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LATVIJAS REPUBLIKAS 

CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 

Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 

Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 

AS SEB banka, kods UNLALV2X AS Swedbank, kods HABALV22 

konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 

CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

 

2018.gada 20.jūnijā Nr.11 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Juris Kozlovskis, Gatis Miglāns, Eduards Burģelis, Gunita Dzene, Imants 

Krastiņš, Jānis Leja, Dainis Kozlovskis, Kristaps Bergmanis, Arta Deniņa (no 

plkst. 09.15) 

 

Domes administrācijas darbinieki:  Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese Ģērmane 

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

Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš 

 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 

 

Domes sēdes darba kārtībā ir 39 darba kārtības jautājumi, 1 papildus darba kārtības jautājums un 

izpilddirektora ziņojums.  

 

Papildus darba kārtība: 

1. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 

 

J.Leja jautā, kāpēc darba kārtībā nav iekļauts jautājums par servitūta nodibināšanas līguma 

noslēgšanu ar SIA “ESTA B”? 

G.Miglāns atbild, ka Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā deputāti 

vienojās, ka šis jautājums tiek atlikts uz jūlija komitejas sēdi. 

I.Krastiņš jautā, vai darba kārtībā nevajadzētu iekļaut jautājumu par brīvā laika pavadīšanas 

centra "Kadiķis" likvidāciju? 

D.Jurēvica atbild, ka brīvā laika pavadīšanas centru "Kadiķis" nav paredzēts likvidēt. 

E.Burģelis jautā, vai sēdes slēgtajā daļā tiks izskatīts iesniegums par Pašvaldības policijas 

rīcībām? 

D.Jurēvica atbild, ka darba kārtībā tāds jautājums nav, jo iesniegums vēl tiek izskatīts. 

K.Bergmanis jautā, kādā stadijā ir process par sporta un aktīvās atpūtas parka “Zibeņi” 

pārņemšanu? 
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D.Jurēvica atbild, ka ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums un process turpinās. 

 

D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību un papildus sēdes darba kārtību, 

atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, P.Špakovs, 

A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, G.Dzene, D.Kozlovskis, 

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

sēdes darba kārtību: 

1. Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas 

novads, (kadastra numurs 8052 002 1431) nodalītu zemes platību, mainot pret līdzvērtīgu 

nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. 

2. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu.  

3. Par atsavināšanai nodotā nekustamā īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 

nosacītās cenas apstiprināšanu. 

4. Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Salūts 3 

sektora 45”, Gaujā, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu. 

5. Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ziedu ielā 

25, Carnikavā, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu. 

6. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2018/8 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 

18.septembra saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/38 “Saistošie noteikumi par reklāmas 

materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas 

novadā”” gala redakcijas  apstiprināšanu. 

7. Par grozījumiem Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 

“Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”. 

8. Par izmaiņām pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā 

administrācija) struktūrā un grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā 

9. Par maksas automašīnu stāvlaukuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, reģistrēšanu Valsts ieņēmumu 

dienestā kā pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” struktūrvienību.   

10. Par gājēju tuneļa būvniecību 

11. Par zemesgabala, kas atdalīts no nekustama īpašuma Riču iela 12, Siguļi, Carnikavas novads, 

iegādi. 

12. Par budžeta izpildi 2018.gada I.ceturksnī. 

13. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/15 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2017. gada 30 novembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/19 „Saistošie 

noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšana. 

14. Par Carnikavas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

15. Par speciālās pirmsskolas izglītības programmas (kods 0101 56 11) realizēšanu pirmsskolas 

izglītības iestādē “Riekstiņš”. 

16. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāna apstiprināšanu 2018.-2020. 

gadam. 

17. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā BMX.   

18. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/16 “Kārtība bērnu 

reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Carnikavas pamatskolā” apstiprināšanu. 

19. Par Carnikavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

20. Par finansējuma piešķiršanu. 

21. Par sociālā dzīvokļa [..], Carnikavas novadā, īres līguma  

22. Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai. 

23. Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai. 

24. Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai. 

25. Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai. 

26. Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai. 

27. Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai. 

28. Par zemes nomu malkas šķūnīšu novietošanai. 



3 

29. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Sautiņi”, Carnikavas novadā un 

nosaukuma piešķiršanu.  

30. Par zemes vienību apvienošanu. 

31. Par zemes vienību apvienošanu. 

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ziemeļu iela 10, Lilaste, 

Carnikavas novads. 

33. Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Atpūtas bāze “Kalngale”” un darba 

uzdevuma apstiprināšanu. 

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

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

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

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

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

 

Slēgtā daļa: 

39. Par sociālo palīdzību komunālo pakalpojumu parādu nomaksai. 

 

40. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 

 

Izpilddirektora ziņojums. 

 

1. § 

Par atļauju atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, 

Carnikavas novads, (kadastra numurs 8052 002 1431) nodalītu zemes platību, mainot pret 

līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju izpildes 

nodrošināšanai 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Plkst. 09.15 domes sēdē ierodas deputāte A.Deniņa. 

 

IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Krastiņš 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk - 

programma), kas aktualizēta ar domes 30.11.2017. lēmumu (protokols Nr. 25, 3.§), prioritāte 

IP1_1: „Ciemu centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.3: „Dzīves kvalitātes uzlabošana 

novada ciemos”, pakārtotu aktivitāti A1.1.3.9: „Pievadceļu atjaunošana un izbūve”, kas, 

izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus un Eiropas Savienības finansējumu, izpildāma 

2015.-2018.gadā un kuras ietvaros paredzēts īstenot piebraucamā ceļa (520 metru garumā) 

izbūvi no Priedīšu ielas līdz īpašumam “Mucenieku paliena”; 

2. lai izpildītu programmā noteikto un sagatavotos piebraucamā ceļa no Priedīšu ielas līdz 

īpašumam “Mucenieku paliena”, izbūvei, pamatojoties uz domes 19.07.2017. lēmumu “Par 

zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 

“Priežkalni 1”, Carnikavas novads” (protokols Nr.14, 17.§), ir izstrādāts zemes ierīcības 

projekts, kas apstiprināts ar domes 24.01.2018. lēmumu (protokols Nr.2, 27.§), kura ietvaros: 

a. no [..] piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 2,4 ha platībā, kas 

ietilpst nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., sastāvā, ir atdalīta 0,2513 ha zemes 

vienība, kadastra apzīmējums 8052 002 2480, kurai piešķirts nosaukums “Mucenieku 

paliena”, Carnikavas nov.; 

b. no Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk - pašvaldība) piederošas zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 8052 002 1431, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, 

Carnikavas nov., sastāvā, ir nodalīta zemes platība 0,25 ha, kas pievienota [..] piederošai 
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nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošai zemes vienībai, pēc 

apvienošanas izveidojot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2479 un ar 

platību 2,45 ha; 

c. pēc zemes platības 0,25 ha nodalīšanas un pievienošanas [..] piederoša nekustama 

īpašuma [..], Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8052 002 2479, pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas 

nov., sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 002 2481 un ar platību 1,23 

ha;  

3. domes 19.07.2017. lēmums (protokols Nr.14, 17.§) par zemes ierīcības projekta izstrādes 

ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam “Priežkalni 1”, Carnikavas novads, 

pieņemts izvērtējot pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk - 

aģentūra) 06.07.2017. iesniegumu Nr.01-6/362, reģistrēts domē ar Nr. S/1496. Iesniegumā 

aģentūra, kā pašvaldības publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objektu, tai skaitā 

gājēju un velosipēdistu celiņa (būves kadastra apzīmējums 80520021883001), 

apsaimniekotāja, norāda, ka piebraucamais ceļš nepieciešams ar īpašuma “Mucenieku 

paliena” apsaimniekošanu un uzturēšanu saistīto darbu izpildes nodrošināšanai. Aģentūra 

ierosina domei veikt daļu no zemes vienībām apmaiņu, pārkārtojot zemes vienību robežas, 

proti, maiņas ceļā atsavināt zemes daļu no pašvaldības nekustama īpašuma “Priežkalni 1”, 

Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1431, 

vienlaikus pašvaldības īpašumā iegūstot līdzvērtīgu zemes platību no [..] nekustamā īpašuma 

[..], sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 [..], kas 

nepieciešama gājēju un velosipēdistu celiņa uzturēšanai, piebraucamā ceļa būvniecībai un 

uzturēšanai; 

4. aģentūras iesniegums pēc būtības ir vērtējams kā ierosinājums veikt pašvaldības mantas – 

no nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas novads, nodalāmas zemes platības 

atsavināšanu, un to mainīt pret no nekustama īpašuma [..], Carnikavas novads, atdalāmu 

zemes vienības daļu, kas nepieciešama pašvaldības funkciju (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana) izpildes nodrošināšanai; 

5. domē ir saņemts [..] 22.05.2017. iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/1132, kurā viņa lūdz domi 

izskatīt iespēju mainīt pašvaldībai gājēju un velosipēdistu celiņa uzturēšanai, piebraucamā 

ceļa būvniecībai un uzturēšanai iznomāto zemesgabalu 0,1834 ha platībā pret tādas pat 

platības lauksaimniecības zemi no blakus esošā pašvaldības īpašuma “Priežkalni 1”; 

6. [..] iesniegums pēc būtības atbilst aģentūras iesniegtajam pašvaldības mantas atsavināšanas 

ierosinājumam; 

7. no [..] nekustama īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra Nr.8052 002 [..], atdalītajai zemes 

vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 [..], Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101);  

8. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 

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

2017. gadam grozījumi: grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) 

(turpmāk – pašvaldības teritorijas plānojums), nekustama īpašuma “Priežkalni 1”, 

Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošā zemes vienība, un nekustama [..], Carnikavas nov., 

sastāvā ietilpstošā zemes vienība atrodas dabas teritorijā (Z); 

9. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 

a. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā un 13.punkts - pašvaldībām ir autonomā 

funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana) un saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 

plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

b. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
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noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt nekustamo mantu; 

c. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

nekustamo īpašumu; 

d. 21.panta pirmās daļas 17. un 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt  par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 

īpašumā, un par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas; 

10. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

a. 1.panta 1.punkts cita starpā - publiskas personas mantas mainīšana ir atsavināšana; 

b. 3.panta pirmās daļas 3.punkts - publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, 

apmainot pret citu mantu; 

c. 4.panta otrā daļa - publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā 

atrodas publiskas personas manta; 

d. 5.panta pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, bet 5.panta 

piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids; 

e. 8.panta otrā daļa - atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 8.panta trešā daļa cita starpā - mantas nosacīto cenu 

apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu 

organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu; 8.panta sestā daļa - mantas novērtēšanas 

komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus; 8.panta septītā 

daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija; 

f. 38.panta pirmā daļa - publiskas personas nekustamo īpašumu var apmainīt pret 

līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes 

nodrošināšanai; 38.panta otrā daļa - publiskas personas maināmo nekustamo īpašumu 

un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā 

un nosaka tā nosacīto cenu (8.pants); 38.panta trešā daļa - maināmo nekustamo īpašumu 

nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā; 

11. ņemot vērā SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr.40003533474, slēdzienus 

par apmaiņai paredzēto zemes vienību iespējamo tirgus vērtību un saskaņā ar pašvaldības 

Nekustamā īpašuma lietu komisijas 24.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 08-1/1, 3.§): 

a. apmaiņai piedāvātā no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

002 [..], atdalītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 0,2513 ha platībā, 

nosacītā cena noteikta 7280,00 EUR apmērā; 

b. no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas novads, 

kadastra numurs 8052 002 1431, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 8052 002 1431, nodalītās zemes 0,25 ha platībā nosacītā cena noteikta 

7280,00 EUR apmērā; 

12. no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas novads, atdalītās zemes vienības nosacītā cena un 

no nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas novads, nodalītās zemes nosacītā cena 

ir vienādas; 

13. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

1.punkts cita starpā nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 

mantas izlietojumu; 

14. gājēju un velosipēdistu celiņa (būves kadastra apzīmējums 80520021883001) uzturēšanas, 

piebraucamā ceļa būvniecības un uzturēšanas vajadzībām starp [..], kā iznomātāju, un 

pašvaldību, kā nomnieku, 21.06.2017. noslēgts zemes nomas līgums Nr.02-14.3/17/5 
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(turpmāk – līgums) par nekustama īpašuma [..], Carnikavas novads, zemes vienības 2,4 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 [..] daļas 0,1834 ha platībā nomu; 

15. līguma 2.1.punkts paredz, ka līguma termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts ar 

līgumslēdzēju rakstisku vienošanos; 

16. Civillikuma 1864.pantā par saistību tiesību izbeigšanos noteikts, ka līgumu, kas noslēgts 

vienojoties, var arī atcelt, tāpat vienojoties, bet, ja līguma noslēgšanai bijusi vajadzīga 

sevišķa forma, tad tāda pati jāievēro arī to atceļot; 

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

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

starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot pašvaldības valdījumā esošos 

nekustamos īpašumus; 

18. zemesgabals, kas atdalīts no nekustama īpašuma “Ventas pļavas”, Gauja, Carnikavas 

novads, kā atsevišķa zemes vienība ir pievienojams pašvaldības nekustamam īpašumam 

„Mucenieku paliena”, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 1689, kura 

uzturēšanai plānots izbūvēt piebraucamo ceļu. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas apstākļiem kopumā dome secina, ka apmaiņai 

pret pašvaldības zemi, kas nodalīta no “Priežkalni 1” zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 

002 1431, piedāvātā zemes vienība ar kadastra apzīmējums 8052 002 2480, ir līdzvērtīga un 

nepieciešama pašvaldības funkciju (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) izpildes 

nodrošināšanai, kā arī pašvaldības nekustamās mantas (būves - gājēju un velosipēdistu celiņš) 

racionālai apsaimniekošanai, vienlaikus pirms termiņa izbeidzot līgumu par nekustama īpašuma 

[..], Carnikavas novads, zemesgabala 0,1834 ha platībā nomu. 

 

I.Krastiņš jautā, vai ir plānots, ka pašvaldība šajā vietā būvēs ceļu? 

D.Jurēvica atbild, ka kādu laiku atpakaļ tas bija solīts, bet pašlaik lēmums ir atlikts. 

 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2. un 13.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. 

un 23.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 1.punktu, 3.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto, septīto 

daļu, 38.panta pirmo, otro, trešo daļu, Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu 

komisijas 24.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 08-1/1, 3.§), Finanšu un budžeta komitejas 

13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 

J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene), PRET” 1 balss (K.Bergmanis), “ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības mantu – no nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas 

nov., kadastra numurs 8052 002 1431, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 8052 002 1431, nodalītu zemes daļu 0,25 ha platībā, mainot to pret līdzvērtīgu 

no [..] piederoša nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 [..], 

atdalītu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 [..]ar platību 0,2513 ha, kas 

nepieciešama pašvaldības funkciju (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) 

izpildes nodrošināšanai, proti, piebraucamā ceļa pašvaldības nekustamam īpašumam 

„Mucenieku paliena”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1689, izbūvei. 

2. Apstiprināt maināmo nekustamo īpašumu nosacītās cenas: 

2.1. no Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1431, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 8052 002 1431, nodalītās zemes 0,25 ha platībā nosacītā cena ir 

7280,00 EUR apmērā (septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit eiro, nulle centi); 
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2.2. no nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 [..], atdalītās 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 0,2513 ha platībā, nosacītā cena ir 

7280,00 EUR apmērā (septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit eiro, nulle centi). 

3. Noslēgt ar [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese: [..], lēmuma 1.punktā 

norādīto zemes vienību maiņas līgumu.  

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot un saskaņot ar lēmuma 3.punktā norādīto personu 

zemes vienību maiņas līgumu. 

5. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību maiņas darījuma reģistrācijai 

zemesgrāmatā nepieciešamās valsts nodevas un kancelejas nodevas, kā arī ar pašvaldības 

īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā saistīto dokumentu izgatavošanas un 

noformēšanas izdevumus, no novada pašvaldības 2018.gada budžeta programmas „Zemes, 

mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

6. Izbeigt pirms termiņa starp Carnikavas novada domi un [..], personas kods [..], 21.06.2017. 

noslēgto zemes nomas līgumu Nr.02-14.3/17/5, noslēdzot vienošanos. 

7. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai lēmuma 4.punktā 

norādītajā termiņā sagatavot lēmuma 6.punktā norādīto vienošanos, nosakot vienošanās 

spēkā stāšanos dienā, kad spēkā stājas Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesība uz 

lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 2480. 

8. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 

Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 002 

2480, līdz ar visiem dokumentiem, kuri uz to attiecas. 

9. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot 

papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada 

p/a „Carnikavas Komunālserviss”, termiņš - piecas (5) darba dienas pēc pašvaldības 

īpašuma tiesības uz lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 

002 2480, nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

10. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 

1.punktā norādītā pašvaldības īpašumā iegādātās zemes vienības uzturēšanai no 

pašvaldības 2018.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

11. Noteikt atbildīgos par: 

11.1. lēmuma 4., 7. un 9.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 

11.2. lēmuma 5.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju, 

11.3. lēmuma 10.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 

12. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

2. § 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

1. publisko un privāto partnerību biedrība „Sernikon”, reģistrācijas Nr.40008145762, juridiskā 

adrese Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads (turpmāk – biedrība) kopā ar 

partneriem – vietējo rīcības grupu no Igaunijas “Mulgimaa Arenduskoda” un Salacgrīvas 

novada domi, īsteno ES Interreg Igaunijas –Latvijas programmas projektu  NR.Est-Lat48 

“Estonian and Latvian entrepreneurs cooperation platform”, kura kopējās attiecināmās 

izmaksas ir 99401,53 EUR, no tām 84491,29 EUR sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds; 

2. domē 04.06.2018. saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. S/1234), kurā lūgts piešķirt biedrībai 

līdzfinansējumu 1993,55 EUR apmērā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai Eiropas 
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Savienības Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projekta  NR.Est-Lat48 “Estonian and 

Latvian entrepreneurs cooperation platform” īstenošanai; 

3. uz biedrību, kā sadarbības partneri attiecināmās izmaksas ir 26580,63 EUR, no kurām 

3987,10 EUR ir biedrības līdzfinansējums. Biedrība projektu īsteno divu novadu teritorijās 

– Carnikavas un Saulkrastu novados, tādēļ katram novadam paredzēts 50% projekta 

biedrības daļas finansējuma; 

4. projekta galvenā mērķa auditorija ir iesaistīto teritoriju uzņēmēji – projekta ietvaros tiks 

organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, semināri un darba grupas, ar mērķi veicināt abu 

valstu uzņēmēju sadarbību. Kā papildus aktivitātes iekļauta skolotāju apmācība par 

inovatīvu risinājumu iekļaušanu mācību procesā, piemēram, holistiskas pieejas iekļaušana 

dažādu mācību priekšmetu apguvē. Tāpat jau jūnijā plānota skolas vecuma bērnu nometne, 

kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti ar uzņēmējdarbības pamatiem, apmeklējot esošus 

uzņēmumus un apgūstot pamat prasmēs uzņēmumu veidošanā, kā arī darbosies dažādās 

darba grupās ar vienaudžiem no Igaunijas. Nometnes norises laiks 2018. gada 5.-8. jūnijā 

(četras dienas) Salacgrīvas novadā (2 dienas) un Igaunijā (2 dienas); 

5. ar domes 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 7.§) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 

SN/2014/23 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi); 

6. pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana gadījumos, kad valsts pārvaldes uzdevuma izpildes 

ietvaros tiek īstenots ES fondu vai cita ārējā finansējuma projekts, reglamentēta saistošo 

noteikumu 15.-18.punktos, kas paredz, ka: 

a. pašvaldība var deleģēt privātpersonai valsts pārvaldes uzdevumu, kura ietvaros tiek 

īstenots Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekts, ja attiecīgais 

projekts atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām un privātpersona attiecīgo pārvaldes 

uzdevumu var veikt efektīvāk;  

b. konkursu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un līdzdarbības līguma slēgšanu šādā 

gadījumā nerīko. Pieteikumi tiek izvērtēti to iesniegšanas kārtībā. Privātpersona iesniedz 

pašvaldībai pieteikumu, kurā norādīta deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu un  

privātpersonas spēju veikt valsts pārvaldes uzdevumu raksturojošu informāciju; 

c. pieteikuma atbilstību saistošiem noteikumiem izvērtē Komisija; 

d. lēmums par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu pēc Komisijas lēmuma saņemšanas pieņem dome; 

7. likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību savā administratīvajā teritorijā; 

8. Komisija 06.06.2018. sēdē (protokols Nr.07-1.15/18/4), izvērtējusi biedrības pieteikumu 

atbilstību likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkta un saistošo 

noteikumu 15.,16. un 17. punktiem, un ir pieņēmusi lēmumu atzīt biedrības pieprasījumu 

par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai (ES Interreg Igaunijas 

–Latvijas programmas projektam  NR.Est-Lat48 “Estonian and Latvian entrepreneurs 

cooperation platform”) par saistošajiem noteikumiem atbilstošu un rosināt domi piešķir 

projektam 1993,55EUR līdzfinansējumu; 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, 21.panta otro 

daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu, 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/23 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” 15.,16, un 17. punktu, ņemot vērā Carnikavas 

novada pašvaldības attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteikto, saskaņā ar konkursa 

„Sabiedrība ar dvēseli” komisijas 06.06.2018. sēdes (protokols Nr.07-1.15/18/4) lēmumu un 

Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

„PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt publisko un privāto partnerību biedrībai „Sernikon” līdzfinansējumu 1993,55  EUR 

(viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit trīs eiro un 55 centi) apmērā valsts pārvaldes 

uzdevuma īstenošanai ES Interreg Igaunijas –Latvijas programmas projektam  NR.Est-Lat48 

“Estonian and Latvian entrepreneurs cooperation platform” ietvaros. 

2. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādīto līdzfinansējumu, no novada pašvaldības 2018.gada 

budžeta programmas kods 06.200 „Finansējums privātpersonām deleģējamo valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanai, kuru ietvaros tiek īstenoti ES projekti”. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskai nodaļai līdz 29.06.2018. sagatavot 

līgumu par lēmuma 1. punktā noteiktā līdzfinansējuma piešķiršanu. 

4.  Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta punkta izpildi - pašvaldības Centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

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

Juridiskās nodaļas vadītāju 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru.  

 

3. § 

Par atsavināšanai nodotā nekustamā īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  

1. ar domes 25.04.2018. lēmumu (prot. Nr.6, 9.§) „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas 

- nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošas zemes 

vienības atsavināšanu” nodota atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – 

pašvaldība) nekustamā manta – zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 

ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., 

kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā (turpmāk – zemes vienība), nosakot tās pārdošanu 

izsolē ar augšupejošu soli; 

2. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr. 440003533474, saskaņā ar 09.05.2018. 

līgumu par pakalpojuma sniegšanu Nr. 02-14.6./18/92 veikusi zemes vienības novērtēšanu 

un 15.05.2018. iesniegusi pašvaldībai vērtējuma atskaiti, reģistrēta domē ar S/1051. Saskaņā 

ar atskaitē norādīto, zemes vienības iespējamā tirgus vērtība novērtēšanas dienā 11.05.2018. 

ir 10400,00 EUR jeb 16,94 EUR par zemes vienības 1 kvadrātmetru; 

3. saskaņā ar domes Nekustamā īpašuma lietu komisijas 24.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 

08-1/1, 2.§) ir noteikta zemes vienības nosacītā cena - 10400,00 EUR jeb 16,94 EUR par 

zemes vienības 1 kvadrātmetru;  

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

a. 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; 

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

īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija;  

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

d. pārejas noteikumu 12.punkts - līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā 

neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par attiecīgā zemesgabala 

kadastrālo vērtību; 

5. saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai 

reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 

0601, tās kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir noteikta 6115 EUR apmērā; 

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

nolikuma apstiprināšanu” apstiprināts domes Izsoles komisijas sastāvs un nolikums Nr. 
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CND/INA/2011/30 (grozījumi komisijas nolikumā apstiprināti ar domes 17.12.2014. 

lēmumu (protokols Nr.29, 20.§)), kura 4.punkts cita starpā nosaka, ka komisija organizē un 

rīko pašvaldības mantas izsoles, veicot izsoles komisijas pienākumus un izmantojot tiesības, 

kas noteiktas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. 

 

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

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 

10.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 12.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta 

komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt atsavināšanai nodotās Carnikavas novada pašvaldības nekustamās mantas – 

neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas 

ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 

8052 005 0926, sastāvā, nosacīto cenu 10400,00 EUR (desmit tūkstoši četri simti eiro, 00 

centi) jeb 16,94 EUR par zemes vienības 1 kvadrātmetru. 

2. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai organizēt un rīkot lēmuma 1.punktā 

norādītās pašvaldības nekustamās mantas pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli par eiro, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību un 

termiņus. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - Izsoles komisijas priekšsēdētāju.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

4. § 

Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Salūts 

3 sektora 45”, Gaujā, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.04.2018. lēmumu (protokols Nr. 6, 6.§) „Par atļauju 

atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu 

“Salūts 3 sektors 45”, Gaujā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 

002 1259)”: 

1.1. Atļauts atsavināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu 0,022 ha platībā “Salūts 3 sektors 45”, Gaujā, Carnikavas nov., 

zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 1259 (turpmāk – zemes vienība), 

pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošās, zemesgrāmatā ierakstītās ēkas (kadastra 

apzīmējums 8052 002 1259 001) īpašniekam Latvijas Republikas pilsonim [..]. 

1.2. Nekustamā īpašuma lietu komisijai uzdots noteikt atsavināmās zemes vienības nosacīto 

cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc vērtējuma atskaites saņemšanas 

un nosacītās cenas noteikšanas iesniegt to apstiprināšanai novada domes sēdē. 

2. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības 

kadastrālā vērtība 2018.gadā ir 1564,00 euro. 

3. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģ. Nr.40003533474, saskaņā ar 09.05.2018. līgumu 

par pakalpojuma sniegšanu Nr. 02-14.6./18/92 veikusi zemes vienības novērtēšanu, 

vērtējuma atskaite iereģistrēta Carnikavas novada domē 15.05.2018. ar Nr. S/1052 (turpmāk 

– atskaite). Saskaņā ar atskaitē norādīto, zemes vienības iespējamā tirgus vērtība 

novērtēšanas dienā 2018.gada 11.maijā ir 1950,00 euro (viens tūkstotis deviņi simti 

piecdesmit eiro) vai 8,86 euro par zemesgabala 1 kvadrātmetru. Analizējot novērtējamo 

objektu secināts, ka tas nav eksponējams publiski atvērtā tirgū, jo objekta potenciālais pircējs 



11 

ir noteikts ar likumu – uz zemes vienības esošās apbūves īpašnieks, tātad īpašuma 

atsavināšana notiks īpaši regulētā tirgū, kas nav raksturojams ar klasisku tirgus situāciju.  

4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas 24.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 08-

1/1, 1. §) zemes vienībai noteikta nosacītā cena 1950 euro (viens tūkstotis deviņi simti 

piecdesmit eiro) vai 8,86 euro par zemesgabala 1 kvadrātmetru. 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

5.1. 1.panta 6.punkts cita starpā - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem; 

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

nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un 

otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu;  

5.3. 8.panta septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas 

novērtēšanas komisija; 

5.4. 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); 

5.5. 44.1 panta pirmā daļa cita starpā - atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša 

laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala 

pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Paziņojumā norāda: zemesgabala 

adresi un kadastra apzīmējumu, zemesgabala kopējo platību, zemesgabala cenu, 

maksāšanas līdzekļus, zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus, dokumentus un 

ziņas, kas iesniedzami atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemesgabala 

pirkuma līgumu; 

5.6. Pārejas noteikumu 11.punkts cita starpā - līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 

zemāka par attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību. 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Nekustamā īpašuma lietu komisijas 24.05.2018. lēmumu 

(protokols Nr. 08-1/1, 1. §), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

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

1. Apstiprināt atsavināšanai nodotā Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

zemesgabala 0,022 ha platībā “Salūts 3 sektors 45”, Gaujā, Carnikavas nov., zemes vienības 

kadastra apzīmējums 8052 002 1259, nosacīto cenu 1950 euro (viens tūkstotis deviņi simti 

piecdesmit eiro). 

2. Noteikt maksāšanas līdzekli - 100% euro. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvētā zemesgabala 

pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

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

īpašuma speciāliste. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 

 

5. § 

Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Ziedu 

ielā 25, Carnikavā, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 
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1.  Saskaņā ar Carnikavas novada domes 23.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 9, 3.§) „Par 

atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – apbūvētu 

zemesgabalu Ziedu ielā 25, Carnikavā, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8052 004 0279)”: 

1.1. Atļauts atsavināt Carnikavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

apbūvētu zemesgabalu 0,1203 ha platībā Ziedu ielā 25, Carnikavā, Carnikavas nov., 

zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 0279 (turpmāk – zemes vienība), 

pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošo, zemesgrāmatā ierakstīto ēku (kadastra 

apzīmējumi 8052 004 0279 001 un 8052 004 0279 002) īpašniecei [..]. 

1.2. Nekustamā īpašuma lietu komisijai uzdots noteikt atsavināmās zemes vienības nosacīto 

cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc vērtējuma atskaites saņemšanas 

un nosacītās cenas noteikšanas iesniegt to apstiprināšanai novada domes sēdē. 

2. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības 

kadastrālā vērtība 2018.gadā ir 11023,00 euro. 

3. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģ. Nr.40003533474, saskaņā ar 01.06.2018. līgumu 

par pakalpojuma sniegšanu Nr. 02-14.6./18/104 veikusi zemes vienības novērtēšanu, 

vērtējuma atskaite iereģistrēta Carnikavas novada domē 05.06.2018. ar Nr. S/1246 (turpmāk 

– atskaite). Saskaņā ar atskaitē norādīto, zemes vienības iespējamā tirgus vērtība 

novērtēšanas dienā 2018.gada 1.jūnijā ir 13500,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti  eiro) 

vai 11,22 euro par zemesgabala 1 kvadrātmetru. Analizējot novērtējamo objektu secināts, ka 

tas nav eksponējams publiski atvērtā tirgū, jo objekta potenciālais pircējs ir noteikts ar 

likumu – uz zemes vienības esošās apbūves īpašnieks, tātad īpašuma atsavināšana notiks 

īpaši regulētā tirgū, kas nav raksturojams ar klasisku tirgus situāciju.  

4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas 08.06.2018. lēmumu (protokols Nr. 08-1/2) 

zemes vienībai noteikta nosacītā cena 13500,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti  eiro) 

vai 11,22 euro par zemesgabala 1 kvadrātmetru. 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

5.1. 1.panta 6.punkts cita starpā - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem; 

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

nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un 

otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu;  

5.3.  8.panta septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas 

novērtēšanas komisija; 

5.4.  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); 

5.5.  44.1 panta pirmā daļa cita starpā - atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 

mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta 

zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Paziņojumā norāda: 

zemesgabala adresi un kadastra apzīmējumu, zemesgabala kopējo platību, zemesgabala 

cenu, maksāšanas līdzekļus, zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus, dokumentus 

un ziņas, kas iesniedzami atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemesgabala 

pirkuma līgumu; 

5.6.  Pārejas noteikumu 11.punkts cita starpā - līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 

zemāka par attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību. 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Nekustamā īpašuma lietu komisijas 08.06.2018. lēmumu 

(protokols Nr. 08-1/2), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Finanšu un 
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budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 

E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav 

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

1. Apstiprināt atsavināšanai nodotā Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

zemesgabala 0,1203 ha platībā Ziedu ielā 25, Carnikavā, Carnikavas nov., zemes vienības 

kadastra apzīmējums 8052 004 0279, nosacīto cenu 13500,00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci 

simti eiro). 

2. Noteikt maksāšanas līdzekli - 100% euro. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvētā zemesgabala 

pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

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

īpašuma speciāliste. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektors. 

 

6. § 

Par saistošo noteikumu Nr.SN/2018/8 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 

18.septembra saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/38 “Saistošie noteikumi par reklāmas 

materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

Carnikavas novadā”” gala redakcijas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš 

 

Carnikavas novada dome 2018.gada 25.aprīlī apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr.SN/2018/8 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 18.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.SN/2013/38 “Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā”” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi).  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 2018.gada 8.maija atzinumā Nr.1-18/4020 (turpmāk – Atzinums) norāda, ka 

pieņem Saistošos noteikumus zināšanai, neizsakot iebildumus, lūdz aizstāt to 4., 5. un 6.punktā 

vārdus “izslēgt” ar vārdiem “svītrot”, kā arī, ņemot vērā, ka saistošo noteikumu izdošanas 

tiesiskajā pamatojumā tiek ietverta atsauce uz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normām, kurš 

pilnvaro pašvaldības domi izdot saistošos noteikumus, izvērtēt iespēju saglabāt saistošo noteikumu 

34. un 35.punktus, kurus dome izlēmusi svītrot no aktuālās saistošo noteikumu redakcijas. 

Carnikavas novada dome, atkārtoti izvērtējot Saistošos noteikumus, konstatē sekojošo:  

1. Saistošajos noteikumos vārdu “izslēgt” vietā jāraksta “svītrot”, atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 154. un 155.punktiem. 

2. Ņemot vērā to, ka konkrētajā gadījumā ar Saistošajiem noteikumiem tiek noteikts vispārējs 

aizliegums izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, atstāt saistošajos noteikumos 

Nr.SN/2013/38 34. un 35.punktu, kas paredz kārtību, kādā izvietojami priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiāli, nav lietderīgi un Saistošo noteikumu piemērošanas procesā var radīt 

pretrunīgas tiesību normu interpretācijas iespējas. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, ievērojot Ministrijas norādījumus, tiek precizēti Saistošie 

noteikumi un sagatavota Saistošo noteikumu gala redakcija.  

 

I.Krastiņš aicina neatbalstīt šos saistošos noteikumus, jo viena no pašvaldības funkcijām ir 

informēt iedzīvotājus par pilsonisko pienākumu izpildīšanas iespējām. Protams, ka politiskajām 
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partijām to vislētāk ir izdarīt, izmantojot pašvaldības īpašumus. Tādēļ šāds aizliegums ir aplams 

un tas par labu ir tikai esošajai domes vadībai. Deputāts aicina balsot “PRET”.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 45.panta ceturto daļu un 

Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja), 

„PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu 

Nr.SN/2018/8 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 18.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.SN/2013/38 “Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā”” gala 

redakciju (pielikumā). 

2. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt saistošos 

noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 

un mājas lapā internetā www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada 

domes Centrālās administrācijas ēkā.  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

7. § 

Par grozījumiem Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12  

“Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”   

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Ņemot vērā to, ka Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) apstiprināja 2018.gada 

25.aprīļa saistošos noteikumus Nr.SN/2018/8  “Grozījumi Carnikavas novada domes 2013.gada 

18.septembra saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/38 “Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā”” 

(turpmāk – noteikumi Nr.SN/2018/8), Carnikavas novada dome konstatē: 

1. saskaņā ar noteikumiem Nr.SN/2018/8 saistošie noteikumi Nr.SN/2013/38 “Saistošie 

noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Carnikavas novadā” tiek papildināti ar aizliegumu pašvaldībai piederošajos 

īpašumos publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā, 

izvietot priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus un preču un pakalpojumu reklāmas materiālus;  

2. Domes 2011.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/12  “Saistošie noteikumi 

par Carnikavas novada pašvaldības nodevām” (turpmāk – noteikumi Nr.CND/SN/2011/12) 

5.5.punkts noteic, ka Carnikavas novada pašvaldība nosaka un iekasē nodevas par reklāmas, 

afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās. Šīs nodevas nosacījumi un apmērs ir 

noteikti noteikumu Nr.CND/SN/2011/12 VI daļā;  

3. Ievērojot iepriekšminēto aizliegumu attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, preču 

un pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu, izdarāmi grozījumi noteikumos 

Nr.CND/SN/2011/12, kas paredz pašvaldības nodevas aprēķināšanu par šāda veida reklāmas 

materiālu izvietošanu. 

 

Pamatojoties uz  nepieciešamību pilnveidot noteikumus Nr.CND/SN/2011/12, likuma “Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta otro un sesto daļu, saskaņā ar  Finanšu un 

budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, J.Leja), 

„PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

http://www.carnikava.lv/


15 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN/2018/14 “Grozījumi Carnikavas novada domes 

2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par 

Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” (pielikumā).  

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ. Petrovskai 

saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 

„CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS”, mājas lapā www.carnikava.lv un izlikt redzamā 

vietā Carnikavas novada domes ēkā. 

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

 

8. § 

Par izmaiņām pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā 

administrācija) struktūrā un grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Plkst. 09.25 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 

 

Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt pašvaldības Centrālās administrācijas nolikumu 

saistībā ar Centrālās administrācijas struktūrvienības “Sporta stratēģijas nodaļa” izveidošanu 

(Carnikavas novada domes 03.08.2017. lēmums (protokols Nr.16, 3.§)). 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta otro 

daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, saskaņā ar 

Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 10 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, J.Leja, K.Bergmanis), „PRET” 4 balsīm (E.Burģelis, A.Deniņa, D.Kozlovskis, 

G.Dzene), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr.INA/2018/22 “Grozījumi Centrālās administrācijas nolikumā” 

(pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors.  

 

9. § 

Par maksas automašīnu stāvlaukuma Ziemeļu ielā 28,Lilastē, reģistrēšanu Valsts 

ieņēmumu dienestā kā pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 

struktūrvienību 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Plkst. 09.26 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 

 

IZSAKĀS: J.Kozlovskis, E.Burģelis, J.Leja, P.Špakovs, I.Lulle, I.Gotharde 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome), iepazīstoties ar Valsts ieņēmumu dienesta 

2018.gada 21.maija vēstuli “Par struktūrvienības reģistrēšanu”, konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 2011.gada 5.oktobra lēmumu (protokols Nr.17, 2.§) “Par 

projekta iesniegumu iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā” 

pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” valdījumā (bilancē) nodotas ielas 

atbilstoši domes lēmuma pielikumam Nr. 2, tajā skaitā, asfalta laukums – Ziemeļu 28 

(pielikuma Nr.2 pozīcija 66, numurs 0437, inventāra numurs 88707). 

2. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punktu, struktūrvienība ir 

juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu 
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grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras 

atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās. 

Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa. 

3. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmajai daļai, pašvaldības aģentūras manta ir 

pašvaldības manta, kas atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā, bet šī likuma 17.panta 

pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai - pašvaldības aģentūra sniedz maksas pakalpojumus, lai 

nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, saskaņā 

ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un 

atvieglojumus, pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina 

ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

4. Autostāvvietas izmantošana pašvaldības stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas 

nov. noteikta kā maksas pakalpojums saskaņā ar Carnikavas novada domes 2011.gada 

23.marta saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/10 “Saistošie noteikumi par 

pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi”. 

5. Maksas autostāvvieta reģistrēta kā būve ar kadastra apzīmējumu 8052 001 002 2003, saistīta 

ar zemes gabalu ar kadastra numuru 8052 001 0022, nekustamā īpašuma adrese: Ziemeļu 

iela 28, Lilaste, Carnikavas nov. Nekustamais īpašums nostiprināts Rīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4870, īpašnieks – 

Carnikavas novada pašvaldība. 

6. Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumi Nr.537 „Noteikumi par nodokļu 

maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 

nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav 

jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, ir reģistrējamas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 

maksātāju reģistrā. 

 

K.Bergmanis jautā, kāpēc stāvlaukumam ir jābūt kā struktūrvienībai? 

I.Lulle atbild, ka tāda ir Valsts ieņēmumu dienesta kārtība. Viņi norādīja, ka mums maksas 

pakalpojuma sniegšanas vietā ir jāreģistrē pakalpojuma sniedzējs. 

I.Gotharde papildina, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punkts nosaka, kas ir 

grāmatvediska struktūrvienība. 

 

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

kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.1 panta piekto un septīto 

daļu,  Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 prasībām un saskaņā ar 

Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm 

(D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

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

1. Reģistrēt maksas automašīnu stāvlaukumu Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas nov. (būves 

kadastra apzīmējumu 8052 001 002 2003, saistīta ar zemes gabalu ar kadastra numuru 8052 

001 0022) kā pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss”, reģistrācijas numurs 

900001691745, struktūrvienību. 

2. Nodrošināt lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētās struktūrvienības reģistrēšanu Valsts 

ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē 3 (trīs) dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

3. Saistībā ar lēmuma 1.punktā minēto izdarīt grozījumus domes un/vai pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas Komunālserviss” iekšējos normatīvajos aktos, ja tādi nepieciešami. 

4. Atbildīgie par lēmuma 3.punkta izpildi – pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

Komunālserviss” direktors un Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāja, 

atbilstoši kompetencei.  

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  
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10. § 

Par gājēju tuneļa būvniecību 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis, I.Lulle, E.Burģelis, G.Dzenies, J.Leja,  

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu; 

2. Carnikavas novada attīstības programma 2015.-2021. gadam ietver prioritāti “IP1_1: Ciemu 

centru attīstība”, kuras ietvaros noteikts uzdevums “U1.1.4:Carnikavas kā pilsētas attīstība” 

ar aktivitāti “A1.1.4.1.:Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas 

izveidošana” un prioritāte “IP1_5: Mobilitāte”, kas ietver uzdevumu “U1.5.1. Mobilitātes 

uzlabošana starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām” ar aktivitāti 

“A1.5.1.1: Dzelzceļa šķērsošanas vietu izveide abos Gaujas krastos”; 

3. Lai sekmīgi risinātu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku (gājēju) drošību, nepieciešams 

veikt tuneļa zem dzelzceļa Carnikavas stacijas teritorijā (kas savienotu Rožu un Stacijas 

ielas) projektēšanu; 

4. 02.04.2015. vēstulē Nr.GI-6.5.1./32-2015 VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) 

apstiprinājis, ka konceptuāli neiebilst pret dzelzceļa Rīga – Skulte šķērsojuma divos līmeņos 

ar gājēju – velosipēdu celiņu, projektējot un izbūvējot zem dzelzceļa tuneli Carnikavas 

stacijas teritorijā, orientējoši 30,600 km  (Rožu ielas turpinājumā), tuneļa izvietošanas vieta 

pirms projektēšanas jāprecizē ar LDz Ceļu distanci un LDz Signalizācijas un sakaru distanci, 

sastādot šķērsojuma vietas izvēles aktu. Būvprojekta izstrādei jāsaņem LDz tehniskie 

noteikumi; 

5. 16.09.2015. LDz izsniegtie tehniskie noteikumi būvprojekta gējēju – velosipēdistu tunelim 

šķērsojumā ar dzelzceļu zem sliežu ceļiem iecirknī Zemitāni – Skulte 30.605 km (Carnikavā, 

Rožu ielas turpinājumā) izstrādei, zaudējuši spēku; 

6. Projektējamajā teritorijā ietilpst zemesgabals ar kadastra numuru 8052 004 0136, kadastra 

apzīmējumu 8052 004 0525, adrese: “Stacija “Carnikava””, Carnikavas novads, uz kura 

atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra. Īpašnieks, atbilstoši ierakstam Rīgas 

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000469497, ir Latvijas valsts, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā.  

 

I.Krastiņš norāda, ka komitejā tika noskaidrots, ka aptuvenās būvniecības izmaksas varētu būt 

līdz 500 tūkstošiem. Ņemot vērā pēdējo iepirkumu rezultātus, būvniecības sadārdzinājumu par 

50% un to, ka prioritārie objekti arvien nav izbūvēti, ir priekšlikums šo lēmumu atlikt uz pāris 

gadiem. Deputāts aicina balsot “PRET”, jo neuzskata, ka tuneļa projektēšana un būvniecība ir 

sasniedzams mērķis. 

K.Bergmanis jautā, vai ir aptuveni zināms, kad varētu būt tuneļa būvniecība? 

I.Lulle atbild, ka būvprojekts ir derīgs četrus gadus. 

I.Krastiņš norāda, ka vajadzētu pabeigt iesāktos projektus un būvniecības, nevis par tiem aizmirst. 

 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta otro daļu, kā arī īstenojot Carnikavas novada attīstības 

programmas 2015.-2021. gadam noteikto, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 13.06.2018. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis), „PRET” 4 balsīm (I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), “ATTURAS” 2 balsīm (J.Leja, A.Deniņa), Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt gājēju tuneļa zem dzelzceļa Carnikavas stacijas teritorijā (kas savieno Rožu un Stacijas 

ielas) (izvietojuma shēma - pielikumā) projektēšanu.  
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2. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” 10 nedēļu laikā no lēmuma 

pieņemšanas un lēmuma 3.punktā minētā saskaņojuma saņemšanas, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu par lēmuma 1.punktā minētā gājēju tuneļa būvprojekta 

izstrādi. 

3. Pirms iepirkuma veikšanas gājēju tuneļa projektēšanai un būvniecībai saņemams 

saskaņojums no nekustamā īpašuma “Stacija “Carnikava””, Carnikavas nov., ar kadastra 

numuru 8052 004 0136, īpašnieka – Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas. 

4. Projekta īstenošanai finansējumu paredzēt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.  

5. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā objekta projektēšanas darbu paredzamā līguma summa 

ir  līdz 30 000,00 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. 

6. Atbildīgais par lēmuma 4.punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāja. 

7. Atbildīgais par lēmuma 2., 3.punktos minēto – pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

Komunālserviss” direktors. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 

11. § 

Par zemesgabala, kas atdalīts no nekustama īpašuma Riču iela 12, Siguļi, Carnikavas 

novads, iegādi 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Leja, J.Kozlovskis 

 

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

1. projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ietvaros Carnikavas novada 

pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) uzbūvējusi Siguļu aizsargdambi (D-4), būves kadastra 

apzīmējums 8052 003 0423 001 (turpmāk – būve). Būve 21.12.2015. reģistrēta 

zemesgrāmatā pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dzirnupes paliena”, Carnikavas 

novads, sastāvā; 

2. būves celtniecības un ekspluatācijas vajadzībām, saskaņā ar 17.02.2012. noslēgto zemes 

nomas līgumu Nr. CND/L/ZN/3 (turpmāk – līgums), Vjačeslavs Melkovs ir nodevis un 

pašvaldība uz 50 gadiem ir pieņēmusi nomas lietošanā nekustama īpašuma Riču iela 12, 

Siguļi, Carnikavas novads, sastāvā ietilpstošā zemesgabala daļu 650 m2 platībā; 

3. līguma 2.1.punkts paredz, ka līguma termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts ar 

līgumslēdzēju rakstisku vienošanos; 

4. domē 25.09.2017. ir saņemts nekustama īpašuma Riču iela 12, Siguļi, Carnikavas nov., 

kadastra numurs 8052 003 0521 (turpmāk – nekustams īpašums), kura sastāvā ietilpst 

zemesgabals, kadastra apzīmējums 8052 003 0521, 0,1698 ha platībā, īpašnieka Vjačeslava 

Melkova (turpmāk – zemes īpašnieks) iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/2116. Tajā izteikts 

piedāvājums pašvaldībai iegādāties īpašumā no nekustama īpašuma atdalāmu 650 m2 lielu 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā, izstrādājot zemes 

ierīcības projektu) zemesgabalu (turpmāk – zemesgabals), kas pašvaldībai nepieciešams 

būves daļas ekspluatācijai un uzturēšanai, pirms tam veicot zemes tirgus cenas noteikšanu, 

kā arī segt ar zemesgabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma saistītos izdevumus; 

5. zemes īpašnieka īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu 16.02.2004. nostiprināta Rīgas 

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

1000 0012 6350 un attiecībā uz to kā lietu tiesība, kas apgrūtina nekustamu īpašumu, par 

labu pašvaldībai līdz 16.02.2062. ir nostiprināta nomas tiesība uz zemesgabalu 650 m2 

platībā; 

6. ar domes 24.01.2018. lēmumu (prot. Nr.2, 25.§) ir apstiprināts nekustamā īpašuma zemes 

ierīcības projekts, kura rezultātā no nekustamā īpašuma atdalīta zemes daļa 0,0439 ha 

platībā, kas nepieciešama būves daļas ekspluatācijai; 
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7. atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta 1. un 3.punktam, publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, 

tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 

izlietojumu, un manta iegūstama īpašumā par iespējami zemāku cenu; 

8. SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr. 40003533474, saskaņā ar domes 

pasūtījumu veikusi nekustama īpašuma (tehniskās apbūves zemesgabala, kadastra 

apzīmējums 8052 003 0703, 439 m2 platībā, kas atrodas zem pretplūdu dambja posma) 

novērtēšanu, izdodot 07.05.2018. slēdzienu Nr.DDS/22/18-05, ka nekustamā īpašuma 

daļas iespējamā tirgus vērtība novērtēšanas dienā, 07.05.2018., ir EUR 5930,00 jeb 13,51 

EUR/m2 zemes; 

9. zemes ierīcības projekta izstrādes rezultātā no nekustamā īpašuma atdalītajam un kadastrāli 

uzmērītajam zemesgabalam, kadastra apzīmējums 8052 003 0703, 0,0439 ha platībā Valsts 

zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens 

regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve” (kods 1202); 

10. zemesgabala, kadastra apzīmējums 8052 003 0703, 0,0439 ha platībā kadastrālā vērtība 

09.04.2018. ir noteikta EUR 34,00, tas ir 0,08 EUR/m2 zemes; 

11. zemes īpašnieks ir piekritis pārdot pašvaldībai zemesgabalu par pirkuma maksu EUR 13,51 

par vienu kvadrātmetru zemes; 

12. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 

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

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

b. 14.panta otrās daļas 3.punkts - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

nekustamo mantu; 

c. 15.panta pirmās daļas 2.punkts - pašvaldības autonomā funkcija ir pretplūdu pasākumi; 

d. 21.panta pirmās daļa 17. un 23.punkts - 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 un par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 

īpašumā; 

13. Civillikuma 1864.pantā par saistību tiesību izbeigšanos noteikts, ka līgumu, kas noslēgts 

vienojoties, var arī atcelt, tāpat vienojoties, bet, ja līguma noslēgšanai bijusi vajadzīga 

sevišķa forma, tad tāda pati jāievēro arī to atceļot; 

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

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

starpā ir noteikta tās funkcija apsaimniekot un labiekārtot pašvaldības valdījumā esošos 

nekustamos īpašumus; 

15. lai izpildītu pašvaldības autonomo funkciju (pretplūdu pasākumi) un racionāli 

apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu (būvi - Siguļu aizsargdambis (D-4)), ir 

lietderīgi zemesgabalu iegādāties pašvaldības īpašumā, vienlaikus pirms termiņa izbeidzot 

līgumu par zemesgabala nomu; 

16. zemesgabals, kas atdalīts no nekustama īpašuma, kā atsevišķa zemes vienība ir 

pievienojams pašvaldības nekustamam īpašumam „Dzirnupes paliena”, Carnikavas 

novads, kadastra numurs 8052 003 0423, kura sastāvā ietilpst arī Siguļu aizsargdambis (D-

4). 

 

I.Krastiņš norāda, ka par šo zemesgabalu pašvaldībai ir noslēgts nomas līgums uz 50 gadiem. 

Ņemot vērā, ka dambis pilda savas funkcijas, deputāts aicina balsot “PRET” šo lēmumprojektu. 

 

Izdarot lietderības apsvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas faktiskos 

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

2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 
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17. un 23.punktu, Civillikuma 1864.pantu, kā arī saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 

02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un Carnikavas novada p/a „Carnikavas 

Komunālserviss”, un Finanšu un budžeta komitejas 16.05.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 

9 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, J.Leja), „PRET” 6 balsīm (E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, 

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

1. Iegādāties Carnikavas novada pašvaldības īpašumā no nekustama īpašuma Riču iela 12, 

Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0521, sastāvā ietilpstošas zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0521, 0,1698 ha platībā atdalītu kadastrāli 

uzmērītu zemesgabalu, kadastra apzīmējums 8052 003 0703, 439 (četri simti trīsdesmit 

deviņi) kvadrātmetri platībā, kas nepieciešams Siguļu aizsargdambja (D-4), būves kadastra 

apzīmējums 8052 003 0423 001, ekspluatācijas vajadzībām, par pirkuma maksu 13,51 

EUR (trīspadsmit euro un 51 cents) par zemesgabala vienu kvadrātmetru. 

2. Noslēgt no nekustama īpašuma Riču iela 12, Siguļi, Carnikavas novads, atdalītā un lēmuma 

1.punktā norādītā zemesgabala pirkuma līgumu ar Vjačeslavu Melkovu, personas kods 

110451-10144, par zemesgabala iegādi. 

3. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot un saskaņot ar lēmuma 2.punktā norādīto personu 

zemesgabala pirkuma līgumu, ņemot vērā zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteikto atdalītā 

zemesgabala platību un aktualizētos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datus. 

4. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala iegādes izdevumus no pašvaldības 

2018.gada budžeta programmas „Nekustamo īpašumu iegāde pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, t.sk. transformatora pārvietošana”. 

5. Apmaksāt lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala atdalīšanai no nekustama īpašuma Riču 

iela 12, Siguļi, Carnikavas novads, veiktā zemes ierīcības projekta izstrādes, zemesgabala 

tirgus cenas noteikšanas, valsts nodevas un kancelejas nodevas par pašvaldības īpašuma 

tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā un ar to saistīto dokumentu izgatavošanas un 

noformēšanas izdevumus no pašvaldības 2018.gada budžeta programmas „Zemes, mežu 

uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā”. 

6. Izbeigt pirms termiņa starp Carnikavas novada domi un Vjačeslavu Melkovu, personas 

kods 110451-10144, 17.02.2012. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.CND/L/ZN/3, 

noslēdzot vienošanos. 

7. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai lēmuma 3.punktā 

norādītajā termiņā sagatavot lēmuma 6.punktā norādīto vienošanos, nosakot vienošanās 

spēkā stāšanos dienā, kad spēkā stājas Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesība uz 

lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu. 

8. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada p/a „Carnikavas 

Komunālserviss” lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu līdz ar visiem dokumentiem, 

kuri uz to attiecas. 

9. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot 

papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā apsaimniekošanas līguma ar Carnikavas novada 

p/a „Carnikavas Komunālserviss”, termiņš - piecas (5) darba dienas pēc pašvaldības 

īpašuma tiesības uz lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu nostiprināšanas 

zemesgrāmatā. 

10. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” segt izdevumus lēmuma 

1.punktā norādītā pašvaldības īpašumā iegādātā zemesgabala uzturēšanai no pašvaldības 

2018.gada budžeta dotācijas līdzekļiem. 

11. Noteikt atbildīgos par: 

11.1. lēmuma 3., 7. un 9.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 

11.2. lēmuma 4. un 5.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu 
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vadības nodaļas vadītāju, 

11.3. lēmuma 10.punkta izpildi – Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 

12. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

12. § 

Par budžeta izpildi 2018.gada I ceturksnī 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

IZSAKĀS: A.Deniņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs 

 

A.Deniņa jautā, kāpēc Iedzīvotāju ienākumu nodoklis (turpmāk – IIK) ir izpildījies vairāk par 

20%? 

I.Lulle atbild, ka likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” ir noteikts, ka 1.ceturksnī IIN ienāk 

tikai 22% apmērā. 

A.Deniņa jautā, kā kopumā varētu vērtēt budžeta izpildi 1.ceturksnī? 

I.Lulle atbild, ka kopumā budžets pildās labi, kaut arī ir pārpildījies nekustamā īpašuma nodoklis 

(turpmāk – NĪN), kas ir sakarā ar iedzīvotāju NĪN maksājumu visam gadam. 

 

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

pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2017.gadā un 

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

komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2018.gada I. ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 

saskaņā ar pielikumu.   

 

13. § 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2018/15 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2017. gada 30 novembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/19 „Saistošie 

noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšana 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

IZSAKĀS: L.Daugavietis, J.Leja, K.Bergmanis, J.Kozlovskis, I.Krastiņš 

 

L.Daugavietis jautā pēc kāda principa tiks sadalīti ieņēmumi par īpašuma Lāčplēša ielā 

pārdošanu? 

I.Lulle atbild, ka ēka bija sadalīta daļās un tādā veidā arī tiks sadalīti ieņēmumi par pārdošanu. 

J.Leja jautā, kāds bija finansējuma sadalījums nekustamā īpašuma “Blusas” rekonstrukcijai? 

I.Lulle atbild, ka no ES projekta būvniecībai tiks piešķirti 50 000,00 EUR, pārējās izmaksas nav 

zināmas. 

K.Bergmanis jautā, vai spēsim realizēt vēlēšanu programmās solītās lietas, attiecībā uz 

aizņēmumiem? 

I.Lulle atbild, ka 5.pielikumā ir minēti visi pašvaldības aizņēmumi un to atmaksas grafiki. 

 

Deputāti diskutē par pašvaldības aizņēmumiem un nākotnes iespējām. 

 

I.Krastiņš komentē, ka galvenais ir attīstīt novada prioritārās lietas, nevis projektus bez kuriem 

var iztikt. 
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Izskatījusi un apspriedusi sagatavotos grozījumus un paskaidrojumus saistošajos noteikumos 

Nr. SN/2017/19 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 

un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta 

komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

A.Deniņa, G.Dzene), „PRET” 3 balsīm (I.Krastiņš, D.Kozlovskis,K.Bergmanis), “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2018/15 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.SN/2017/19 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 

pašvaldības budžetu 2018.gadam”” saskaņā ar Carnikavas novada domes ieņēmumu tāmi 

(1.pielikums), izdevumu tāmi (2. pielikums), informāciju par pašvaldības aizņēmumiem 

(4.pielikums) un izdevumu tāmi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (5.pielikums). 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības lietu ministrijai zināšanai. 

3. Atbildīgā par 2.punkta izpildi novada domes Administratīvās nodaļas vadītāja. 

 

14. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

IZSAKĀS: K.Bergmanis, G.Dzenis, I.Krastiņš, J.Kozlovskis 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 

16.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, ņemot vērā Finanšu un 

budžeta komitejas 13.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 

E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, 

“ATTURAS” 1 balss (I.Krastiņš), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu (pielikumā). 

2. Publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai 

tās mājaslapā internetā.  

3. Līdz 01.07.2018. publisko pārskatu publicēt pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv.  

4. Atbildīgā par 2. punkta izpildi - Administratīvās nodaļas vadītāja. 

5. Atbildīgā par 3. punkta izpildi - Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.  

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  

 

15. § 

Par speciālās pirmsskolas izglītības programmas (kods 0101 56 11) realizēšanu pirmsskolas 

izglītības iestādē “Riekstiņš” 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk tekstā – 

iestāde) vadītājas I. Melkinas ziņojumu ar lūgumu saskaņot speciālās pirmsskolas izglītības 

programmu, kods 0101 56 11, realizēšanu iestādē 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. iestāde realizē vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11, 

14.07.2014. licence Nr. V-7311, speciālās pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 

58 11, licence Nr. V-9796; 

2. iestādi apmeklē bērni, kuriem nepieciešama speciālā izglītība; 

3. iestādē izveidota 0,3 likme - speciālais pedagogs un 1 likme – logopēds; 

http://www.carnikava.lv/
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4. iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas, pirmsskolas mūzikas skolotājas un pirmsskolas 

sporta skolotājas apmeklējušas A programmas pedagogu kvalifikācijas celšanas kursus 

“Pedagoģiskā procesa organizācija pirmsskolas izglītības iestādē, kurā iekļauti bērni ar 

speciālām vajadzībām”.  

 

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām izglītošanu, pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta otro daļu, 2009.gada 

14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās un profesionālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtība” 3.4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 11.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 

E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav 

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

1. Saskaņot speciālās pirmsskolas izglītības programmu kods 0101 56 11, realizēšanu 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi - pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 

16. § 

Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāna apstiprināšanu 2018.-

2020.gadam 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš, I.Doriņš, J.Leja, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, D.Jurēvica, 

G.Miglāns, D.Kozlovskis 

 

Pamatojoties uz nepieciešamību plānot Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas attīstību 

ilgtermiņā, nosakot prioritāros mērķus un uzdevumus nākamajam periodam, un ņemot 

vērā Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (apstiprinātas LR Saeimā 

22.05.2014.), ir sagatavots Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) Attīstības plāns laika 

posmam no 2018. līdz 2020.gadam. Attīstības plāna izstrādi ir veikusi CMMS administrācija, 

sadarbībā ar CMMS pedagoģisko padomi, kurā darbojas visi skolas pedagogi. Ņemti vērā arī 

Skolas padomes ieteikumi laikā no 2015. līdz 2017.gadam, kā arī novada Attīstības un plānošanas 

dokumentos ietvertās izglītības un kultūras jomas prioritātes. Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1. Skolai 2014.gada 12.jūnijā ir izdota Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.4374903028. Skolas darbību nosaka Nolikums 

Nr. INA/2014/10, kas apstiprināts Carnikavas novada domes sēdē 2014.gada 16.aprīlī 

(protokols Nr.9, 9.§).  

2. Ir nepieciešams CMMS Attīstības plāns 2018.-2020.gadam. 

3. CMMS administrācija ir izstrādājusi Attīstības plānu 2018.-2020.gadam, atbilstoši skolas un 

pašvaldības noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. 

 

I.Krastiņš jautā, vai ir kādas lietas, ko plānā varētu iekļaut vēl ambiciozāk? 

I.Doriņš atbild, ka plāns ir rūpīgi izstrādāts - “taupības režīmā”. Šis periods būs ļoti sarežģīts, jo 

2018.gada otrajā pusē ir paredzēta akreditācija, kas izmaksās ap 3000,00 EUR. Nākotnes mērķis 

bija sabalansēt finansējumu, lai varētu piedāvāt vēl vairākas izglītības programmas. Tālākai 

attīstība bremzējošais faktors, protams, ir finansējums un pedagogu atalgojums. Par to būs 

jādomā izstrādājot nākošā gada budžetu. 

I.Krastiņš jautā, kāds ir nepieciešamais finansējums, lai īstenot visas ambīcijas tuvākajos gados? 
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I.Doriņš atbild, ka tagad to nevar pateikt, bet precīzus aprēķinus var sagatavot uz nākošo 

komitejas sēdi. 

I.Krastiņš komentē, ka šāds “taupības plāns” neiet kopā ar to, ka Pierīgā vēlamies būt izcilnieki 

izglītības jomā. Tādēļ vajag zināt nepieciešamo finansējumu, lai īstenot ambiciozāku un konkrētu 

attīstības plānu. Ierosina palielināt skolas budžetu, lai īstenotu attīstības plānu. 

A.Deniņa komentē, ka vajadzētu zināt kāds ir nepieciešamais finansējums, lai palielināt 

pedagogiem algas. Deputāti ierosina lēmumprojektu atlikt uz jūlija domes sēdi, kad būs zināmi 

aprēķini.  

I.Doriņš norāda, ka aprēķinus var sagatavot, bet tas nekavē apstiprināt pārējo plānu, kas ir 

izstrādāts skolas attīstībai. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 5.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu un 13.panta pirmo un trešo daļu, 

2014.gada 2.decembra MK noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 54.punktu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 11.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 

E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav 

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

1. Apstiprināt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plānu 2018.-2020.gadam 

(pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktors. 

 

17. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā BMX  

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 17.05.2018. Nr.S/1083) par finansiālā atbalsta 

sniegšanu [..] un [..] dalībai Eiropas čempionātā BMX 13.07. – 15.07.2018. Sarrians (FRA); 

2. [..] un [..] dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 

3. [..] iepriekšējos gados ir sasniegumi Eiropas čempionātos, [..] – Eiropas un Pasaules 

čempionātos. Domē saņemta Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 08.05.2018. rekomendācija 

sportistiem startēt attiecīgajā BMX Eiropas čempionātā. Līdz ar to sportisti atbilst Carnikavas 

novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta 

finansiālo atbalstu un naudas balvām” 6.pielikumā minētajiem nosacījumiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 20.11.2013. 

Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas novada 

iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 6., 23.punktiem un 6.pielikumu 

un, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.06.2018. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, 

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

1. Piešķirt [..] EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā 

BMX, kas norisināsies 13.07. – 15.07.2018. Sarrians (FRA).  

2. Piešķirt [..] EUR 500,00 (pieci simti eiro, 00 centi) dalībai Eiropas čempionātā BMX, kas 

norisināsies 13.07. – 15.07.2018. Sarrians (FRA). 

3. Piešķirt [..] trenerim [..] 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 centi), lai nodrošinātu 

nepilngadīgā sportista [..] dalību sacensībās Eiropas čempionātā BMX, kas norisināsies 

13.07. – 15.07.2018. Sarrians (FRA). 



25 

4. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 

finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “BMX Carnikava” bankas kontu, 

pēc rēķina saņemšanas. 

5. [..], 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

7. Atbildīgais par lēmumu kopumā -pašvaldības izpilddirektors. 

 

18. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu “Kārtība bērnu reģistrēšanai un 

uzņemšanai 1.klasē  Carnikavas pamatskolā” apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

IZSAKĀS: A.Deniņa, E.Odziņa, D.Jurēvica, K.Bergmanis 

 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar 

vietām mācību un audzināšanas iestādēs). Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katrai 

pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības 

administratīvajā teritorijā iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 

iestādē. Ārējais normatīvais akts, kas nosaka nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus ir 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra (prot. Nr.54 27.§) noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās 

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 4.7.apakšpunkts ar mērķi noteikt jaunu 

vienotu pieeju izglītojamo reģistrēšanai un uzņemšanai Carnikavas novada pašvaldības dibinātā 

vispārējās izglītības iestādes 1.klasē. 

 

A.Deniņa norāda, ka komitejā bija diskusija par dvīņu reģistrēšanu. Vai šāds punkts ir iestrādāts 

noteikumos? 

G.Kozlovska atbild, ka saistošajos tiks iestrādāts punkts par audzēkņu sadalījumu un pēc vecāku 

lūguma tiks ievērots princips, ka paralēlklasēs netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi 

vai brāļi/māsas), kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu. 
 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.06.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2018/16 “Kārtība bērnu 

reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā” (pielikums).  

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājam saistošos 

noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 

„CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS”, mājas lapā www.carnikava.lv un izlikt redzamā 

vietā Carnikavas novada domes ēkā.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

 

http://www.carnikava.lv/
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19. § 

Par Carnikavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8., 9. un 

10.pantu, ir sagatavots pašvaldības iestādes “Carnikavas pamatskola” nolikums. 

 

Atbilstoši 03.07.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/11 „Saistošie noteikumi par 

Carnikavas novada pašvaldības nolikumu” 5.3.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.06.2018. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas pamatskolas nolikumu Nr.INA/2018/23 (pielikumā). 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētais nolikums stājas spēkā 2018.gada 20.jūnijā. 

3. Ar Carnikavas pamatskolas nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2017.gada 20.septembra 

nolikums Nr. „Carnikavas pamatskolas nolikums” (apstiprināts ar Carnikavas novada domes 

20.09.2017. lēmumu (protokols Nr.20, 8.§)). 

 

20. § 

Par finansējuma piešķiršanu 

Ziņo: G.Kozlovska, E.Odziņa 

 

Iepazīstoties ar Carnikavas pamatskolas direktora p.i A. Patkovskas 2018. gada 7. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu apbalvot ar naudas balvām Carnikavas pamatskolas audzēkņus un 

pedagogus, kuri 2017./2018.m. g. izcīnījuši godalgotas vietas reģionālajās, Sadraudzības novadu 

un Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, sporta sacensībās un konkursos, dome konstatēja, 

ka godalgotas vietas un atzinības ir izcīnījuši 23 audzēkņi, 14 pedagogi un 4 skolas komandas 

(pielikumā). 

 

Ņemot vērā konstatēto, un, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.pantu 

pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu 72.panta 1.daļas 2.punktu, 23.03.2016 

apstiprināto Nr.INA/2016/11 nolikumu ,,Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un 

pedagogu apbalvošanu’’ 16.punktu un 17.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas 11.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 

balsojumā nepiedalās E.Odziņa, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts 

un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu EUR 3832.00 (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro un 00 centi), 

tajā skaitā, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, un apbalvot 23 (divdesmit trīs) 

Carnikavas pamatskolas audzēkņus, 3 (trīs) skolēnu komandas un 14 (četrpadsmit) 

Carnikavas pamatskolas pedagogus ar naudas balvām (pielikums). 

2. Finanšu līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2018. gada budžeta sadaļas ,,Sporta un kultūras 

finansiālais atbalsts’’, un pārskaitīt uz saņēmēju norādīto bankas kontu vai izmaksāt pastā 

līdz 2018. gada 30. augustam. 

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

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 
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21. § 

Par sociālā dzīvokļa [..], Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu (pagarināšanu) 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Plkst. 11.04 no domes sēdes iziet deputāts L.Daugavietis. 

 

Carnikavas novada domē 29.05.2018. reģistrēts [..] iesniegums Nr.S/1188, kurā viņš lūdz 

turpināt īrēt sociālo dzīvokli.  

21.06.2017. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.12, 15.§) „Par sociālā dzīvokļa 

[..], Carnikavas novadā, izīrēšanu [..]”, 29.06.2017. tika noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums 

Nr.02-14.6/17/7, atkārtoti pagarināts īres līgums no 29.12.2017. uz sešiem mēnešiem. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 22.panta izpratnē, sociālā dzīvokļa 

izīrēšana ir viens no palīdzības veidiem. 

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.  

 

Izvērtējot [..] 29.05.2018. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 11.06.2018. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], 29.06.2017. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.02-

14.6/17/7 par sociālo dzīvokli [..], Carnikavas novadā, noslēdzot vienošanos ar [..] par 

minētā līguma pagarināšanu uz sešiem mēnešiem, sākot no 29.06.2018. 

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

vadītāja, termiņš – 28.06.2018. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

 

22. § 

Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada domē 16.05.2018. saņemts [..] iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1068) ar 

lūgumu iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumu (prot. Nr.3, 14. §) „Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., daļas iznomāšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai (turpmāk – Lēmums)”:  

1.1. noteikts, ka iedzīvotāju sakņu dārzu ierīkošanai ir iznomājama Carnikavas novada 

pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas novads, 
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kadastra numurs 8052 008 1592, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļa 0,86 ha platībā ; 

1.2. apstiprināta plānotās zemes vienības daļas 0,86 ha platībā sadalījuma shēma 24 sakņu 

dārzu nomas vajadzībām. 

2. Atbilstoši Lēmumam nekustamā īpašuma “Burtnieku pļava”, kadastra numurs 8053 009 

1592, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 3,14 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 

0699, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības 

daļa 0,86 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001 (turpmāk – zemes vienības 

daļa). Zemes vienības daļai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 un aprēķināta kadastrālā 

vērtība – 1096 euro. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 18.punkts cita starpā noteic, ka 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. Saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6, apstiprināti ar Carnikavas novada domes 

23.02.2011.lēmumu (prot. Nr.4, 11.§) „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” nosaka: 

4.1. 2.punkts - saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras 

vēlas nomāt Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu 

zemesgabalu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals); 

4.2. 3.punkts - neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, 

vajadzībām nomas maksa ir 50% (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 3.1.apakšpunkts noteic, ka gadījumā, ja saistošo noteikumu 3.punktā 

paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kurš tiek 

iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir zemāka par saistošo noteikumu 3.2.punktā noteikto 

minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 60% (sešdesmit procenti), 70% 

(septiņdesmit procenti), 80% (astoņdesmit procenti), 90% (deviņdesmit procenti) vai 

100% (simts procenti) apmērā no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 

3.2.apakšpunktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru. 3.2.apakšpunkts - 

minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš iznomāts ar mērķi 

– sakņu dārzi, ir 21,34 euro gadā. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemesgabalu 0,0358 ha platībā, ietilpstošu Carnikavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov. 

(kadastra numurs 8052 008 1592) sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā (kadastra 

apzīmējums 8052 008 0699) daļā 0,86 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 

8001), sakņu dārza, kas sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 3, ierīkošanai, ar termiņu uz 5 

(pieciem) gadiem (zemes vienības daļas sadalījuma shēma pielikumā).  

2. Noteikt nomas maksu – 50 % apmērā no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai - viens mēnesis no priekšlikuma nomas līguma 

noslēgšanai saņemšanas, pēc kura neievērošanas lēmums zaudē spēku. 
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5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma sagatavošanu  Juridiskās 

nodaļas vadītāju, termiņš - mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.   

 

23. § 

Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada domē 16.05.2018. saņemts [..] iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1067) ar 

lūgumu iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumu (prot. Nr.3, 14. §) „Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., daļas iznomāšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai (turpmāk – Lēmums)”:  

1.1. noteikts, ka iedzīvotāju sakņu dārzu ierīkošanai ir iznomājama Carnikavas novada 

pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas novads, 

kadastra numurs 8052 008 1592, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļa 0,86 ha platībā ; 

1.2. apstiprināta plānotās zemes vienības daļas 0,86 ha platībā sadalījuma shēma 24 sakņu 

dārzu nomas vajadzībām. 

2. Atbilstoši Lēmumam nekustamā īpašuma “Burtnieku pļava”, kadastra numurs 8053 009 

1592, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 3,14 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 

0699, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības 

daļa 0,86 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001 (turpmāk – zemes vienības 

daļa). Zemes vienības daļai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 un aprēķināta kadastrālā 

vērtība – 1096 euro. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 18.punkts cita starpā noteic, ka 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. Saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6, apstiprināti ar Carnikavas novada domes 

23.02.2011.lēmumu (prot. Nr.4, 11.§) „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” nosaka: 

4.1. 2.punkts - saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas 

nomāt Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu 

zemesgabalu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals); 

4.2. 3.punkts - neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, 

vajadzībām nomas maksa ir 50% (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 3.1.apakšpunkts noteic, ka gadījumā, ja saistošo noteikumu 3.punktā 

paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kurš tiek 

iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir zemāka par saistošo noteikumu 3.2.punktā noteikto 

minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 60% (sešdesmit procenti), 70% 

(septiņdesmit procenti), 80% (astoņdesmit procenti), 90% (deviņdesmit procenti) vai 

100% (simts procenti) apmērā no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 

3.2.apakšpunktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru. 3.2.apakšpunkts - 

minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš iznomāts ar mērķi 

– sakņu dārzi, ir 21,34 euro gadā. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, I.Krastiņš, 

D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemesgabalu 0,03 ha platībā, ietilpstošu Carnikavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov. (kadastra 

numurs 8052 008 1592) sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā (kadastra apzīmējums 

8052 008 0699) daļā 0,86 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001), sakņu 

dārza, kas sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 4, ierīkošanai, ar termiņu uz 5 (pieciem) gadiem 

(zemes vienības daļas sadalījuma shēma pielikumā).  

2. Noteikt nomas maksu – 60 % apmērā no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai - viens mēnesis no priekšlikuma nomas līguma 

noslēgšanai saņemšanas, pēc kura neievērošanas lēmums zaudē spēku. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma sagatavošanu  Juridiskās 

nodaļas vadītāju, termiņš - mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.   

 

24. § 

Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 11.06 domes sēdē atgriežas deputāts L.Daugavietis. 

 

Carnikavas novada domē 16.05.2018. saņemts [..] iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1066) ar 

lūgumu iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumu (prot. Nr.3, 14.§) „Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., daļas iznomāšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai (turpmāk – Lēmums)”:  

1.1. noteikts, ka iedzīvotāju sakņu dārzu ierīkošanai ir iznomājama Carnikavas novada 

pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas novads, 

kadastra numurs 8052 008 1592, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļa 0,86 ha platībā ; 

1.2. apstiprināta plānotās zemes vienības daļas 0,86 ha platībā sadalījuma shēma 24 sakņu 

dārzu nomas vajadzībām. 

2. Atbilstoši Lēmumam nekustamā īpašuma “Burtnieku pļava”, kadastra numurs 8053 009 

1592, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 3,14 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 

0699, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības 

daļa 0,86 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001 (turpmāk – zemes vienības 

daļa). Zemes vienības daļai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 un aprēķināta kadastrālā 

vērtība – 1096 euro. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 18.punkts cita starpā noteic, ka 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.  
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4. Saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6, apstiprināti ar Carnikavas novada domes 

23.02.2011.lēmumu (prot. Nr.4, 11.§) „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” nosaka: 

4.1. 2.punkts - saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas 

nomāt Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu 

zemesgabalu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals); 

4.2. 3.punkts - neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, 

vajadzībām nomas maksa ir 50% (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 3.1.apakšpunkts noteic, ka gadījumā, ja saistošo noteikumu 3.punktā 

paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kurš tiek 

iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir zemāka par saistošo noteikumu 3.2.punktā noteikto 

minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 60% (sešdesmit procenti), 70% 

(septiņdesmit procenti), 80% (astoņdesmit procenti), 90% (deviņdesmit procenti) vai 

100% (simts procenti) apmērā no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 

3.2.apakšpunktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru. 3.2.apakšpunkts - 

minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš iznomāts ar mērķi 

– sakņu dārzi, ir 21,34 euro gadā. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemesgabalu 0,0358 ha platībā, ietilpstošu Carnikavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov. 

(kadastra numurs 8052 008 1592) sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā (kadastra 

apzīmējums 8052 008 0699) daļā 0,86 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 

8001), sakņu dārza, kas sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 5 ierīkošanai, ar termiņu uz 5 

(pieciem) gadiem (zemes vienības daļas sadalījuma shēma pielikumā).  

2. Noteikt nomas maksu – 50 % apmērā no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai - viens mēnesis no priekšlikuma nomas līguma 

noslēgšanai saņemšanas, pēc kura neievērošanas lēmums zaudē spēku. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma sagatavošanu  Juridiskās 

nodaļas vadītāju, termiņš - mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.   

 

25. § 

Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada domē 16.05.2018. saņemts [..] iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1065) ar 

lūgumu iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumu (prot. Nr.3, 14.§) „Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., daļas iznomāšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai (turpmāk – Lēmums)”:  

1.1. noteikts, ka iedzīvotāju sakņu dārzu ierīkošanai ir iznomājama Carnikavas novada 

pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas novads, 

kadastra numurs 8052 008 1592, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļa 0,86 ha platībā ; 
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1.2. apstiprināta plānotās zemes vienības daļas 0,86 ha platībā sadalījuma shēma 24 sakņu 

dārzu nomas vajadzībām. 

2. Atbilstoši Lēmumam nekustamā īpašuma “Burtnieku pļava”, kadastra numurs 8053 009 

1592, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 3,14 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 

0699, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības 

daļa 0,86 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001 (turpmāk – zemes vienības 

daļa). Zemes vienības daļai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 un aprēķināta kadastrālā 

vērtība – 1096 euro. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 18.punkts cita starpā noteic, ka 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. Saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6, apstiprināti ar Carnikavas novada domes 

23.02.2011.lēmumu (prot. Nr.4, 11.§) „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” nosaka: 

4.1. 2.punkts - saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas 

nomāt Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu 

zemesgabalu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals); 

4.2. 3.punkts - neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, 

vajadzībām nomas maksa ir 50% (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 3.1.apakšpunkts noteic, ka gadījumā, ja saistošo noteikumu 3.punktā 

paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kurš tiek 

iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir zemāka par saistošo noteikumu 3.2.punktā noteikto 

minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 60% (sešdesmit procenti), 70% 

(septiņdesmit procenti), 80% (astoņdesmit procenti), 90% (deviņdesmit procenti) vai 

100% (simts procenti) apmērā no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 

3.2.apakšpunktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru. 3.2.apakšpunkts - 

minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš iznomāts ar mērķi 

– sakņu dārzi, ir 21,34 euro gadā. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemesgabalu 0,03 ha platībā, ietilpstošu Carnikavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov. (kadastra 

numurs 8052 008 1592) sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā (kadastra apzīmējums 

8052 008 0699) daļā 0,86 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001), sakņu 

dārza, kas sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 6 ierīkošanai, ar termiņu uz 5 (pieciem) gadiem 

(zemes vienības daļas sadalījuma shēma pielikumā).  

2. Noteikt nomas maksu – 60 % apmērā no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai - viens mēnesis no priekšlikuma nomas līguma 

noslēgšanai saņemšanas, pēc kura neievērošanas lēmums zaudē spēku. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma sagatavošanu  Juridiskās 

nodaļas vadītāju, termiņš - mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.   
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26. § 

Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada domē 17.05.2018. saņemts [..]a iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1088) 

ar lūgumu iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumu (prot. Nr.3, 14. §) „Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., daļas iznomāšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai (turpmāk – Lēmums)”:  

1.1. noteikts, ka iedzīvotāju sakņu dārzu ierīkošanai ir iznomājama Carnikavas novada 

pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas novads, 

kadastra numurs 8052 008 1592, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļa 0,86 ha platībā ; 

1.2. apstiprināta plānotās zemes vienības daļas 0,86 ha platībā sadalījuma shēma 24 sakņu 

dārzu nomas vajadzībām. 

2. Atbilstoši Lēmumam nekustamā īpašuma “Burtnieku pļava”, kadastra numurs 8053 009 

1592, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 3,14 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 

0699, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības 

daļa 0,86 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001 (turpmāk – zemes vienības 

daļa). Zemes vienības daļai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 un aprēķināta kadastrālā 

vērtība – 1096 euro. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 18.punkts cita starpā noteic, ka 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. Saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6, apstiprināti ar Carnikavas novada domes 

23.02.2011.lēmumu (prot. Nr.4, 11.§) „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” nosaka: 

4.1. 2.punkts - saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas 

nomāt Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu 

zemesgabalu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals); 

4.2. 3.punkts - neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, 

vajadzībām nomas maksa ir 50% (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 3.1.apakšpunkts noteic, ka gadījumā, ja saistošo noteikumu 3.punktā 

paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kurš tiek 

iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir zemāka par saistošo noteikumu 3.2.punktā noteikto 

minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 60% (sešdesmit procenti), 70% 

(septiņdesmit procenti), 80% (astoņdesmit procenti), 90% (deviņdesmit procenti) vai 

100% (simts procenti) apmērā no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 

3.2.apakšpunktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru. 3.2.apakšpunkts - 

minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš iznomāts ar mērķi 

– sakņu dārzi, ir 21,34 euro gadā. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 
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A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemesgabalu 0,0348 ha platībā, ietilpstošu Carnikavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov. 

(kadastra numurs 8052 008 1592) sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā (kadastra 

apzīmējums 8052 008 0699) daļā 0,86 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 

8001), sakņu dārza, kas sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 7 ierīkošanai, ar termiņu uz 5 

(pieciem) gadiem (zemes vienības daļas sadalījuma shēma pielikumā).  

2. Noteikt nomas maksu – 50 % apmērā no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai - viens mēnesis no priekšlikuma nomas līguma 

noslēgšanai saņemšanas, pēc kura neievērošanas lēmums zaudē spēku. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma sagatavošanu  Juridiskās 

nodaļas vadītāju, termiņš - mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.   

 

27. § 

Par zemes nomu sakņu dārza ierīkošanai 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada domē 22.05.2018. saņemts [..] iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1121) ar 

lūgumu iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 21.02.2018. lēmumu (prot. Nr.3, 14. §) „Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov., daļas iznomāšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai (turpmāk – Lēmums)”:  

1.1. noteikts, ka iedzīvotāju sakņu dārzu ierīkošanai ir iznomājama Carnikavas novada 

pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas novads, 

kadastra numurs 8052 008 1592, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 3,14 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 008 0699 daļa 0,86 ha platībā ; 

1.2. apstiprināta plānotās zemes vienības daļas 0,86 ha platībā sadalījuma shēma 24 sakņu 

dārzu nomas vajadzībām. 

2. Atbilstoši Lēmumam nekustamā īpašuma “Burtnieku pļava”, kadastra numurs 8053 009 

1592, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 3,14 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 

0699, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības 

daļa 0,86 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001 (turpmāk – zemes vienības 

daļa). Zemes vienības daļai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101 un aprēķināta kadastrālā 

vērtība – 1096 euro. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 18.punkts cita starpā noteic, ka 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. Saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6, apstiprināti ar Carnikavas novada domes 

23.02.2011.lēmumu (prot. Nr.4, 11.§) „Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” nosaka: 

4.1. 2.punkts - saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas 

nomāt Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu 

zemesgabalu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals); 
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4.2. 3.punkts - neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, 

vajadzībām nomas maksa ir 50% (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 3.1.apakšpunkts noteic, ka gadījumā, ja saistošo noteikumu 3.punktā 

paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kurš tiek 

iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir zemāka par saistošo noteikumu 3.2.punktā noteikto 

minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 60% (sešdesmit procenti), 70% 

(septiņdesmit procenti), 80% (astoņdesmit procenti), 90% (deviņdesmit procenti) vai 

100% (simts procenti) apmērā no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 

3.2.apakšpunktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru. 3.2.apakšpunkts - 

minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš iznomāts ar mērķi 

– sakņu dārzi, ir 21,34 euro gadā. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Iznomāt [..], personas kods [..], zemesgabalu 0,03 ha platībā, ietilpstošu Carnikavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Burtnieku pļava”, Carnikavas nov. (kadastra 

numurs 8052 008 1592) sastāvā esošās zemes vienības 3,14 ha platībā (kadastra apzīmējums 

8052 008 0699) daļā 0,86 ha platībā (kadastra apzīmējums 8052 008 0699 8001), sakņu 

dārza, kas sadalījuma shēmā apzīmēts ar Nr. 8 ierīkošanai, ar termiņu uz 5 (pieciem) gadiem 

(zemes vienības daļas sadalījuma shēma pielikumā).  

2. Noteikt nomas maksu – 60 % apmērā no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noteikt termiņu nomas līguma noslēgšanai - viens mēnesis no priekšlikuma nomas līguma 

noslēgšanai saņemšanas, pēc kura neievērošanas lēmums zaudē spēku. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma sagatavošanu  Juridiskās 

nodaļas vadītāju, termiņš - mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.   

 

28. § 

Par zemes nomu malkas šķūnīšu novietošanai 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 11.09 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 

 

Carnikavas novada domē 15.05.2018. saņemti nekustamo īpašumu Mežgarciemā  īpašnieku 

iesniegumi (reģistrēti ar Nr. S/1047) ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemi malkas šķūnīšu 

novietošanai.  

Izvērtējot iesniegumus un papildu informāciju, Carnikavas novada dome  (turpmāk – Dome) 

konstatē: 

1. Saskaņā ar Domes 21.02.2018. lēmumu (prot. Nr. 3, 13.§) „ Par pašvaldībai piederoša 

nekustama īpašuma „Mežgarciema skvērs” sastāvā ietilpstošas zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 8052 008 1581) daļas iznomāšanu malkas šķūnīšu novietošanai”: 

1.1. noteikts, ka Mežgarciema iedzīvotāju malkas šķūnīšu novietošanai ir iznomājama 

Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Mežgarciema skvērs”, 

Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1594, sastāvā ietilpstošās 

zemes vienības 0,1535 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1581 daļa 0,0687 

ha platībā; 

1.2. apstiprināta zemes vienības daļas sadalījuma shēma un malkas šķūnīšu būvniecības 
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iecere, paredzot zemes nomas teritoriju 16 malkas šķūnīšu novietošanai, ievērojot ka 1 

malkas šķūnītis aizņem 9 m2  lielu platību.  

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

0,0687 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1581 8001 kadastrālā vērtība 2018.gadā 

aprēķināta EUR 90,00. 

3. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” paredz:  

3.1. 7.2.apakšpunkts - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% no zemes 

kadastrālās vērtības; 

3.2. 7.1 punkts - nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos 

nodokļus; 

3.3. 7.2 punkts - apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, 

ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 

28 euro gadā; 

3.4. 10.punkts - apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma noslēgšanas 

dienu. 

5. 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 paredz, ka 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

6. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” nosaka: 

6.1. 2.20. apakšpunkts -  mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 

m2; 

6.2. 4. punkts - būves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības 

un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa. 

6.3. saskaņā ar 1.pielikuma “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam” 

1.punktu “Ēku iedalījums grupās”, kas nosaka klasifikācijas pazīmes ēkas piederībai pie 

konkrētās grupas ēkām, mazēkas pieder 1.grupas ēkām. 

7. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 22.2.2.  apakšpunkts 

paredz, ka ierosinot pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, būvvaldē iesniedz 

situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā uz zemes robežu plāna, kurā norādīta 

paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta otro daļu, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 

L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, D.Kozlovskis, 

G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Iznomāt pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Mežgarciema skvērs”, Mežgarciems, 

Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1594, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,1535 

ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1581, daļu 0,0687 ha kopplatībā (kadastra 

apzīmējums 8052 008 1581 8001) Mežgarciema nekustamo īpašumu īpašniekiem, noslēdzot 

nomas līgumus atbilstoši lēmuma 2.punktā minētajiem nosacījumiem (sadalījuma shēma 

malkas šķūnīšu novietošanai- pielikumā): 

1.1. [..], personas kods [..], 2/16 domājamo daļu apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 ha 

platībā (malkas novietņu numuri „1” un “2”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.2. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „3”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

https://likumi.lv/doc.php?id=269069#piel1
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1.3. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „4”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.4. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „5”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.5. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „6”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.6. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „7”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.7. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „8”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.8. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „9”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.9. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „10”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.10. [..], personas kods [..], 2/16 domājamu daļu apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 ha 

platībā (malkas novietņu numuri „11” un “12”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.11. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „13”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam); 

1.12. [..], personas kods [..], 1/16 domājamās daļas apmērā no zemes vienības daļas 0,0687 

ha platībā (malkas novietnes numurs „14”, atbilstoši malkas novietņu shēmā 

norādītajam. 

2. Nomas līgumos iekļaut sekojošus nosacījumus:  

2.1. zemes vienības daļas iznomāšanas mērķis – malkas novietnes izbūvēšana un 

uzturēšana; 

2.2. uz iznomātās zemes vienības daļas izbūvējama viena malkas novietne, kuras apbūves 

laukums nav lielāks par 9 m2 ; 

2.3. novietne izbūvējama, ievērojot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 

„Vispārīgie būvnoteikumi” un citu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī 

pirms novietnes izbūves tās apjoms un izvietošanas vieta saskaņojama Carnikavas 

novada būvvaldē; 

2.4. novietne izbūvējama 1 (viena) gada laikā, skaitot no zemes nomas līguma parakstīšanas 

dienas, novietnes izbūvēšanas fakts tiek fiksēts  būvinspektora atzinumā par būves 

pārbaudi; 

2.5. nomas līguma darbības termiņš – 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas dienas; 

2.6. nomas maksa par iznomāto zemes vienības daļu - 4% no zemes kadastrālās vērtības 

gadā, no būvinspektora atzinuma par būves pārbaudi sastādīšanas dienas - 28 euro 

gadā; 

2.7. papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli; 

2.8. 1 (viena) mēneša laikā pēc līguma izbeigšanas iznomātā zemes vienības daļa 

atbrīvojama no malkas novietnes un citām nomnieka mantām, un nododama 

iznomātājam sakoptā stāvoklī. 

3. Noteikt termiņu nomas līguma parakstīšanai - 2 mēneši no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  
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4. Lēmums zaudē spēku, ja netiek ievērots lēmuma 3. punktā noteiktais līguma noslēgšanas 

termiņš. 

5. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minēto līgumu sagatavošanu – Juridiskās nodaļas vadītāja, 

termiņš 09.07.2018. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 

 

29. § 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Sautiņi”, Carnikavas novadā un 

nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 11.11 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 

 

Izskatot nekustamā īpašuma “Sautiņi”, Carnikavas novadā, kopīpašnieku ([..]) Carnikavas 

domē iesniegto iesniegumu par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Sautiņi” (kadastra 

Nr.8052 005 0435), ņemot vērā, ka nekustamais īpašums sastāv no 2 atsevišķām valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 14. un 

15.punktu un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Sautiņi” (kadastra Nr.8052 005 0435), zemes vienību 

ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1517. 

2 Piešķirt nosaukumu „Sautiņu grāvis”, Carnikavas novads, no nekustamā īpašuma “Sautiņi”, 

Carnikavas novadā (kadastra Nr.8052 005 0435), atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu Nr.8052 005 1517, 0,1335 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas dabā), un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. 

 

30. § 

Par zemes vienību apvienošanu 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamie īpašumi [..], Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 

005 [..] un [..], Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 006 [..]pēc 

Zemesgrāmatu datiem pieder zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājam [..].  

2. Pirmajā punktā minētās zemes vienības 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 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. 
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Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.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, 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu un 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, 

P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), 

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

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0746 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8052 005 [..],[..], Carnikavas nov., pievienot zemes vienību 0,1034 ha platībā 

ar kadastra apzīmējum 8052 005 [..], [..], Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,178 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi [..], Carnikavas nov., kā arī ēkām uz tā, un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 

0601. 

3. Likvidēt adresi [..], Carnikavas nov.  

 

31. § 

Par zemes vienību apvienošanu 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 11.13 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamie īpašumi [..], Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 

002 [..] un [..], Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 002 [..] pēc 

Zemesgrāmatu datiem pieder zemesgabalu apvienošanas iesnieguma ierosinātājiem [..] un 

[..].  

2. Pirmajā punktā minētās zemes vienības 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 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. 

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 

2.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, 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu un Attīstības, 

labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 

balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 

G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav 

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

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0930 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8052 002 [..],[..], Carnikavas nov., pievienot zemes vienību 0,0853 ha platībā 

ar kadastra apzīmējum 8052 002 [..], [..], Carnikavas nov. 
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2. Apvienotajām zemes vienībām 0,1783 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi [..], Carnikavas nov., un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601. 

3. Likvidēt adresi [..], Carnikavas nov.  

 

32. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ziemeļu iela 10, 

Siguļi, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotāja Jāņa Finķa (sert.Nr.BA 573) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 10, Lilaste, Carnikavas novads, zemes 

vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 001 0028. 

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

kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, teritorijas 

plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

prasības, kā arī izsniegto nosacījumu prasības. 

 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 19.pantu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 

J.Leja, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 

balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 10, Lilaste, 

Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 001 0028. 

2. Saglabāt adresi Ziemeļu iela 10, Lilaste, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,1300 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Ziemeļu iela 10A, Lilaste, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,1300 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt adresi Ziemeļu iela 10B, Lilaste, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,1790 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 

33. § 

Par detālpānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam „Atpūtas bāze „Kalngale”” un 

darba uzdevuma apstiprināšanu 

Ziņo: G.Miglāns 

 

Plkst. 11.15 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 

 

Carnikavas novada dome 19.04.2018. ir saņēmusi iesniegumu no nekustamā īpašuma 

„Atpūtas bāze „Kalngale” (kadastra Nr.8052 007 0549) īpašnieka SIA „Tessart Investeeringud” 

pilnvarotās personas SIA „PILS M” (reģ.nr.47703002196) iesniegumu par detālplānojuma 



41 

izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Atpūtas bāze „Kalngale”” un saskaņā ar Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 96., 98. un 99.punktu, kā arī Carnikavas pašvaldības 23.02.2011. 

saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/7 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 

teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi: grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 

E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, 

A.Deniņa, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Atpūtas bāze 

„Kalngale” (kadastra Nr.8052 007 0549). 

2. Apstiprināt Darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Atpūtas bāze „Kalngale” (kadastra 

Nr.8052 007 0549) detālplānojumam pielikums Nr.1. 

3. Slēgt līgumu ar SIA „PILS M” par detālplānojuma izstrādes finansēšanu pielikums Nr.2. 

4. Noteikt atbildīgo par detālplānojuma izstrādāšanas procesa vadītāju teritorijas plānotāju. 

 

34. § 

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

Ziņo: G.Miglāns 

 

[..] 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

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

komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, J.Leja, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, I.Krastiņš, 

K.Bergmanis, G.Dzene, A.Deniņa, L.Daugavietis, D.Kozlovskis, E.Burģelis), PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0712 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā SIA “Hortus 

Residential”, reģistrācijas numurs 401034600622. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

35. § 

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

Ziņo: G.Miglāns 

 

[..] 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

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

komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, J.Leja, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, I.Krastiņš, 

K.Bergmanis, G.Dzene, A.Deniņa, L.Daugavietis, D.Kozlovskis, E.Burģelis), PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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Dot piekrišanu zemes 0,071 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 

nepilsonim [..], personas kods [..]. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

36. § 

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

Ziņo: G.Miglāns 

 

[..] 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

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

komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, J.Leja, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, I.Krastiņš, 

K.Bergmanis, G.Dzene, A.Deniņa, L.Daugavietis, D.Kozlovskis, E.Burģelis), PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0582 ha platībā [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 [..], 

zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 

nepilsonim [..], personas kods [..]. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

37. § 

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

Ziņo: G.Miglāns 

 

 

[..] 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

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

komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 

G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, J.Leja, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, I.Krastiņš, 

K.Bergmanis, G.Dzene, A.Deniņa, L.Daugavietis, D.Kozlovskis, E.Burģelis), PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,0597 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

008 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 008 [..], iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas 

nepilsonei [..], personas [..]. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

38. § 

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

Ziņo: G.Miglāns 

 

[..] 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

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

komunālo jautājumu komitejas 12.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot “PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, 
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G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, J.Leja, A.Lūkins, J.Kozlovskis, G.Miglāns, I.Krastiņš, 

K.Bergmanis, G.Dzene, A.Deniņa, L.Daugavietis, D.Kozlovskis, E.Burģelis), PRET” nav balsīm, 

„ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,1011 ha platībā [..], Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 8052 

004 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 004 [..], iegūšanai īpašumā Krievijas 

Federācijas pilsonei [..], personas [..] 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

D.Jurēvica ierosina kā nākošo jautājumu izskatīt papildus darba kārtības jautājumu “Par 

ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases”  

 

Deputāti piekrīt izteiktajam priekšlikuma.  

 

39. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Lulle 

 

IZSAKĀS: I.Krastiņš, G.Dzenis 

 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. ar domes 2017.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.2, 1.§)  kā Saistošie noteikumi 

Nr.SN/2017/ ir apstiprināts Carnikavas novada budžets 2018.gadam, kurā paredzēts realizēt 

investīciju projektu „Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana”.  

2. Projekta rezultātā tiks sasniegti rezultatīvie rādītāji gājēju un autovadītāju satiksmes drošības 

nodrošināšana un uzlabošanai, tai skaitā caurtekas izbūve Liepu ielā, apgaismojuma izbūve 

Aizvēju ielā, kā arī elektrības pieslēgumu izbūve objektā “Ūdensblusas” un Garajā ielā 20, 

Carnikavas novadā. 

3. Pamatojoties uz augstāk minēto, p/a “Carnikavas Komunālserviss” veica iepirkumus: 

1. Caurtekas izbūvei Liepu ielā tika izvēlēts pretendents SIA “AL Ceļu Būve”, par kopējo 

līgumcenu 150 853.82 eiro, tai skaitā PVN 21%; 

2. Autoruzraudzību augstāk minētajam objektam veiks SIA “RDM Birojs” par kopējo 

līgumcenu 605 eiro, tai skaitā PVN; 

3. Būvuzraudzību augstāk minētajam objektam veiks būvuzraugs A.Bukava par kopējo 

līgumcenu 3970.89 eiro. 

4. Apgaismojuma izbūvei Aizvēju ielā tika izvēlēts pretendents SIA “Remus Elektro” par 

kopējo līgumcenu 52 973.70 eiro, bez tam tiks veikta cenu aptauja par būvuzraudzību, 

plānotā līguma cena 3000 eiro, tai skaitā PVN. 

5. Elektronisko sakaru tīklu Aizvēju ielā pārvietošanas darbiem tika izvēlēts pretendents 

SIA “IxCom”, par kopējo līgumcenu 6220,62 eiro, tai skaitā PVN; 

6. Elektroenerģijas pieslēgumam Garajā ielā 20, Carnikavā tika izvēlēts pretendents AS 

“Sadales Tīkls” par kopējo līgumcenu 10 554,01 eiro, tai skaitā PVN; 

7. Elektroenerģijas pieslēgumam objektā “Ūdensblusas”, Carnikavā tika izvēlēts 

pretendents AS “Sadales Tīkls” par kopējo līgumcenu 9537.10 eiro, tai skaitā PVN. 

4. Saskaņā ar likuma Par valsts budžetu 2018.gadam 14.panta pirmās daļas septīto punktu, 

pašvaldības var ņemt aizņēmumu ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem, kuros pašvaldības 

budžeta faktiskais ieguldījums (līdzfinansējums) 2018.gadā nav mazāks par 25 procentiem 

no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 procentiem 

no kopējām izmaksām; 

5. 3.kārtas investīciju projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana” finansējumam 2018.gadā saskaņā ar 
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iepirkumu ir nepieciešami 237 715.14 eiro, no kuriem pašvaldībai jāveic maksājumi 25% 

jeb 59 429.14 eiro, lai varētu saņemt aizņēmumu Valsts kasē uz atlikušajiem 75% jeb EUR 

178 286. Aizņēmuma summa nepieciešama būvniecības īstenošanai 2018.gadā. 

 

I.Krastiņš norāda, ka rīcības plānā ir paredzētas vairākas lietas, ko darīt Aizvēju ielā. Vai šogad 

ir paredzēts kāds finansējums “Karlsona parka” teritorijai. 

D.Jurēvica atbild, ka šogad finansējums ir paredzēts tikai ceļu rekonstrukcijai. Tāds bija arī 

iedzīvotāju lūgums. Tālākas darbības ir lemšanas jautājums. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 

41.panta piekto daļu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas septīto 

punktu, MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, atklāti balsojot „PAR” 15 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, E.Odziņa, 

J.Kozlovskis, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, J.Leja, A.Deniņa, 

I.Krastiņš, D.Kozlovskis, G.Dzene, K.Bergmanis), „PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana” 3.kārtas īstenošanai no Valsts kases 

par kopējo summu EUR 178 286.00 (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti 

astoņdesmit seši eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar Valsts kases noteikto 

procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2019.gada septembri. 

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 finansējuma EUR 178 286.00 (viens simts septiņdesmit astoņi 

tūkstoši divi simti astoņdesmit seši eiro, 00 centi) saņemšanu investīciju projekta 

“Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija 

un atjaunošana” 3.kārtas īstenošanai.  

4. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” sadarbībā ar Finanšu vadības 

nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteiktā izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. pantu, D.Jurēvica izsludina domes sēdes slēgto daļu. 

 

40. § 

Par sociālo palīdzību komunālo pakalpojumu parādu nomaksai 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam. 

 

Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 16.07.2018. plkst. 14.00; 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 17.07.2018. plkst. 09.00; 

Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 18.07.2018. plkst. 14.00; 

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 25.06.2018. plkst. 09.00. 

 

Izpilddirektora ziņojums 

Ziņo: I.Lulle 

 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=50601
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Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 

 

Sēdi slēdz 2018.gada 20.jūnijā plkst. 11.50. 

 

Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 104 lp., tai skaitā 6 administratīvie akti uz 14 lp. 

2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2018/8 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2013.gada 18.septembra saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/38 “Saistošie 

noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Carnikavas novadā”” uz 4 lp. 

3. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2018/14 “Grozījumi Carnikavas 

novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie 

noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” uz 2 lp. 

4. Carnikavas novada domes nolikums Nr.INA/2018/22 “Grozījumi Centrālās 

administrācijas nolikumā” uz 1 lp. 

5. Ziņojums par 2018.gada I. ceturkšņa pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 

uz 6 lp. 

6. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2018/15 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr.SN/2017/19 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 

budžetu 2018.gadam””, Carnikavas novada domes ieņēmumu, izdevumu tāme, informācija 

par pašvaldības aizņēmumiem un izdevumu tāme pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem uz 

52 lp. 

7. Carnikavas novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats uz ____ lp. 

8. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāns 2018.-2020.gadam uz 25 lp. 

9. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2018/16 “Kārtība bērnu reģistrēšanai 

un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā” uz 7 lp. 

10. Carnikavas pamatskolas nolikums Nr.INA/2018/23 uz 5 lp. 

 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 

Carnikava, 2018.gada __. jūlijā 

 

Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 

Carnikava, 2018.gada __. jūlijā 

 


