16:16 no domes sēdes iziet deputāte I.Tjarve.  

 

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 12.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 

R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, 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 0,1012 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 

Republikas nepilsonei N. S., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 
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28. § 

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 12.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Jurēvica, 

R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, 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 0,1356 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 002 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 xxxx iegūšanai īpašumā Latvijas 

Republikas nepilsonei T. P., personas koda xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

29. § 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Plkst. 16:21 domes sēdē atgriežas deputāte I.Tjarve.  

 

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, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Odziņa, 

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

novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0809 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 005 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 xxxx, iegūšanai īpašumā Latvijas 

Republikas nepilsonim D. M., personas kods xxxxxx-xxxxx. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

30. § 

Par nomas objekta Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, 18.05.2015. izsoli 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

1. ar domes 06.05.2015. lēmumu „Par 15.05.2014. nomas līguma Nr.02-14.3/7 izbeigšanu un 

Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas 

novadā, daļas nodošanu iznomāšanai” (protokols Nr.9, 3.§) nodots iznomāšanai Carnikavas 

novada pašvaldības nomas objekts - nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava, 

Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0602, sastāvā esošās ēkas - biļešu kases ēka, 

kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001, daļa, telpa Nr.9 nedzīvojamā iekštelpa – biļešu 

kase-kiosks 8,9 m
2 

platībā,
 
un zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0602, - daļa 

188,9 m
2 

platībā (turpmāk – nomas objekts); 

2. informācija par nomas objektu, tostarp nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība un nomas 

līguma projekts, 07.05.2015. 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 mutisku izsoli 18.05.2015. organizēja ar domes 20.07.2011. lēmumu 

(protokols Nr.13, 14.§) „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” izveidota 

http://www.carnikava.lv/
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pastāvīgi funkcionējoša Carnikavas novada domes izsoles komisija (turpmāk – Izsoles 

komisija), ievērojot Izsoles komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar 

domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

4. Izsoles komisija iesniegusi domei nomas tiesību pretendentu iesniegto pieteikumu reģistru 

Nr.14-1/2, no kura izriet, ka nomas objekta 18.05.2015. mutiskai izsolei noteiktajā laikā un 

vietā nav iesniegts neviens pieteikums; 

5. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 47.punkts cita starpā noteic, ka iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles 

rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē informāciju 

pašvaldības mājas lapā internetā.  

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā secināms, ka 

Izsoles komisijas 18.05.2015. organizētā nomas objekta izsole nav notikusi, par ko publicējama 

informācija pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

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

27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 21.panta otro daļu, 

kas noteic, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, atklāti balsojot „PAR” 12 

balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, 

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

balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai, ka nav notikusi Carnikavas novada domes izsoles komisijas 18.05.2015. 

organizētā pašvaldības nomas objekta - nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava, 

Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0602, sastāvā esošās ēkas - biļešu kases ēka, 

kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001, daļas, telpa Nr.9 nedzīvojamā iekštelpa – biļešu 

kase-kiosks 8,9 m
2 

platībā,
 
un zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0602, - daļas 

188,9 m
2 

platībā - izsole. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā minēto 

informāciju divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas vadītāju, termiņš – 21.05.2015. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru, termiņš – 22.05.2015. 

 

31. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas pamatskolas 

rekonstrukcijai 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Ar Domes 16.12.2014. lēmumu (protokols Nr.28, 9.§) „Par Carnikavas novada pašvaldības 

iestādes Carnikavas pamatskola investīciju projektu 2015.gadam” (turpmāk – Lēmums) nolemts 

veikt investīciju projektu, kas paredz Carnikavas pamatskolas pārbūvi un pamatlīdzekļu iegādi 

saskaņā ar Lēmuma pielikumiem, attiecīgajam mērķim ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Saskaņā 

ar Carnikavas novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam prioritāte ĪP ir „Konkurētspējīga 

izglītība”; 

2. Lēmums tapa, pamatojoties uz Carnikavas pamatskolas direktora S.Čevera 2014.gada 

8.decembra iesniegumu par nepieciešamību 2015.gadā veikt Carnikavas novada pašvaldības 

iestādes Carnikavas pamatskola investīciju projektu, kas paredz skolas ēkas daļēju pārbūvi un 

pamatlīdzekļu - mācību telpu materiāli tehniskās bāzes un skolai pieguļošās teritorijas 

aprīkošanu ar mūsdienām atbilstošām modernām tehnoloģijām un iekārtām, jo paredzams, ka 

nākamajā, 2015./2016. mācību gadā, Carnikavas pamatskolā mācīsies vairāk kā 360 skolēni 

(pieaugums no 2011. gada – 75%); 

http://www.carnikava.lv/
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3. Carnikavas pamatskolas ēka ir būvēta pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā. Ēkas 

izmantošana uzsākta 1974.gada 1.septembrī. Ēkas rekonstrukcija (paredzot fasādes, jumta un 

cokola siltināšanu, logu un durvju nomaiņu) veikta 2002./ 2003. gadā. Ēkas rekonstrukcijas 

pirmā kārta ekspluatācijā pieņemta 2002.gada 16.augustā (būvuzņēmējs pilna sabiedrība 

„Binders un Arčers”), bet otrā un trešā kārta ekspluatācijā pieņemta 2003.gada. 26.augustā 

(būvuzņēmējs SIA „Mūsu māja”). Abos ekspluatācijā pieņemšanas aktos norādītais būvdarbu 

garantijas laiks ir divi gadi; 

4. Ar mērķi pamatot Carnikavas pamatskolas pārbūves nepieciešamību, 2014.gada oktobrī pasūtīta 

ēkas apsekošana un SIA „SB ENERGY” iesniedzis ēkas energoaudita pārskatu. Minētā pārskata 

energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi paredz divus variantus. Abi varianti noteic, ka 

nepieciešama ēkas ārsienu un jumta siltināšana, veco neselektīvo logu nomaiņa; 

5. Lai sākot jauno 2015./2016. mācību gadu nodrošinātu pilnvērtīgu Carnikavas pamatskolas 

mācību un ārpusklases nodarbību procesu, nepieciešams uzsākt investīciju projektu, kas paredz 

ēkas pārbūvi un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu; 

6. Atbilstoši Lēmuma lemjošās daļas 2.punktam, Carnikavas novada pašvaldības aģentūra 

„Carnikavas Komunālserviss” ir organizējusi un veikusi iepirkumu par Lēmuma 1.punktā 

minēto un noslēgs iepirkuma līgumu pēc aizņēmuma saņemšanas no Valsts kases ar: 

6.1. SIA „LR Būvnieks” par kopējo summu ar PVN EUR 129 736.25 par būvdarbiem; 

6.2. SIA „BM Projekts” par kopējo summu ar PVN EUR 6461.40 par būvprojekta izstrādi; 

6.3. SIA „BM Projekts” par kopējo summu ar PVN EUR 605 par autoruzraudzību; 

6.4. Par būvuzraudzību iepirkums noslēgsies 2015.gada 20.maijā, aptuvenā summa  ar PVN  

EUR 4840; 

6.5. SIA „Sentios” par meiteņu mājturības kabineta aprīkojuma iegādi summā ar PVN EUR 

2092.09, tai skaitā trikotāžas plakanšuves šujmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, veļas 

mazgājamās mašīnas iegādi;  

6.6. SIA „Lielvārds” par dabaszinātņu kabineta aprīkojumu summā ar PVN EUR 6912.20 (par 

komplektu „Eksperimenti fizikā”, 10 binoklulārajiem mikroskopiem; ūdens destilēšanas 

iekārtas, bioloģijas laboratorijas darbu komplekta iegādi);  

6.7. SIA „Sporta Sistēmas” par pamatskolas sporta zāles aprīkojuma iegādi kopsummā par EUR 

8349; tai skaitā EUR 7786.05 pamatlīdzekļu (9 trenažieru ar aprīkojumu) iegādei no 

aizņēmuma un EUR 562.95 inventāra iegādei no Carnikavas pamatskolas budžeta;  

6.8. SIA „Sporta Halle” par pamatskolas sporta zāles aprīkojuma - treniņu un sacensību 

basketbola grozu un konstrukciju iegādi kopsummā par EUR 11 094.34. 

7. Saskaņā ar noslēgto vispārīgo vienošanos starp VRAA un Carnikavas novada domi, Carnikavas 

novada dome ir izvēlējusies elektronisko iepirkumu sistēmā pamatlīdzekļus klašu aprīkošanai 

un iegādāsies šādus pamatlīdzekļus  kopsummā par 7059.79 euro: 

7.1. trīs tāfeles (2400x1000), katra par 299,93 eiro, kopā 899.79 euro; 

7.2. trīs skolotāju galdus ar atvilkņu blokiem, katrs par 360 eiro, kopā 1080 euro; 

7.3. divas interaktīvās tāfeles, katra par 2344 euro, kopā 4688 euro; 

7.4. vienu programmatūru interaktīvai tāfelei par 392 euro. 

8. Likums „Par pašvaldībām” noteic: 

8.1. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem; 

8.2. 15.panta ceturtais punkts – gādāt par iedzīvotāju izglītību; 

9. domei, lai varētu īstenot izglītības iestādes investīciju projektu par kopējo summu EUR 

176 587.12, ir nepieciešams ņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu par kopējo summu 

EUR 176 587 (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro, 00 

centi). 

 

R.Raimo jautā, kas notiks tad, ja iepirkums tiks apstrīdēts? 

D.Jurēvica atbild, ka pretējā gadījumā rekonstrukcija netiks īstenota termiņā. 

G.Dzenis informē, ka uz būvniecību bija pieteikušies 3 pretendenti, un uz pamatlīdzekļu iegādi 

varēja pieteikties katrā pozīcijā atsevišķi, konkrētu skaitu, kas pieteicās nepateikšu.  

I.Krastiņš jautā, cik liela atšķirība naudas izteiksmē bija starp pirmo un otro vietu? 
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G.Dzenis atbild, ka starpība bija aptuveni 30 000 EUR. 

 

Izdarot lietderības apvērumus un ņemot vērā norādītās tiesību normas, kā arī pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto punktu, likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta 

trešo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, R.Laveiķis, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, R.Raimo, A.Lūkins, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, E.Odziņa, E.Burģelis, 

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

NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases izglītības iestādes Carnikavas pamatskolas investīciju 

projektam par kopējo summu EUR 176 587 (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši pieci 

simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi), uz 10 gadiem, ar Valsts kases noteikto procenta 

likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2016. gada janvāri. 

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

budžets. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D. Jurēvicai slēgt aizņēmuma līgumu ar 

Valsts kasi par nepieciešamā EUR 176 587 (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši pieci 

simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi) saņemšanu Carnikavas novada domes izglītības 

iestādes Carnikavas pamatskolas investīciju projektam.  

4. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai līdz 

20.05.2015. sagatavot visu dokumentāciju, kas saistīta ar līguma slēgšanu starp Carnikavas 

novada domi un Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

 

Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju sēdēm: 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 08.06.2015. plkst. 15:00; 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 09.06.2015. plkst. 14:00;  

Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 10.06.2015. plkst. 14:00; 

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 17.06.2015. plkst. 14:00. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:35  

  

Sēdi vadīja  ____________________ D.Jurēvica 

 

Protokolēja ____________________ D.Zaļkalne 


