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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 
 
2019.gada 24.jūlijā Nr.11 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
  
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa 
Protokolē: Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Pjotrs Špakovs, Aldonis 

Lūkins, Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Imants Krastiņš, Eduards Burģelis, Arta Deniņa, 
Jānis Leja, Kristaps Bergmanis 

 
Nepiedalās: 
Deputāti – Dainis Kozlovskis (attaisnoti), Juris Kozlovskis (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Rita Rossoha-Sadoviča, 

Ilze Cerbule, Ināra Stalidzāne, Sanita Pundiņa, Kaspars 
Šteinbergs, Evija Šefere 

Citi dalībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktora vietnieks Lauris Bernāns 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00. 
 
I.Krastiņš jautā, kāpēc slēgtajā daļā ir iekļauts jautājums par skolas projektu? 
D.Mieriņa atbild, ka tā norādīja domes juristi un iepirkumu komisijas priekšsēdētāja. Pamatojums 
ir tāds, ka pie šī jautājuma var tika aprunāta un publicēta informācija par iepirkumu, kurš vēl nav 
apstiprināts.  
I.Krastiņš norāda, ka no juridiskās puses tā varētu būt, bet šādu lēmumu par 15 milj. nevajadzētu 
izskatīt slēgtajā daļā.  
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 27 darba kārtības jautājumi, 11 papildus darba kārtības jautājumi un 
izpilddirektora ziņojums. 
 

Papildus darba kārtība: 
1. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
2. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
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3. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
4. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
5. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
6. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
7. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
8. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
9. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
10. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
11. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
 

D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, P.Špakovs, G.Miglāns, G.Dzene, 
J.Leja, A.Deniņa, E.Burģelis, K.Bergmanis), „PRET” 1 balss (I.Krastiņš), „ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
1. Par Daiņa Kozlovska deputāta pilnvaru izbeigšanos. 
2. Par Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu rezultātiem. 
3. Par atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas – neapbūvētas zemes vienības Nēģu ielā 58, 

Carnikavā, Carnikavas novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un atklātas mutiskas izsoles 
rīkošanu. 

4. Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 2, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, Muzeja 
iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, 
Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas novads, Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas 
novads, Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, atsavināšanu un nekustamās mantas 
nosacītās cenas apstiprināšanu. 

5. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 
6. Par projekta pieteikuma Laivu ielā, Carnikavā, iesniegšanu biedrības “Sernikon” izsludinātajā 

projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā. 
7. Par projekta pieteikuma Lilastē, Ziemeļu ielā 28, iesniegšanu biedrības “Sernikon” 

izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā 
8. Par noteikumu Nr. INA/2019/ 26 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 

14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. 
11. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/21 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu. 

12. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/22 “Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 
novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu. 

13. Par zvērināta revidenta uzaicināšanu Carnikavas novada pašvaldības 2019. un 2020. 
Saimniecisko gadu pārskatu revīziju. 

14. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā BMX. 
15. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai  Pasaules čempionātā karatē kadetiem.  
16. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/___ “Par Carnikavas novada 

simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu. 
17. Par sociālā dzīvokļa Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 

(pagarināšanu). 
18. Par zemes Aroniju ielā 1, Garupē, Carnikavas nov. nomu . 
19. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu. 
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20. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumā 
(protokols Nr.14, 7.§). 

21. Par zemes vienību apvienošanu. 
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Augstrozes -1” un 

„Mežgarciema iela”, Garciems, Carnikavas novads 
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Gara iela 20,  Carnikava, 

Carnikavas novads. 
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Mežmalas iela 3 un 

„Kaķi-1”, Gauja, Carnikavas novads. 
25. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
26. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
27. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
28. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
29. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
30. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
31. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
32. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
33. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
34. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
35. Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 
 
Slēgtā daļa 
 
36. Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam. 
37. Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam. 
38. Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam. 
 
Izpilddirektora ziņojums. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balsoju “PRET”, jo uzskatu, ka 15 milj. izglītības kvartāla 
projekts ir jāapspriež atklāti”. 
 

1. § 
Par Daiņa Kozlovska deputāta pilnvaru izbeigšanos 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: A.Deniņa, I.Krastiņš, S.Pundiņa 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  
1. domē 21.06.2019. ir saņemts Carnikavas novada domes deputāta Daiņa Kozlovska 

iesniegums, reģistrēts ar Nr. 01-9/93, kurā viņš paziņo par savu deputāta pilnvaru nolikšanu; 
2. Dainis Kozlovskis 03.06.2017. pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēts no politiskās partijas 

"Reģionu alianse"; 
3. domes deputāta Daiņa Kozlovska pilnvaras ir sākušās ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes 

dienu, t.i., ar 22.06.2017.; 
4. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums nosaka: 

a. 3.panta pirmās daļas 1.punkts - deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad 
dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu; 

b. 3.panta trešā daļa - deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu 
pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ;  
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c. 3.panta ceturtā daļa - lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar 
viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir 
saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu 
lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko 
attiecīgajai domes sēdes dienai. 

 
A.Deniņa jautā, kurā brīdī amatā stāsies nākošais deputāts? 
D.Mieriņa atbild, ka deputāta kandidātu apstiprinās nākošajā kārtējā vai ārkārtas domes sēdē. 
 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 
pirmās daļas 1.punktu, trešo daļu un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt Daiņa Kozlovska deputāta pilnvaras pirms termiņa sakarā ar deputāta personisku 
rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.  

2. Nosūtīt lēmuma izrakstu Carnikavas novada vēlēšanu komisijai.  
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas vadītāju.  
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
2. § 

Par Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu 
rezultātiem 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: J.Leja, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņ, G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 07.05.2019. lēmumu “Par Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu 

un komisijas aptaujas veikšanai izveidi” (prot. Nr.7, 1.§) (turpmāk – Lēmums) ir nolemts 
sabiedriskās apspriešanas ietvaros: 
a) 31.05.2019. Carnikavā Tautas namā “Ozolaine” organizēt Tautas sapulci, kurā 

informēt iedzīvotājus par administratīvi teritoriālās reformas būtību un iedzīvotāju 
aptauju (turpmāk – Tautas sapulce); 

b) laikā no šī gada 3.jūnija līdz 16.jūnijam organizēt Carnikavas novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli 
par iespējamo Carnikavas novada pievienošanu citu novadu administratīvajām 
teritorijām (turpmāk – aptauja); 

2) lai skaidrotu novada iedzīvotājiem jautājumus par novadu reformu, uz Tautas sapulci 
(1.pielikums - 31.05.2019. Tautas sapulces protokols) tika uzaicināts arī Vides aizsardzības 
un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) ministrs Juris Pūce, kurš nerada 
iespēju sapulcē piedalīties. Atteikuma vēstulē VARAM valsts sekretāra vietnieks Aivars 
Draudiņš pašvaldībai norādīja, ka “visi saņemtie viedokļi un ierosinājumi tiek izskatīti un 
izvērtēti, veidojot administratīvi teritoriālā iedalījuma gala piedāvājumu, ko plānots 
pabeigt līdz šī gada beigām”; 

3) Tautas sapulce organizēta ar mērķi informēt Carnikavas novada iedzīvotājus un debatēt par 
VARAM Latvijas Republikas Ministru kabinetā iesniegto, 14.05.2019. izskatīto 
informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā 
iedalījuma modeli” par administratīvi teritoriālās reformas būtību un plānoto novada 
iedzīvotāju aptaujas norisi; 
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4) Tautas sapulcē piedalījās aptuveni 230 Carnikavas novada iedzīvotāji, no kuriem 171 
iedzīvotājs parakstījies sapulces dalībnieku reģistrācijas lapās, kas pievienotas Tautas 
sapulces protokola pielikumā. Video sižets par Tautas sapulces norisi skatāms 
http://www.carnikava.lv/video/3945-sabiedriska-apspriesana-tautas-sapulce-par-novadu-
reformu-2019. Tautas sapulcē klātesošajiem tika demonstrēta  prezentācija “Carnikavas 
novads 2009.-2019.” (4.pielikums) ar informāciju par Carnikavas novada attīstību pēdējos 
10 gados un sociālekonomiskajiem rādītājiem skaitliskā izteiksmē. Prezentācija pieejama 
Carnikavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.carnikava.lv 
http://carnikava.lv/images/2019/prezentacija-TS-31052019-compressed_1.pdf; 

5) lai rakstiski paustu savu viedokli par administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli, Tautas 
sapulcē klātesošie tika aicināti aizpildīt sabiedriskās apspriešanas aptaujas lapas. Laikā no 
šī gada 31.maija līdz 16.jūnijam sabiedriskās apspriešanas ietvaros domē saņemtas 
kopskaitā 6 (sešas) Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušu personu aizpildītas aptaujas 
lapas. Aptaujas lapās iedzīvotāju sniegtās atbildes ir apkopotas. Nevienā no sešām 
saņemtajām sabiedriskās apspriešanas aptaujas lapām nav izteikts atbalsts VARAM 
piedāvātajai administratīvi teritoriālās reformas iecerei, tās vērtējums ir negatīvs. Aptaujas 
lapās ir sniegti iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi administratīvi teritoriālajam 
iedalījumam (2.pielikums - sabiedriskās apspriešanas aptaujas lapās sniegto atbilžu 
apkopojums);   

6) aptaujas organizēšanai ar Lēmumu izveidotā komisija ir apkopojusi novada iedzīvotāju 
viedokļus, kas aptaujas ietvaros sniegti gan elektroniski, gan klātienē, un iesniegusi domei 
19.06.2019. rezultātu skaitīšanas protokolu Nr.01-39/5 (3.pielikums); 

7) aptaujā kopumā piedalījās 914 dalībnieki, no tiem 3 dalībnieku dzīvesvieta nav deklarēta 
Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, tāpēc šo trīs aptaujas dalībnieku viedokļi 
netiek līdzskaitīti. Kopskaitā 911 aptaujas dalībnieki ir Carnikavas novada iedzīvotāji, 
sākot no 18 gadu vecuma. No aptaujas ietvaros saņemtajiem 911 viedokļiem 14 viedokļi 
nav līdzskaitāmi (3 gadījumos aptaujas lapā nav veiktas atzīmes par vienu no piedāvātajām 
atbildēm; 4 gadījumos viedoklis ir pausts gan klātienē, gan attālināti (elektroniskā vidē) un 
līdzskaitīts tiek viedoklis, kurš sniegts klātienē; 6 gadījumos – aptaujas lapa nav parakstīta 
ar drošu elektronisko parakstu; 1 gadījumā – aptaujas dalībnieka griba nav saprotama, proti, 
ir atzīmēta gan atbilde “Jā”, gan atbilde “Nē”). Aptaujas ietvaros par līdzskaitāmiem atzīti 
kopskaitā 897 iedzīvotāju viedokļi; 

8) saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem (https://epv2019.cvk.lv/pub/velesanu-
rezultati/carnikavas-novads) šī gada 25.maijā notikušajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
balsstiesīgo skaits Carnikavas novadā bija 6645, līdz ar to aptaujā piedalījušos iedzīvotāju 
aktivitāte, tas ir, balsstiesīgo novada iedzīvotāju skaits (6645) pret aptaujā piedalījušos 
novada iedzīvotāju skaitu (911), ir 13,71%; 

9) aptaujas rezultāti liecina, ka 84,62 % jeb 759 iedzīvotāji no kopskaitā 897 iedzīvotājiem, 
kas piedalījās aptaujā un kuru viedokļi tika līdzskaitīti, ir pret VARAM pašlaik piedāvāto 
teritoriālo reformu, proti, Carnikavas novada iespējamo pievienošanu Saulkrastu, Sējas, 
Ādažu un Garkalnes novadu teritorijām, un vēlas Carnikavas novadu saglabāt kā patstāvīgu 
teritoriālo vienību. Savukārt 15,38 % jeb 138 iedzīvotāji no kopskaitā 897 iedzīvotājiem, 
kas piedalījās aptaujā un kuru viedokļi tika līdzskaitīti, atbalsta Carnikavas novada 
iespējamo pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām; 

10) saskaņā ar domes Dzimtsarakstu nodaļas datiem uz 16.06.2019. Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas kopskaitā 7947 personas, kas ir gan 
Latvijas valsts, gan citu valstu piederīgie sākot no 18 gadu vecuma. Domes organizētās 
sabiedriskās apspriešanas ietvaros piedalījušos novada iedzīvotāju kopskaits ir 1082, ko 
veido aptaujā piedalījušos novada iedzīvotāju, kuru viedokļi ir līdzskaitāmi, skaita (911) 
un Tautas sapulces dalībnieku, kas parakstījušies reģistrācijas lapās, skaita (171) 
kopsumma. Līdz ar to sabiedriskajā apspriešanā piedalījušos iedzīvotāju aktivitāte, tas ir, 

http://www.carnikava.lv/video/3945-sabiedriska-apspriesana-tautas-sapulce-par-novadu-reformu-2019
http://www.carnikava.lv/video/3945-sabiedriska-apspriesana-tautas-sapulce-par-novadu-reformu-2019
http://www.carnikava.lv/
http://carnikava.lv/images/2019/prezentacija-TS-31052019-compressed_1.pdf
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sabiedriskajā apspriešanā piedalīties tiesīgo novada iedzīvotāju skaits (7947) pret 
sabiedriskajā apspriešanā piedalījušos novada iedzīvotāju skaitu (1082), ir 13,62 %; 

11) saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju uz 2019.gada 
1.janvāri Carnikavas novada iedzīvotāju skaits bija 9359 iedzīvotāji. Rādītāji liecina, ka 
pēdējo piecu gadu laikā Carnikavas novada iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 37 %, kas arī 
ir rezultāts pašvaldības noteiktai deklarēšanās politikai un radīja pozitīvu ietekmi 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Turklāt ņemot vērā šā brīža tendences, arī 
turpmākajos gados ir paredzams būtisks iedzīvotāju skaita pieaugums; 

12) 2018.gadā kopējie ieņēmumi bez valsts mērķdotācijām izglītībai un ES fondu apguvei 
salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājās  par 83%; iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
palielinājās 2,05 reizes, bet nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi par 2,44 reizēm.  

Avots: Valsts kase 
Kā redzams no attēla, Carnikavas novada nodokļu ieņēmumu dinamika pēdējos astoņos 

gados ir bijusi pozitīva. Pieaugot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, proporcionāli 
augušas arī iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras pašas nespēj segt 
savus izdevumus. Laikā no 2010.gada līdz 2018.gadam iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā augušas par 2,3 reizēm; 

13) salīdzinoši - ja 2014.gadā no 119 novadiem un lielajām pilsētām 16 pašvaldības, tajā skaitā, 
5 lielo pilsētu pašvaldības veica iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, bet 11 
pašvaldības pašfinansējās (nesaņēma un neveica iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā), tad no 2019.gada provizoriskā finanšu izlīdzināšanas aprēķina 
redzams, ka no 119 novadiem un lielajām pilsētām iemaksas veic tikai 12 pašvaldības - 3 
lielās pilsētas un 9 novadi, tai skaitā arī Carnikavas novads; 

14) likums “Par pašvaldībām” paredz: 
a) 3. panta pirmā daļa - vietējās pašvaldības pārvaldi īsteno ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību, ievērojot 
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses; 

b) 12. pants - pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē 
vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

Ņemot vērā augšminēto, dome secina: 
1) domei, kā pilsoņu vēlētas pārstāvniecības institūcijai, kas īsteno Carnikavas novada 

pašvaldības pārvaldi gan valsts, gan novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
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interesēs, ir pienākums informēt Latvijas Republikas Saeimu, Ministru kabinetu un 
VARAM par sabiedriskās apspriešanas ietvaros pausto Carnikavas novada iedzīvotāju 
viedokli par VARAM Latvijas Republikas Ministru kabinetā iesniegtajā un 14.05.2019. 
izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo 
administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” piedāvāto administratīvi teritoriālo 
iedalījumu; 

2) neraugoties uz Carnikavas novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju pēdējo 10 
gadu laikā īstenot uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, administratīvi teritoriālās 
reformas ietvaros Carnikavas novada administratīvo teritoriju ir paredzēts pievienot citiem 
novadiem. Turklāt pievienošana tiek plānota, neizvērtējot Carnikavas novada iedzīvotāju 
iespējamos ieguvumus vai zaudējumus; 

3) tā kā pašvaldība īsteno ilgtermiņa finanšu vadību, pašvaldības ieņēmumu un izdevumu 
kontroli, tiek nodrošināta finanšu resursu pietiekamība pašvaldības pamatfunkciju izpildei 
un attīstības plānu izpildei; 

4) aptaujā piedalījušos iedzīvotāju aktivitāte, tas ir, balsstiesīgo novada iedzīvotāju skaits 
(6645) pret aptaujā piedalījušos novada iedzīvotāju skaitu (911), ir 13,71 %. Savukārt 
sabiedriskajā apspriešanā kopumā piedalījušos iedzīvotāju aktivitāte, tas ir, sabiedriskajā 
apspriešanā piedalīties tiesīgo novada iedzīvotāju skaits (7947) pret sabiedriskajā 
apspriešanā piedalījušos novada iedzīvotāju skaitu (1082), ir 13,62 %. Bez tam 84,62 % 
jeb 759 iedzīvotāji no kopskaitā 897 iedzīvotājiem, kas piedalījās aptaujā un kuru viedokļi 
tika līdzskaitīti, ir pret VARAM pašlaik piedāvāto teritoriālo reformu. Šāda iedzīvotāju 
aktivitāte piedāvātā administratīvi teritoriālā iedalījuma modeļa apspriešanā liecina par 
novada iedzīvotāju ieinteresētību un vēlmi veikt izmaiņas un uzlabojumus piedāvātajā 
administratīvi teritoriālā iedalījuma modelī; 

5) Carnikavas novada pašvaldība katru gadu ne vien veido uz attīstību vērstu budžetu un 
iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecībā un 
atjaunošanā, bet arī veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Ņemot vērā 
būtisko un pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu, pašvaldība veic ieguldījumus novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodrošina pašvaldības funkciju izpildi un 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. 

 
J.Leja norāda, ka lielākā daļa iedzīvotāju pauda to, ka viņiem ir vienalga, jo 85% nepiedalījās. 
K.Bergmanis komentē, ka salīdzinot ar citiem novadiem, kur tika veikta šāda aptauja, tad mūsu 
novada iedzīvotāju aktivitāte ir maza. Piemēram, Ikšķiles novadā piedalījās 62% vēlētāju. Mūsu 
aptaujas rezultāti rāda ne tik viennozīmīgu rezultātu. Iemesli varētu būt vairāki. Otrkārt – 
nepieciešams veikt labojumus tautas sapulces protokolā, jo nevēlas “veģetēt” par sevi, bet gan 
“aģitēt”. 
D.Mieriņa norāda, ka tautas sapulces protokols ir rakstīts izmantojot audioierakstu. Jebkurā 
gadījumā var vērsties pie atbildīgā protokolētāja un veikt labojumu. 
I.Krastiņš komentē, ka protokols ir uzrakstīts diezgan tendenciozi un sapulces norise ir 
atspoguļota nevienmērīgi. Otrkārt, lielākā daļa sapulces apmeklētāji bija ieradušies, lai satiktu 
ministru, bet beigās bija tikai tava prezentācija. Principā šīs aptaujas rezultāti, kas parāda, ka 
nevajag apvienoties, ir atbalstāms. Savukārt, viss tas, kas ir sarakstīts pavadošajos 
dokumentos - nav taisnība un ir subjektīvs. Arī par apmeklējuma statistika, tad statistikās 
ticamības momenta – tā ir maza. 
D.Mieriņa norāda, ka pēc pētījumu centra SKDS datiem statistikā ticamība ir sekojoša – aptaujā 
1000 respondentus un attiecina uz visu valsts teritoriju, jo ticamība no šī skaita ir nedaudz virs 
60%. 
A.Deniņa norāda, ka mēs apstiprinām aptaujas rezultātus par dalību – pilnīgi piekrīt, jo atnāca 
tik cilvēki un pauda savu viedokli. Savukārt tā nozīmību tiem 13% ir maza, jo pētījumos, kur 
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rezultāti nesasniedz vismaz 15% vispār neskaitās. Tas būtu ļoti vājš pētījums un rezultāti vispār 
netiktu izskatīti. Nav korekti teikt, ka šie rezultāti pauž visa novada viedokli. 
I.Krastiņš komentē, ka lēmumprojektu principā atbalsta, jo uzskata, ka pārsvars ir tiem 
argumentiem, ka novadam ir jāpaliek atsevišķi. Būtu bijis labi, ka pirms aptaujas novada avīzē 
bija jābūt publicētiem mūsu ieguvumiem un zaudējumiem, abos divos variantos, lai novada 
iedzīvotāji būtu informēti. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.panta pirmo 
daļu, 12.pantu un 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli 
lietderīgiem, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” 1 balss (J.Leja), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par: 
1.1. Tautas sapulces, kas sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika 31.05.2019. plkst.18:00 

Tautas namā “Ozolaine” (Jūras ielā 1A, Carnikavā) ar mērķi informēt Carnikavas 
novada iedzīvotājus par administratīvi teritoriālās reformas būtību un iedzīvotāju 
aptauju, norisi (1.pielikums - 31.05.2019. Tautas sapulces protokols; 2.pielikums – 
sabiedriskās apspriešanas aptaujas lapās sniegto atbilžu apkopojums); 

1.2. sabiedriskās apspriešanas ietvaros laikā no šī gada 3.jūnija līdz 16.jūnijam notikušās 
Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju aptaujas ar 
mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Carnikavas novada 
pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām, kurā tika izteikts viedoklis 
par aptaujas  jautājumu: “Vai Jūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu 
citu novadu administratīvajām teritorijām?”, norisi (3.pielikums - 19.06.2019. 
rezultātu skaitīšanas protokols Nr.01-39/5). 

2. Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Latvijas Republikas 
Ministru kabinetā iesniegtajā un 14.05.2019. izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par 
sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” 
piedāvāto administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas paredz Carnikavas novada 
apvienošanu ar Sējas, Saulkrastu, Garkalnes un Ādažu novadiem, ņemot vērā lēmuma 
1.punktā norādītās sabiedriskās apspriešanas ietvaros notikušajā Tautas sapulcē un aptaujā 
piedalījušos Carnikavas novada iedzīvotāju vairākuma pausto noraidošo viedokli par 
piedāvāto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli un Carnikavas novadu 
raksturojošos sociālekonomiskos rādītājus pēdējo 10 gadu laikā (4.pielikums - 
prezentācija “Carnikavas novads 2009.-2019.”). 

3. Nosūtīt Latvijas Republikas Saeimai, Ministru kabinetam un Vides aizsardzības un 
reģionālas attīstības ministrijai informāciju par lēmuma 1.punktā norādītās sabiedriskās 
apspriešanas ietvaros notikušajā Tautas sapulcē un Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujā 
no iedzīvotājiem saņemtajiem viedokļiem un ierosinājumiem, to izskatīšanai un 
izvērtēšanai, administratīvi teritoriālā iedalījuma gala piedāvājuma veidošanai. 

4. Publicēt informāciju par lēmuma 3.punkta izpildi pašvaldības: 
4.1. tīmekļvietnē www.carnikava.lv, termiņš - 5 (piecas) darba dienas, skaitot no lēmuma 

pieņemšanas dienas; 
4.2. informatīvā izdevuma “Carnikavas Novada Vēstis” 2019.gada augusta numurā. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma: 
5.1. 3.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 

vadītāju; 
5.2. 4.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāju. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

http://www.carnikava.lv/
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3. § 
Par atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas – neapbūvētas zemes vienības Nēģu ielā 58, 

Carnikavā, Carnikavas novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un atklātas mutiskas 
izsoles rīkošanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: E.Burģelis, K.Bergmanis, J.Leja, I.Krastiņš, I.Stalidzāne 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. saskaņā ar domes 28.08.2018. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - 

nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošu zemes vienību – atsavināšanu” (prot. Nr. 14, 7.§) 
(turpmāk – Lēmums) atsavināšanai nodota Carnikavas novada pašvaldības nekustamā manta 
- neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 004 0986, 0,1121 ha platībā, kas 
ietilpst nekustama īpašuma Nēģu iela 58, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
004 0986, sastāvā (turpmāk – Nēģu iela 58), nosakot tās pārdošanu izsolē ar augšupejošu 
soli; 

2. ar Lēmumu Nekustamā īpašuma lietu komisijai uzdots noteikt zemes vienības Nēģu iela 58 
nosacīto cenu, novērtēšanai pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju, un iesniegt nosacīto cenu 
apstiprināšanai domes sēdē; 

3. atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības 
Nēģu iela 58 kadastrālā vērtība 2019.gadā ir EUR 9937,00; 

4. SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr. 40003533474, saskaņā ar domes 
pasūtījumu veikusi zemes vienības Nēģu iela 58 novērtēšanu, iesniegusi vērtējuma atskaiti, 
17.06.2019. iereģistrēta domē ar Nr. S/1381, kurā norādīts, ka apbūvei izmantojama zemes 
gabala Nēģu iela 58 tirgus vērtība novērtēšanas dienā, 15.05.2019., ir EUR 17400,00 jeb 
15,52 EUR/m2; 

5. saskaņā ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas 27.06.2019. lēmumu (prot. Nr.08-1/3) zemes 
vienībai Nēģu iela 58 noteikta nosacītā cena EUR 17400,00; 

6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
1. 1.panta 6.punkts cita starpā - nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas 
standartiem;  

2. 8.panta otrā daļa - atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas 
noteiktajā kārtībā; 

3. 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; 

4. 8.panta sestā daļa – mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus; 

5. 8.panta septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas 
komisija; 

6. 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 zemāko no šādām 
vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 
2007.gada 31.decembrī; 

7. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums nav zaudējis spēku; 

8. atsavināmās neapbūvētās zemes vienības Nēģu iela 58 nosacītā cena ir apstiprināma, jo tā ir 
augstāka par zemes vienībai 2019.gadā noteikto kadastrālo vērtību; 

https://likumi.lv/ta/id/50425-standartizacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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9. ir lietderīgi pašvaldības mantas izsoles rīkošanu uzdot pastāvīgi funkcionējošai institūcijai - 
domes Izsoles komisijai, kuras sastāvs un nolikums Nr.CND/INA/2011/30 ir apstiprināts ar 
domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(prot. Nr.13, 14.§) un domes 18.09.2013. lēmumu „Par izmaiņām Izsoles komisijas sastāvā” 
(prot. Nr.18, 46.§), ievērojot komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar 
domes 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 20.§) un domes 20.03.2019. lēmumu (prot. Nr.3, 
3.§). 

 
E.Burģelis jautā, cik vēl tuvākajā nākotnē ir plānoti objekti, kurus pārdos izsolē? Vai šī objekta 
pārdošana ir saistīta ar problēmām pašvaldības budžetā? 
D.Mieriņa atbild, ka pašvaldības budžetam problēmas nav. Kādu laiku atpakaļ deputāti lēma par 
to, ka ir nepieciešams veikt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu inventarizāciju. Tika 
izveidota komisija un pusgadu vērtēja nekustamos īpašumus. Komisija izstrādāja sarakstu ar tiem 
objektiem, kurus ir vērts nodot atsavināšanai. 
E.Burģelis lūdz deputātus iepazīstināt ar šo sarakstu un sniegt pamatojumus, kāpēc tieši tie objekti 
būtu atsavināmi. Ja runā par to, ka šis objekts nav paredzēts pašvaldības funkciju īstenošanai, tad 
nevar piekrist. Šis ir labs zemesgabals ar būvniecības iespējām, jo ir pieejamas visas 
komunikācijas, tādēļ nebūtu lietderīgi to pārdot. Līdz ar to ir jautājums arī par nesen iegādātajiem 
objektiem Gaujā un Blusu ēku? 
D.Mieriņa uzdod izpilddirektoram nosūtīt deputātiem komisijas sastādīto sarakstu un ALK 
komitejā šo jautājumu izskatīt. 
J.Leja jautā, kā ir plānots iztērēt šos finanšu līdzekļus, kas tiks iegūti pārdodot šo īpašumu. 
D.Mieriņa atbild, ka to lems dome, pie kārtējiem budžeta grozījumiem. 
I.Krastiņš norāda, ka ikviena lēmuma pieņemšanā vērā jāņem arī novada ilgtermiņa 
stratēģija  – ar ciemu prioritātēm. Tādēļ uzskata, ka šis zemesgabals ir vērtīgs, to varētu attīstīt. 
D.Mieriņa norāda, ka novada stratēģija izstrādāta līdz 2030.gadam. Zemesgabali, kas ir 
nepieciešami funkciju izpildei ir ierakstīti stratēģijā. 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Nekustamā īpašuma lietu komisijas 27.06.2019. lēmumu 
(prot. Nr. 08-1/3), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Finanšu un 
budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 9 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, G.Dzene, A.Deniņa), 
PRET” 4 balsīm (E.Burģelis, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nosacīto cenu neapbūvētai zemes vienībai 0,1121 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 004 0986, kas ietilpst nekustama īpašuma Nēģu iela 58, Carnikava, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0986, sastāvā - EUR 17400,00 (septiņpadsmit 
tūkstoši četri simti eiro, nulle centi). 

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 - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 
priekšsēdētāju.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

4. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 2, 

Mežgarciems, Carnikavas novads, Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, 
Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas 

novads, Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas novads, Muzeja iela 5, Mežgarciems, 
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Carnikavas novads, Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, atsavināšanu un 
nekustamās mantas nosacītās cenas apstiprināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, J.Leja 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  
1. Carnikavas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustami īpašumi: 

a) Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 3083 (turpmāk – Sintēzes iela 2), kas sastāv 
no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570;  

b) Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1595, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4537 (turpmāk – Muzeja iela 1), kas sastāv 
no zemes vienības 0,6235 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1574; 

c) Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1599, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4459 (turpmāk – Muzeja iela 2), kas sastāv 
no zemes vienības 0,9867 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1571; 

d) Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1602, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4544 (turpmāk – Muzeja iela 3), kas sastāv 
no zemes vienības 0,625 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1577; 

e) Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1601, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4590 (turpmāk – Muzeja iela 4), kas sastāv 
no zemes vienības 1,0562 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1572; 

f) Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1600, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4541 (turpmāk – Muzeja iela 5), kas sastāv 
no zemes vienības 0,4265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1576; 

g) Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1596, uz 
kuru pašvaldības īpašuma tiesība nostiprināta Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0056 4538 (turpmāk – Muzeja iela 7), kas sastāv 
no zemes vienības 0,4192 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 

(turpmāk nekustami īpašumi kopā – Īpašumi); 
2) Īpašumi ir nodoti apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) p/a „Carnikavas Komunālserviss”, 

noslēdzot papildus vienošanos pie 02.02.2004. apsaimniekošanas līguma; 
3) p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktors 07.06.2019. iesniegumā Nr.01-6/357, 

reģistrēts domē 07.06.2019. ar Nr. S/1275, izteicis viedokli, ka pašvaldībai nav racionāli 
un lietderīgi uzturēt Īpašumus, tie nav izmantojami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
un ir ierosinājis Īpašumus nodot atsavināšanai; 

4) Īpašumu sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām Valsts zemes dienesta Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Neapgūta ražošanas 
objektu apbūves zeme” (kods 1000); 

5) Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā attiecībā uz Īpašumiem reģistrētas 
šādas aktuālas kadastrālās vērtības: 
a) Sintēzes iela 2 - zemes vienībai - EUR 14751,00; 
b) Muzeja iela 1 - zemes vienībai EUR 9702,00; 
c) Muzeja iela 2 - zemes vienībai EUR 13161,00; 
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d) Muzeja iela 3 - zemes vienībai EUR 9434,00; 
e) Muzeja iela 4 - zemes vienībai EUR 13726,00; 
f) Muzeja iela 5 - zemes vienībai EUR 7293,00; 
g) Muzeja iela 7 - zemes vienībai EUR 7168,00; 

6) SIA „Arco Real Estate”, reģistrācijas Nr.40003323328, veikusi Īpašumu jeb nekustamās 
mantas novērtēšanu un iesniegusi domei vērtējuma atskaites (10.07.2019. iereģistrētas 
domē ar Nr. S/1518 līdz Nr. S/1524). Atbilstoši novērtējumam, Īpašumu sastāvā ietilpstošo 
zemes vienību iespējamā tirgus vērtība 11.06.2019. ir:  
a) Sintēzes iela 2 - EUR 48 500,00; 
b) Muzeja iela 1 - EUR 26 900,00; 
c) Muzeja iela 2 - EUR 39 700,00; 
d) Muzeja iela 3 - EUR 26 900,00; 
e) Muzeja iela 4 - EUR 42 500,00; 
f) Muzeja iela 5 - EUR 20 200,00; 
g) Muzeja iela 7 - EUR 19 900,00; 

7) ar Nekustamā īpašuma lietu komisijas, kas darbojas uz 20.07.2011. nolikuma Nr. 
CND/INA/2011/31 pamata, 15.07.2019. lēmumu (protokols Nr. 08-1/4) mantas, tas ir, 
Īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes vienību, nosacītā cena ir noteikta: 
a) Sintēzes iela 2 - EUR 48 500,00 jeb EUR 4,16 par zemes 1 m2; 
b) Muzeja iela 1 - EUR 26 900,00 jeb EUR 4,31 par zemes 1 m2; 
c) Muzeja iela 2 - EUR 39 700,00 jeb EUR 4,02 par zemes 1 m2; 
d) Muzeja iela 3 - EUR 26 900,00 jeb EUR 4,31 par zemes 1 m2; 
e) Muzeja iela 4 - EUR 42 500,00 jeb EUR 4,02 par zemes 1 m2; 
f) Muzeja iela 5 - EUR 20 200,00 jeb EUR 4,74 par zemes 1 m2; 
g) Muzeja iela 7 - EUR 19 900,00 jeb EUR 4,74 par zemes 1 m2; 

8) Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam 
(pieejama:http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_
strat_FIN.pdf) (turpmāk – stratēģija) ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka 
novada attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, kā arī iezīmē novada 
attīstības telpisko perspektīvu. Stratēģijā par vienu no Carnikavas novadā īpaši atbalstām 
uzņēmējdarbības nozarēm ir definēta inovatīva un zināšanu ietilpīga ražošana (skat. 
stratēģijas 11.-12.lpp.). Viens no novada attīstības vīzijas stratēģiskajiem mērķiem ir 
nodrošināt radošu un piemērotu vidi uzņēmējdarbības attīstībai (skat. stratēģijas 14.lpp.). 
Šī mērķa sasniegšanai paredzēts izveidot vismaz vienu ražošanai piemērotu teritoriju 
(industriālo zonu) ar visu nepieciešamo komunikāciju un ceļu pieslēgumiem, kā arī vidi 
uzņēmējdarbības un zinātnes nozares sadarbībai (skat. stratēģijas 12.lpp.). Kā viena no 
uzņēmējdarbības attīstībai paredzētām teritorijām, kura stratēģijas izstrādes laikā ir 
degradēta un kurā ir vēlamas ilgtermiņa izmaiņas, ir Mežgarciems, kur pašvaldība paredz 
nodrošināt uzņēmējdarbībai nepieciešamās pamata infrastruktūras izveidi, kā arī 
pievadceļa no Garupes izbūvi un vidi uzņēmējdarbības un zinātnes nozares sadarbībai 
(skat. stratēģijas 29.lpp.); 

9) Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021. gadam (turpmāk - programma), kas 
aktualizēta ar domes 05.12.2018. lēmumu (protokols Nr. 21, 2.§), ir noteikta prioritātei 
IP3_1 „Teritoriju attīstība uzņēmējdarbībai” pakārtota uzdevuma U3.1.1. “Nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana ražošanas attīstībai” aktivitāte A3.1.1.1. 
“Pievadinfrastruktūras attīstība Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai”. Lai īstenotu 
plānoto, ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Mežgarciema uzņēmējdarbības 
teritorijas attīstībai; 

10) programmas investīciju plānā 2015.-2018.gadam ar kārtas numuru 69. ir noteikts projekts 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības 
teritorijā” (turpmāk - projekts), kas atbilst programmas prioritātes IP3_1: „Teritoriju 

http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_strat_FIN.pdf
http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_strat_FIN.pdf
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attīstība uzņēmējdarbībai” uzdevuma Nr.U3.1.1. „Nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana ražošanas attīstībai” aktivitātei Nr.A3.1.1.1. „Pievadinfrastruktūras attīstība 
Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijai” un laikā līdz 2020.gadam tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros; 

11) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros 
īstenojamos projektus, un saskaņā ar Vienošanos, kas 19.09.2018. noslēgta starp Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru un p/a „Carnikavas Komunālserviss” par Eiropas Savienības 
projekta Nr.3.3.1.0/17/I/025 īstenošanu, projektā paredzētie rādītāji - nodrošināta kopējo 
privāto investīciju piesaistīšana 10’500’000,00 EUR apmērā un 205 jaunu darba vietu 
radīšana - ir jāsasniedz līdz 31.12.2023.; 

12) saskaņā ar Carnikavas novada teritorijas plānojumu 2018.-2028.gadam, kas 06.03.2019. ir 
stājies spēkā un no 15.05.2019. ir īstenojams, Īpašumi atrodas Jauktas centra apbūves 
teritorijā JC1. Šī teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijām ar visplašāko jauktas 
izmantošanas spektru komerciālām un nekomerciālām funkcijām, tostarp ietverot iespējas 
vieglās ražošanas un ar to saistītu funkciju apbūvei, kas nerada būtisku piesārņojumu 
(teritorijas galvenokārt valsts autoceļu P1, A 1/EE7 tuvumā, starp P1 un dzelzceļu, 
Mežgarciemā u.tml.);  

13) lai nodrošinātu, ka Īpašumi tiek izmantoti uzņēmējdarbībā noteiktā nozarē atbilstoši 
stratēģijas un programmas mērķiem, ir jāparedz atsavināmo Īpašumu turpmākās 
izmantošanas nosacījumus uz 5 (pieciem) gadiem pēc iznākuma rādītāju sasniegšanas, tai 
skaitā nosacījumu, ka pircējs nedrīkst mainīt (un izmanto) detālplānojumā noteikto 
teritorijas izmantošanas mērķi; 

14) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var lemt  par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu; 

15) Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a) 1.panta 4.punkts - izsole ar augšupejošu soli ir priekšlikums personai, kura par atklāti 

pārdodamo mantu sola visaugstāko cenu, kas ir augstāka par izsoles sākumcenu, 
noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu; 

b) 3.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - publiskas personas nekustamo mantu var 
atsavināt, pārdodot izsolē; 

c) 4.panta: pirmā daļa cita starpā - atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai; otrā daļa cita starpā - 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 atvasinātas publiskas personas 
nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija; 
piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 
atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 
nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi;  

e) 8.panta: sestā daļa - mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 
vairākus sertificētus vērtētājus; septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai 
nosaka novērtēšanas komisija; 

f) 9.panta otrā daļa - institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 

g) 10.panta pirmā daļa cita starpā - izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā 
institūcija; 

h) 36.panta otrā daļa - ja publiskas personas nekustamo īpašumu pārdod ar nosacījumu to 
izmantot noteiktam mērķim vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem, šos 
nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā, kā arī nosaka sankcijas (līgumsods, atkāpšanās 
no līguma u.tml.) par to nepildīšanu; 
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16) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
2.punkts cita starpā nosaka, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami 
augstāku cenu; 

17) ir lietderīgi pašvaldības mantas izsoles rīkošanu uzdot pastāvīgi funkcionējošai institūcijai 
- domes Izsoles komisijai, kuras sastāvs un nolikums Nr. CND/INA/2011/30 ir apstiprināts 
ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(prot. Nr.13, 14.§) un domes 18.09.2013. lēmumu „Par izmaiņām Izsoles komisijas 
sastāvā” (prot. Nr.18, 46.§), ievērojot komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas 
apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (prot. Nr.29, 20.§) un domes 20.03.2019. 
lēmumu (prot. Nr.3, 3.§); 

18) Izsoles komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts cita starpā nosaka, ka komisija atsavināmās 
mantas izsoles noteikumos, šajā nolikumā, domes lēmumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā īsteno Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā izsoles komisijai 
noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par pašvaldības mantas atsavināšanu.      

 
J.Leja jautā, vai ir pacēlušās īpašumu cenas? 
D.Mieriņa atbild, ka ir un iespējams pacelsies vēl. Mums ir projekta nosacījumi, kas ir jāizpilda. 
 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu un 21.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta septīto 
daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 36.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, un saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 7 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 5 balsīm 
E.Burģelis,  K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), “ATTURAS” 1 balss (G.Dzene), 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro, šādu 
Carnikavas novada pašvaldības nekustamo mantu - nekustamos īpašumus:  
1.1. Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, 

kas sastāv no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570; 
1.2. Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1595, kas 

sastāv no zemes vienības 0,6235 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1574; 
1.3. Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1599, kas 

sastāv no zemes vienības 0,9867 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1571; 
1.4. Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1602, kas 

sastāv no zemes vienības 0,625 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1577; 
1.5. Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1601, kas 

sastāv no zemes vienības 1,0562 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1572; 
1.6. Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1600, kas 

sastāv no zemes vienības 0,4265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1576; 
1.7. Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1596, kas 

sastāv no zemes vienības 0,4192 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1575. 
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā norādītās atsavināšanai nodotās Carnikavas novada 

pašvaldības nekustamās mantas jeb nekustamo īpašumu, kas atrodas Mežgarciemā, 
Carnikavas novadā, nosacīto cenu: 
2.1. Sintēzes iela 2 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam EUR 48500,00 (četrdesmit astoņi 

tūkstoši pieci simti eiro, nulle centi); 
2.2. Muzeja iela 1 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam EUR 26900,00 (divdesmit seši 

tūkstoši deviņi simti eiro, nulle centi); 
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2.3. Muzeja iela 2 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam EUR 39700,00 (trīsdesmit deviņi 
tūkstoši septiņi simti eiro, nulle centi); 

2.4. Muzeja iela 3 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam EUR 26900,00 (divdesmit seši 
tūkstoši deviņi simti eiro, nulle centi); 

2.5. Muzeja iela 4 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam EUR 42500,00 (četrdesmit divi 
tūkstoši pieci simti eiro, nulle centi); 

2.6. Muzeja iela 5 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam EUR 20200,00 (divdesmit tūkstoši 
divi simti eiro, nulle centi); 

2.7. Muzeja iela 7 sastāvā ietilpstošam zemes gabalam EUR 19900,00 (deviņpadsmit 
tūkstoši deviņi simti eiro, nulle centi). 

3. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai organizēt un rīkot lēmuma 1.punktā 
norādītās pašvaldības nekustamās mantas pārdošanu izsolē, ievērojot Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību un termiņus. 

4. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītajiem nekustamajiem īpašumiem šādus turpmākās 
izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību aprobežojumus, kas ietverami katra 
nekustamā īpašuma izsoles noteikumos: 
4.1. izsoles dalībniekam, kurš par izsolāmo mantu ir nosolījis augstāko cenu, piedāvātā 

augstākā summa, jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no izsoles dienas 5 (piecos) vienādos 
maksājumos atbilstoši maksājumu grafikam. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek 
atrēķināta no pirmā maksājuma, kas veicams 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas. 
Par atlikto maksājumu mantas nosolītājs (pircējs) maksā sešus procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 
termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās 
maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Mantas nosolītājam (pircējam) ir 
tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Ja mantas nosolītājs (pircējs) 
samaksā visu pirkuma maksu 1 (viena) mēneša laikā no nomaksas pirkuma līguma 
spēkā stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu viņam nav jāmaksā; 

4.2. mantas nosolītājam ir pienākums nostiprināt īpašuma tiesības uz nosolīto mantu 
zemesgrāmatā uz sava vārda. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā 
apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par 
labu pašvaldībai; 

4.3. 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas 
zemesgrāmatā mantas nosolītājam nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās 
vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, 
farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai 
pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) 
piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru; 

4.4. 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu 
nostiprināšanas zemesgrāmatā mantas nosolītājam tajā jāuzsāk augstas pievienotās 
vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: 
4.4.1. ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; 
4.4.2. investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā 

īpašuma īpašnieka/nomnieka/īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos 
ieguldījumos un pamatlīdzekļos; 

4.5. mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo 
mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem Carnikavas novada Būvvaldes izsniegta 
būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas 
pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā; 

4.6. mantas nosolītājam  1 (viena) mēneša laikā pēc no pašvaldības puses parakstīta 
nostiprinājuma lūguma saņemšanas jāiesniedz zemesgrāmatā dokumenti īpašuma 
tiesības uz nosolīto īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā uz sava vārda, kā arī 
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jāinformē pašvaldību par īpašuma tiesību nostiprināšanu; 
4.7. par lēmuma 4.6.punktā noteiktā termiņa nokavējumu mantas nosolītājs maksā 

līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no izsolāmās mantas 
pirkuma cenas par katru nokavēto dienu, par lēmuma 4.3., 4.4., 4.5. vai 4.9.punktā 
noteikto izsolāmās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumu izpildes termiņu 
nokavējumu - līgumsodu 0,2 % apmērā no izsolāmās mantas pirkuma cenas, lēmuma 
4.13.punktā noteikto nosacījumu pārkāpuma gadījumā - līgumsodu EUR 5000,00 
(pieci tūkstoši eiro, nulle centi) apmērā par katru pārkāpumu; 

4.8. gadījumā, ja lēmuma 4.3., 4.4. vai 4.5.punktā noteikto izpildes termiņu nokavējums 
sastāda 3 (trīs) mēneši, vai arī ir noticis lēmuma 4.13.punkta noteikumu pārkāpums, 
pašvaldība ir tiesīga atkāpties no pirkuma līguma un īpašuma tiesības uz nosolīto 
mantu šajā gadījumā pāriet atpakaļ pašvaldībai; 

4.9. ja pašvaldība izmanto lēmuma 4.8.punktā noteiktās atkāpšanās tiesības, vai arī 
pirkuma līgums tiek atcelts citos gadījumos, mantas nosolītājam tā jau uzceltās ēkas 
(būves) 6 (sešu) mēnešu laikā jānojauc, ja mantas nosolītājs un pašvaldība nevienojas 
par citu risinājumu; 

4.10. vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un lēmuma 
4.2.punktā noteiktās ķīlas tiesības par labu Carnikavas novada pašvaldībai 
nostiprināšanu zemesgrāmatā, zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas 
paredz, ka līdz 31.12.2028.: 
4.10.1. mantas nosolītājs nav tiesīgs mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā 

noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas 
mērķi, kā arī izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim; 

4.10.2. mantas nosolītājs nav tiesīgs veikt Īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne 
tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī 
ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja 
apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), 
iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez 
Carnikavas novada domes rakstiskas piekrišanas;  

4.11. mantas nosolītājs Carnikavas novada pašvaldības piekrišanu nosolītās mantas 
iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai patapinājumā var saņemt, ja 
nomnieks/īrnieks/patapinājuma ņēmējs atbilst lēmuma 4.4.punkta un Ministru 
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” 10.1. un 10.2.apakšpunktu 
prasībām; 

4.12. mantas nosolītājs nodrošina pirkuma līgumam atbilstošu nosolītās mantas 
izmantošanu un nepieļauj tās vērtības samazināšanos; 

4.13. mantas nosolītājs apņemas līdz 31.12.2028.: 
4.13.1. nemainīt  nosolītajai mantai detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā 

atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi, kā arī neizmantot nosolīto 
mantu neatbilstoši šim mērķim; 

4.13.2. neveikt nosolītā īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā arī pārdošanu, ieguldīšanu 
pamatkapitālā, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu 
ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai 
atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), galvošanu u. tml., bez Carnikavas 
novada domes rakstiskas piekrišanas;  

4.13.3. neveikt nosolītā īpašuma iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, bez 
Carnikavas novada domes rakstiskas piekrišanas. Šādu piekrišanu mantas 
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nosolītājs var saņemt, ja nosolītā īpašuma nomnieks/īrnieks/ patapinājuma 
ņēmējs atbilst lēmuma 4.4.punkta un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra 
noteikumu Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi” 10.1. un 
10.2.apakšpunktu prasībām; 

4.14. nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja 
tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet 
šajā lēmumā minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un 
atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko domei, 
mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz 
attiecīgs pārjaunojuma līgums.  

5. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai lēmuma 3.punktā norādītās izsoles 
noteikumos iekļaut šādus nosacījumus: 
5.1. izsoles reģistrācijas maksa EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, nulle centi) 

apmērā, kas netiek ierēķināta izsolāmās mantas pirkuma maksā; 
5.2. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”; 
5.3. summa, par kādu cena katrā nākamajā solī tiks paaugstināta (solis), ir EUR 500,00 

(pieci simti eiro, nulle centi). 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3., 4. un 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles 

komisijas priekšsēdētāju. 
7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
5. § 

Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 
Ziņo: D.Mieriņa, I.Stalidzāne 

 
IZSAKĀS: J.Leja, A.Deniņa, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes prot.Nr.1; 2.§) 

“Par projekta pieteikuma iesniegšanu Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmā 
2014.- 2020. gadam un līdzfinansējuma nodrošināšanu” tika nolemts piedalīties Interreg 
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas mērķa 2.2. sadaļā “Ilgtspējīgi plānotas un 
pārvaldītas jūras un piekrastes teritorijas” projektu atlasē projekta partnera statusā, 
sagatavojot projekta pieteikumu, kurā plānots veidot un aprobēt vietējās attīstības plānošanas 
(ciemu plānošanas) pieredzi. 

2. Projekts paredz plānošanas centra/laboratorijas izveidi un aprīkojuma iegādi interaktīvam 
plānošanas procesam, lai īstenotu vietējās attīstības pilota projektu Carnikavas novadā. 
Vadošais partneris ir Austrum Gotlandes apgabala pārvalde Zviedrijā. 

3. 2018.gada 17.augustā tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu. 2018.gada 23.oktobrī 
tika noslēgts līgums ar projekta partneriem par projekta īstenošanu. 

4. Pamatojoties uz augstāk minēto, Carnikavas novada dome 2019.gadā rīkoja iepirkumu 
projektam “Informācijas centra (plānošanas laboratorijas) būvniecība Carnikavā”, par ko 
Iepirkumu komisija 2019.gada 10.jūlijā pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesībām 
pretendentam SIA “Glass&Wood” reģ.Nr. 40003657223 ar līgumcenu 32 422.50 eiro, 
papildus PVN 6808.73 eiro, kopā 39 231.23 eiro. Projektā šīs izmaksas ir attiecināmas. 
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7. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 
pašvaldībām ir tiesības ņemt aizņēmumus Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

8. Eiropas Savienības līdzfinansējuma aizņēmuma daļa pēc līdzekļu ieskaitīšanas tiks uzreiz 
dzēsta. Aizņēmuma summa nepieciešama projekta īstenošanai 2019.gadā. 

 
A.Deniņa jautā, kas šis ir par projektu? 
I.Stalidzāne atbild, ka projekta vadošais partneris ir no Zviedrijas, no Latvijas projektā 
piedalās – Carnikava, Saulkrasti, Salacgrīva, VARAM ministrija un RTU. Projekts ir vērsts uz 
plānošanas procesu attīstību un vietējo iedzīvotāju iesaisti. Mums jau ir notikušas daudzas 
aktivitātes, piemēram, iedzīvotāju aptauja, Garupes darbības (ciema aktivitāšu veicināšanai). 
Visām pašvaldībām ir iekļauta tāda budžeta pozīcija kā “Plānošanas laboratorija”, kuras mērķis 
ir veidot vietu, kur ir pieejama informācija par attīstības procesiem novadiem (plānošanas 
dokumenti, dabas parka plāni, GIS slāņi utt.). Kā arī tur tiks izvietots Tūrisma informācijas centrs. 
Fiziski tā būs moduļu ēka pie Saules pulksteņa, kur būs TIC centrs un maza apspriežu telpa. 
A.Deniņa jautā vai šajā vietā būs arī atsevišķas darba vietas? 
I.Stalidzāne atbild, ka tur strādāts TIC darbinieki. 
 

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 2019.gadam” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 
MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, Finanšu un budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Centrālās Baltijas Interreg projekta Coast4us “Informācijas centra 
(plānošanas laboratorijas) būvniecība Carnikavā” īstenošanai, 39 231 eiro (trīsdesmit deviņi 
tūkstoši divi simti trīsdesmit viens eiro, 00 centi) ar atmaksas termiņu 20 gadi, ar Valsts 
kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2020. gada 
septembri. 

2. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir Carnikavas novada domes budžets. 
3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai D.Mieriņai slēgt aizņēmuma līgumu ar 

Valsts kasi par nepieciešamā finansējuma  39 231 eiro (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti 
trīsdesmit viens eiro, 00 centi) saņemšanu Centrālās Baltijas Interreg projekta Coast4us 
“Informācijas centra (plānošanas laboratorijas) būvniecība Carnikavā” īstenošanai. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļai sadarbībā ar Attīstības un 
plānošanas nodaļu sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

5. Atbildīgais par lēmumā noteikto – pašvaldības izpilddirektors. 
 

6. § 
Par projekta pieteikuma Laivu ielā, Carnikavā, iesniegšanu biedrības “Sernikon” 

izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā 
Ziņo: D.Mieriņa, I.Stalidzāne 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Krastiņš, E.Burģelis 
 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” ir izsludinājusi atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības 
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programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 
ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā finansējums pieejams rīcībā EJZF2 
“Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības 
integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”, kuras ietvaros kopējais atbalsta apmērs noteikts 
EUR 273077,57. Minētās rīcības ietvaros tiek atbalstīta uzņēmējdarbības tieša veicināšana, it 
sevišķi veicinot tūrisma nozares attīstību. Rīcības ietvaros tiek atbalstīta aprīkojuma iegāde un 
būvdarbi, kas versti uz jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu radīšanu, izmantojot esošos dabas 
un kultūras objektus un to sociālekonomisko potenciālu.  

Rīcības EJZF2 ietvaros maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam būvniecības 
projektam ir noteikta EUR 100 000,00 (simts tūkstoši eiro, 0 centi). 

Projekta iesniegumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 22. augustam. 
Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021.gadam paredz Prioritātes IP1_1 

“Ciemu centru attīstība” un uzdevums U1.1.3; “Dzīves kvalitātes uzlabošana novada ciemos” 
paredz aktivitāti A1.1.3.8: “Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana”, kuras iznākuma 
rādītājos ietverts izveidots stāvlaukums Laivu ielā, Carnikavā. Prioritātes IP1_7: “Vietējo 
iniciatīvu atbalsts un uzdevuma” U1.7.2: “Vietējo iniciatīvu attīstība” paredz iesaistīt NVO novada 
attīstībā. Prioritātēs IP2_1 “Piekraste un publiskie ūdeņi” ietver aktivitāti A2.1.2.2.”Aktīvās 
atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide”. 

Projekta “Auto stāvlaukums un labiekārtojums dabas parka "Piejūra" apmeklētājiem” 
ietvaros paredzēta auto stāvlaukumā izbūve, gājēju celiņš un apgaismojums. Būvatļauja saņemta 
21.05.2019. Būvprojekta izmaksas ir EUR 108 334,84 (simtu astoņi tūkstoši trīs simts trīsdesmit 
četri eiro, 84 centi). 

Biedrība "CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA" (turpmāk - Biedrība) aktīvi 
popularizē makšķerēšanas tradīcijas Carnikavas novadā (VRN 40008233942, juridiskā adrese: 
Zvejnieku iela 21-13, Carnikava, LV-2163). Lai turpmāk to varētu darīt vēl aktīvāk Biedrība plāno 
uzsākt arī makšķerēšanas ekskursijas gida pavadība ar kaijakiem. Tam nepieciešams pie 
stāvlaukuma izvietot 3 pontonus un iegādāties 5 kaijakus.  Veicot tirgus izpēti, šīs aktivitātes 
izmaksās varētu būt EUR 13 000,00. 

Kopējās projekta izmaksas EUR 121334,84, no tām EUR 100 000,00 (simts tūkstoši eiro, 0 
centi) attiecināmās izmaksas EJZF finansējumam. 
 
E.Burģelis norāda, ka ir iespējams veidot sadarbību ar Lauku izglītības atbalsta centru un tā 
īstenotajiem projektiem. Pašlaik tiek īstenots projekts par digitālās kartes izveidi (mobilā 
aplikācija), kas būtu aktuāla tūristiem. 
D.Mieriņa norāda, ka par šādām idejām var runāt un domāt par iespējamām sadarbībām. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu un Finanšu un budžeta komitejas 17.07.2019. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, balsojumā nepiedalās E.Burģelis, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā kopprojektā ar biedrību "CARNIKAVAS 
MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA" auto stāvlaukuma un makšķerēšanas gidu pakalpojuma 
izveidei. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam 
nodrošināt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā līdz 2019. gada 22. augustam. 

3. Carnikavas novada pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītājai, projekta iesniegumu 
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apstiprināšanas gadījumā, paredzēt 2020. gada budžetā no aizņēmuma līdzekļiem projekta 
īstenošanai nepieciešamos līdzekļus līdz EUR 71334,84 (septiņdesmit viens tūkstotis trīs 
simti trīsdesmit četri eiro, 84 centi), kā arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas. 

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

7. § 
Par projekta pieteikuma Lilastē, Ziemeļu ielā 28, iesniegšanu biedrības “Sernikon” 

izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā 
Ziņo: D.Mieriņa, I.Stalidzāne 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, I.Stalidzāne, K.Bergmanis 
 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” ir izsludinājusi atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas (LAP) 19.2. pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Rīcības 
programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 
ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā finansējums pieejams rīcībā EJZF3 
“Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu 
infrastruktūras attīstība”, kuras ietvaros kopējais atbalsta apmērs noteikts EUR 50500,00. Minētās 
rīcības ietvaros tiek atbalstīta no zivsaimniecības nozares atkarīgo vietu piekrastes joslās un 
iekšzemes publisko ūdeņu publiskās infrastruktūras attīstība.  

Rīcības EJZF3 ietvaros maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam būvniecības 
projektam ir noteikta EUR 55 000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši eiro, 0 centi). 

Projekta iesniegumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 22. augustam. 
Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021.gadam paredz Prioritātes IP1_1 

“Ciemu centru attīstība” paredz uzdevumu U1.1.3; “Dzīves kvalitātes uzlabošana novada ciemos”. 
Lilastes ciema piekrastes auto stāvlaukumā nepieciešams novietot tualeti ar āra dušu un labiekārtot 
piegulošo teritoriju. 

Veicot tirgus izpēti plānotās būvprojekta izmaksas ir EUR 50 000,00 (piecdesmit  tūkstoši 
eiro, 00 centi), no tām 50 000,00 attiecināmās izmaksas EJZF finansējumam ar 90% atbalsta 
intensitāti un t.sk. EUR 5 000 (pieci tūkstoši eiro, 0 centi) pašvaldības līdzfinansējums. 
 
I.Krastiņš jautā, vai ar šo lēmumprojekta izpildi, ir sasniegts limits, kas ir pieejams Sernikon? 
I.Stalidzāne atbild, ka vairāk šajā pozīcijā pieejamais finansējums nebūs. Ir kritērijs, ka katrā 
kārtā ir viens projekts – tad ir lielāks iegūstamo punktu skaits. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu un Finanšu un budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” izsludinātajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā ar projekta iesniegumu “Labiekārtojums Lilastes 
pludmalei, Ziemeļu ielā 28, Lilastē”. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam 
nodrošināt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā līdz 2019. gada 22. augustam. 

3. Carnikavas novada pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītājai, projekta iesniegumu 
apstiprināšanas gadījumā, paredzēt 2020. gada budžetā paredzēt projekta īstenošanai 
nepieciešamos līdzekļus EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši eiro, 00 centi). 



21 

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

8. § 
Par noteikumu Nr. INA/2019/26 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 

14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, I.Lulle, R.Garenčiks, A.Deniņa, K.Bergmanis 
 

Nolūkā racionāli izmantot pašvaldībai piederošo kustamo mantu, t.i. medicīnisko ierīci: 
kāpņu kāpurķēžu pacēlāju SHERPA N 904, kas atbilst 93/42 EC – DL 46 direktīvai, un Sociālā 
dienesta struktūrvienības “Alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis”” telpas, kas, nosakot attiecīgu 
telpu nomas maksu, varētu tikt pilnvērtīgi izmantotas pasākumu organizēšanai, lai paplašinātu 
novada iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu klāstu (piemēram, Bēbīšu skola, psihologs, 
rehabilitācijas pakalpojumi), kā arī noklausoties Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta 
vadītājas D. Landsmanes ziņojumu, konstatēts, ka ir lietderīgi veikt grozījumus 2016. gada 
14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.  
 
I.Krastiņš jautā, cik samērīga ir telpu nomas maksas ir Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” ar 
pārējo iestāžu telpu nomu, piemēram, Tautas nama lielo zāles nomu? 
I.Lulle atbild, ka TN “Ozolaine” mazās zāles nomas maksa ir 7,59 EUR. 
I.Krastiņš norāda, ka šīs summas ir nesamērīgas un noteiktā Alternatīvās aprūpes centra 
“Pīlādzis” telpu noma ir salīdzinoši dārga. Ierosina šo telpu nomu pārskatīt. 
R.Garenčiks norāda, ka tika apskatītas visu telpu nomas cenas un pēc aprēķiniem tā arī sanāk. 
Saistošajos noteikumos ir atruna, ka šīs telpas bez maksas var izmantot biedrības, nevalstiskās un 
reliģiskās organizācijas.  
K.Bergmanis jautā, vai ir paredzēts kā tiks izmantots tas pacēlājs? Vai nebūs tā, ka izīrēt vēlēsies 
vairākas personas? 
D.Mieriņa atbild, ka šobrīd šo iekārtu izīrēs jaunā ģimenes ārste. Savukārt, ja tas būs 
nepieciešamas, piemēram, TN “Ozolaine” uz kādu pasākumu, tad tas tiks nodrošināts. Līgumā ar 
ģimenes ārsti tas tiks atrunāts.  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās 
daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, g) apakšpunktu un otro daļu, 
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas 
iznomāšanas noteikumi” 4. punktu un 5. punktu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. INA/2019/26 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 
14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” (pielikums). 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

9. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
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Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome), izvērtējot pašvaldības Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegto informāciju (reģ. Nr.S/1370), konstatē:  

1. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – Likums) 20. panta pirmās daļas 
3.punktu Dome veic pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu 
normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.  

2. Likuma 25.panta pirmās daļas 5. punkts noteic, ka valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo 
nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests 
nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā 
no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu. Likuma 26. panta 61. daļā noteikts, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, 
izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda 
kopsumma nav lielāka par 15 euro.  

3. Izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas apkopoto 
informāciju (pielikums “Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts (par zemi, nedz. 
ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi), Carnikavas novadā”) (turpmāk – 
Pielikums), secināms, ka vairākām personām izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds, kas nav lielāks par EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), līdz ar ko nodokļu 
administrācija nav veikusi nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu, turklāt iestājies noilgums 
nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņai, saskaņā ar Likuma 25. panta 
pirmās daļas 5. punktu, trešo daļu un Pielikumā norādīto informāciju ir tiesisks pamats dzēsts 
nekustamā īpašuma nodokļa parādus.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 
3. punktu, 25.panta pirmās daļas 5. punktu, trešo un ceturto daļu, 26. panta 6.1 daļu, Finanšu un 
budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 55,22 (piecdesmit pieci 
euro, 22 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku 
saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi), Carnikavas 
novadā”.  

2. Pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai – nodrošināt 
nepieciešamās informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 
dzēšanu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

3. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja, atbildīgā par lēmuma 2. punktā minētā izpildi – Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

10. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, I.Lulle 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome), izvērtējot pašvaldības Centrālās 
administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegto informāciju (reģ. Nr. S/1369), konstatē:  

https://likumi.lv/doc.php?id=33946#p26
https://likumi.lv/doc.php?id=33946#p26
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1. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – Likums) 20. panta pirmās daļas 
3.punktu Dome veic pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu 
normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.  

2. Pamatojoties uz Likuma 16. panta pirmās daļas 10. punktu nodokļu maksātājiem ir tiesības 
pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu 
maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas 
termiņa. Likuma 25.1 panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, 
ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu 
laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās 
nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu 
segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās 
nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai 
stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā 
īpašuma nodokļa pārmaksas - attiecīgās pašvaldības. 

3. Ievērojot to, ka Pielikumā “Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu saraksts (par zemi, nedz. 
ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi)” (turpmāk – Pielikums)  minētās personas 
Likuma 16. panta pirmās daļas 10. punkta noteiktajā kārtībā nav vērsušās pašvaldībā ar 
lūgumu par pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksāšanu, saskaņā ar Likuma 
25.1 panta pirmās daļas 2. punktu un Pielikumā norādīto informāciju ir tiesisks pamats dzēsts 
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu. 

 
I.Krastiņš norāda, ka saraksts ir ar 36 personām, no kurām lielāko daļu sedz 2 personas. Vai ir 
darīti kādi preventīvie darbi, lai atgūtu šos parādus? 
I.Lulle atbild, ka nodokļu inspektore ar šādiem klientiem strādā regulāri. Bet gadās šādas 
situācijas, ka nevar atgūt, jo īpašumi tiek pārdoti vai atsavināti un nepieder konkrētajām 
personām. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 
3. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, 25. panta ceturto daļu un 25.1 panta pirmās daļas 
2. punktu, kā arī Pielikumu, Finanšu un budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 310,58 (trīs simti 
desmit euro, 58 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 
saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi)”.  

2. Pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai – nodrošināt 
nepieciešamās informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 
dzēšanu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minētā izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāja, atbildīgā par lēmuma 2. punktā minētā izpildi – Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja. 

4. Par lēmuma izpildes kontroli atbildīgs – pašvaldības izpilddirektors. 
 

11. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/21 „Grozījums Carnikavas novada domes 2018. gada 

25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
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Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2019/21 “Grozījumi Carnikavas novada 
domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.SN/2018/8 “Carnikavas novada 
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 
pirmās daļas 1. punktu, 43.1 pantu un 45. panta otro, piekto, sesto daļu, saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/21 “Grozījums 
Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 
“Carnikavas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma „Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā 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 pašvaldības 
Centrālās administrācijas ēkā.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

12. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/22 “Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas 

novada pašvaldības  zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Plkst. 10.12 no domes sēdes iziet deputāts J.Leja. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Dome 2019. gada 19. jūnijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 10, 17.§), ar kuru atzina Domes 

2011. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. CND/SN/2011/6 „Saistošie noteikumi par 
neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” (turpmāk 
– Saistošie noteikumi) par spēku zaudējušiem. Šo Saistošo noteikumu 3.punkts noteica, ka 
neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, vajadzībām 
nomas maksa ir 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet 
3.2.punkts - ka minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš 
iznomāts personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, vajadzībām ir 21,34 euro gadā. 
Saistošie noteikumi atzīti par spēku zaudējušiem, jo spēku bija zaudējuši Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 
uz kura pamata Saistošie noteikumi bija izdoti.      

2. Šobrīd pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un 
tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus nomas līgumā 
ietveramos tipveida nosacījumus regulē Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi 
Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK 
noteikumi), kuru 31. punkts paredz, ka pašvaldībai saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt 
lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 
noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. 

3. MK noteikumu 30.1. apakšpunktā minētāja gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5 % no 
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro gadā,  30.2. un 30.3. 

http://www.carnikava.lv/
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apakšpunktā paredzētajos gadījumos nomas maksa gadā ir attiecīgi 0,5 % un 1,5 % no 
zemesgabala kadastrālās vērtības. 

4. Nomas maksas apmērs, kas nosakāms atbilstoši MK noteikumu 30.2. apakšpunktam, nesedz 
nomas maksas administrēšanas izdevumus. Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības 
nekustamo mantu, ir nepieciešams ar Domes saistošiem noteikumiem noteikt lielāku nomas 
maksas apmēru par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, kas iznomāti personisko 
palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, vajadzībām.  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo 

daļu, 43.1 pantu, 45. panta otro, piekto daļu un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu, kā arī 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN/2019/ 22 “Saistošie noteikumi par neapbūvēta 
Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 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. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā 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. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  
 

13. § 
Par zvērināta revidenta uzaicināšanu Carnikavas novada pašvaldības 2019. un 2020. 

saimniecisko gadu pārskatu revīzijai 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, I.Lulle, E.Burģelis 
 

Nolūkā nodrošināt likuma ”Par pašvaldībām” 71.panta pirmās daļas prasības, pašvaldībai 
finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par 
saimnieciskā gada pārskatu ne retāk kā reizi gadā jāuzaicina auditorfirmas vai zvērinātus 
revidentus, kuru darbu apmaksā no attiecīgās pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 
Veicot attiecīgā pakalpojuma pretendentu atlasi atbilstoši pašvaldības iekšējiem normatīvajiem 
dokumentiem, tika nosūtīti piedāvājumi četriem pretendentiem, no kuriem saņemti triju 
pretendentu piedāvājumi; kā atbilstošākais bija piedāvājums no SIA „A.Kursītes auditorfirma”, 
reģistrācijas Nr.45402005304, A.Kursītes sertifikāta reģistrs Nr.14, par līgumcenu 9438.00 EUR 
(deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi eiro), ieskaitot PVN, saskaņā ar Finanšu un budžeta 
komitejas 17.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 
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1. Uzaicināt SIA „A.Kursītes auditorfirma”, finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu 
sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par Carnikavas novada pašvaldības 2019. un 2020. 
saimniecisko gadu pārskatiem, noslēdzot līgumu. 

2. Līdzekļus lēmuma 1.punktā paredzētā līguma izpildei paredzēt: avansa maksājumu 2359.50 
EUR 2019.gada budžetā; atlikušo daļu samaksas – 4719.00 EUR – 2020.gada budžetā un 
2359.50 EUR – 2021. gada budžetā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 
 

14. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā BMX  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Plkst. 10.17 domes sēdē atgriežas deputāts J.Leja un iziet deputāts K.Bergmanis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 12.06.2019. Nr.S/1327) par finansiālā atbalsta 

sniegšanu [..] dalībai Pasaules čempionātā BMX 19.07.- 27.07.2019. Zolder (Beļģija); 
2. [..] dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] ir 2018.gada Latvijas čempions. Līdz ar to sportists atbilst Carnikavas 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 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, saskaņā ar 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 15.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 135,00 (viens simts trīsdesmit pieci eiro, 00 centi) dalībai Pasaules 
čempionātā BMX (dalības maksai un apdrošināšanai), kas norisināsies 17.07. – 27.07.2019. 
Zolder (Beļģija); 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “BMX Carnikava” bankas kontu, 
pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā- pašvaldības izpilddirektors. 

 
15. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā karatē kadetiem  
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Plkst. 10.20 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 
1. Domē saņemts [..] iesniegums (reģistrēts KAC 10.06.2019. Nr.S/2465) par finansiālā atbalsta 

sniegšanu [..] dalībai Pasaules čempionātā karatē kadetiem 23.10.- 27.10.2019. Santjago 
(Čīle); 
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2. [..] dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā; 
3. [..] ir 2018.gada Latvijas čempions. Domē saņemta Latvijas Karatē federācijas 03.06.2019. 

iesniegums ar lūgumu atbalstīt sportista dalību attiecīgajās sacensībās. Līdz ar to sportists 
atbilst Carnikavas 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 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, saskaņā ar 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 15.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt [..] EUR 170,00 (viens simts septiņdesmit eiro, 00 centi) dalībai Pasaules 
čempionātā karatē kadetiem (dalības maksai un apdrošināšanai), kas norisināsies 23.10. – 
27.10.2019. Santjago (Čīle); 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “Ruslana Sadikova sporta skola” 
bankas kontu, pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..] 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā- pašvaldības izpilddirektors. 

 
16. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/___ “Par Carnikavas 
novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu  

Ziņo: G.Kozlovska 
 
IZSAKĀS: K.Bergmanis, D.Mieriņa, J.Leja, E.Burģelis, R.Garenčiks, G.Dzene 
 

Ar domes 2018. gada 19. decembra lēmumu (prot. Nr. 22, 1.§) “Par Carnikavas novada 
vizuālās identitātes un tās rokasgrāmatas apstiprināšanu” tika apstiprināts novada logo un tā 
izmantojums ar ģerboni un bez, kā arī novada sauklis un oficiālās krāsas.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto pašvaldības 
funkciju par novada simbolikas noteikšanu un 43. panta pirmās daļas 13. punktā noteikto funkciju 
par saistošo noteikumu izdošanu un saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 9. punktu par nodevu noteikšanu pašvaldību simboliku izmantošanai, Sabiedrisko 
attiecību nodaļa ir sagatavojusi saistošos noteikumus par novada simbolikas izmantošanas kārtību 
Carnikavas novadā jaunā redakcijā. 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai veidotu vienotu Carnikavas novada simbolikas 
izmantošanas kārtību un vienotu nodevu iekasēšanas kārtību par Carnikavas novada simbolikas 
izmantošanu, kā arī lai pilnveidotu kārtību, kādā tiek izmantota Carnikavas novada simbolika.  
 
K.Bergmanis jautā, kas izskatīs pieprasījumu par simbolikas lietošanu? 
G.Kozlovska atbild, ka noteikumi paredz, ka pieteikums tiek izskatīts domē un dome arī dod 
atļauju.  
K.Bergmanis jautā, cik šādu atļauju līdz šim ir bijis? 
D.Mieriņa atbild, ka pagaidām šādu atļauju nav bijis. 
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E.Burģelis jautā, kā ir situācijā, kad pasākumu rīko kāda organizācija un izvieto Carnikavas 
simbolu – arī vajag atļauju? 
D.Mieriņa atbild, ka ir noteikts, ka šādos pasākumos (kuru līdzfinansē arī pašvaldība) 
organizatoram ir pienākums izvietot Carnikavas novada simboliku. Šie noteikumi attiecas uz tiem, 
kas ar novada simboliku vēlas gūt peļņu. 
 
Deputāti diskutē par simbolikas lietošanu, izvietošanu un atļaujas izsniegšanas kārtību. 
 
D.Mieriņa izsaka priekšlikumu lēmumprojektu virzīt atkārtotai izskatīšanai augusta Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā. 
 
Deputāti atbalsta D.Mieriņas priekšlikumu un vienojas lēmumprojektu virzīt atkārtotai 
izskatīšanai augusta Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā. 

 
17. § 

Par sociālā dzīvokļa Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavas novadā, īres līguma atjaunošanu 
(pagarināšanu) 

Ziņo: G.Kozlovska 
 
Carnikavas novada domē 10.07.2019.reģistrēts [..] iesniegums nr. S/1516, kurā viņa lūdz 

turpināt īrēt sociālo dzīvokli.  
25.04.2018. Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu (Nr.6, 25.§) „Par istabu sociālajā 

dzīvoklī izīrēšanu [..]”. 
Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/19 „Sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 7.5.punkta izpratnē papildus likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumiem sociālo dzīvokli ir 
tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), kura ir ģimene ar trim vai vairāk 
nepilngadīgiem bērniem. 

Noteikumu 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. 

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 [..] 10.07.2019. iesniegumu un noklausoties Carnikavas novada Sociālā dienesta 

vadītājas ziņojumu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 15.07.2019. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, 
A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt ar [..], personas kods [..], 09.05.2018. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu par 
istabām nr. 2 un 3 sociālajā dzīvokli Nr.13, Rīgas ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, 
noslēdzot vienošanos ar [..] par minētā līguma pagarināšanu uz trim mēnešiem, sākot no 
09.08.2019. 

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punktā minētās vienošanās sagatavošanu – Juridiskās nodaļas 
vadītāja, termiņš – 08.08.2019. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 
 

18. § 
Par zemes Aroniju ielā 1, Garupē, Carnikavas nov. nomu  

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada domē 13.06.2019 saņemts [..] un [..] (turpmāk – iesniedzēji) iesniegums, 
iereģistrēts ar Nr. S/1334, par apbūvēta zemesgabala Aroniju ielā 1, Garupē, Carnikavas nov. 
nomu. 

Izvērtējot iesniegumu un papildu informāciju, Carnikavas novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000577549 Carnikavas novada pašvaldībai pieder (tiesneses Ineses Bērzkalnes 
23.04.2018. lēmums, žurn. Nr. 300004588087) nekustamais īpašums, kadastra numurs 8052 
006 0704, kas sastāv no zemes vienības 0,0745 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 
0704 Aroniju ielā 1, Garupē, Carnikavas nov. (bij. d/s “Arhitekts Nr. 516A”) (turpmāk – 
zemes vienība). 

2. Ar Carnikavas pagasta Tautas deputātu padomes 4.sesijas 31.08.1992. lēmumu zemes 
vienība piešķirta pastāvīgā lietošanā [..]. 

3. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes 
vienības atrodas dārza māja (kadastra apzīmējums 8052 006 0704 001), kas nepieder zemes 
īpašniekam. 

4. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 22.03.2000.gada spriedumu (Lieta Nr. 2-
871/2-2000) par apstiprināšanu mantojuma tiesībās uz mantojuma atstājējas [..] atstāto 
mantojumu, [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], ar Carnikavas pagasta padomes 
2000.gada 23.maija lēmumu Nr. 316 “Par zemes piešķiršanu lietošanā” piešķirtas lietošanas 
tiesības katram uz zemes vienības ½ domājamo daļu. Ar Carnikavas pagasta padomes  
21.05.2003. lēmumu Nr. 337 zemesgabalam un ēkai, kas atrodas  dārzkopības sabiedrībā 
“Arhitekts Nr. 516A” piešķirta adrese Aroniju iela 1, Garupe, Carnikavas pag. Saskaņā ar 
Ministru kabineta 21.03.2006. noteikumiem Nr. 210 “Noteikumi par Rīgas rajona 
Carnikavas novada izveidošanu” noteikts, ka Carnikavas pagasta administratīvā teritorija 
tiek pārveidota par Carnikavas novada administratīvo teritoriju. 

5. Ar Carnikavas novada domes 20.10.2010. lēmumu (prot. Nr. 20, 24. §) “Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanos un zemes nomas pirmtiesību iegūšanu” noteikts, ka Carnikavas novada 
lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2010.gada 31.maijam Valsts zemes 
dienestā nav iesnieguši iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par 
samaksu, ir izbeigušās zemes lietošanas tiesības, tai skaitā - iesniedzējiem uz zemes vienību 
Aroniju ielā 1, Garupē, Carnikavas nov. (atbilstoši saraksta lēmuma pielikumā 23.punktam). 
Iesniedzēji - bijušie zemes pastāvīgie lietotāji zemes nomas pirmtiesības nav izmantojuši – 
lauku apvidus zemes nomas līgumu nav noslēguši.  

6. No Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas redzams, ka [..] un [..] ir dārza 
mājas (kadastra apzīmējums 8052 006 0704 001) tiesiskie valdītāji. 

7. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums nosaka: 
7.1. 25.panta otrā daļa cita starpā - Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības 
uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 
10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 
termiņu.  

7.2. 25.panta ceturtā daļa cita starpā - Par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam 
piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) 
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īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. 

7.3. 25.panta piektā daļa - Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs 
ieguvis zemes nomas pirmtiesības. 

8. Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” paredz:  
8.1. 1. punkts - Noteikumi apstiprina lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu un nosaka 

zemes nomas līguma būtiskos nosacījumus un tā slēgšanas kārtību, kā arī nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību. 

8.2. 4.punkts - Zemes nomas līgums slēdzams atbilstoši tipveida līgumam (pielikums); 
8.3. 7. punkts - Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. 

Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 

8.4. 8. punkts - Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis, un nomas maksa 
samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām. Par nomas 
līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pašvaldība aprēķina līgumsodu 0,01% 
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

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

un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 16.07.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” 
nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības 0,0745 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 8052 006 0704, Aroniju ielā 1, Garupē, Carnikavas nov., ½ domājamās 
daļas nomu ar [..], personas kods [..] 133 un ½ domājamās daļas nomu ar [..], personas kods 
[..]. Nomas līguma termiņš - 10 (desmit) gadi, rēķinot no līguma parakstīšanas dienas. 

2. Noteikt, ka nomas maksa maksājama no 2010.gada 1.jūnija – dienas, kad nomnieki ieguvuši 
zemes nomas pirmtiesības, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta piektajai daļai. 

3. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
5. Atbildīgā par lēmuma 1. punktā minētā līguma sagatavošanu – Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas vadītāja, termiņš 01.08.2019. 
6. Atbildīgā par nomnieka uzaicināšanu parakstīt līgumu, norādot parakstīšanas vietu un laiku 

(ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas) – Administratīvās nodaļas 
vadītāja. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - novada pašvaldības izpilddirektoru. 
 

19. § 
Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu 

Ziņo: G.Miglāns 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, D.Mieriņa, R.Rossoha-Sadoviča, J.Leja 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. domē 2019. gada 10. jūnijā saņemts [..] (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegums ((reģistrēts ar 

Nr. S/1289) turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu veikala 
“Tornis”, Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, uzturēšanai;  

2. analoģisks jautājums tika izskatīts: 

https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums


31 

2.1. Carnikavas novada domes 2016. gada 14. septembra sēdē (prot. lēmums Nr. 19, 10.§), 
kur tika nolemts atteikt slēgt zemes nomas līgumu ar Iesniedzēju [..];  

2.2. Carnikavas novada domes 2017. gada 19. jūlija sēdē (prot. lēmums Nr. 14, 20.§), kur 
tika nolemts atteikt slēgt zemes nomas līgumu ar Iesniedzēju [..]; 

3. Iesniedzēja pārsūdzēja Carnikavas novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumu 
(prot. Nr. 19, 10.§) Administratīvās rajona tiesas tiesu namā. Ar Administratīvās rajona 
tiesas Rīgas tiesu nama 2016. gada 25. novembra lēmumu (6-80078416) atteikts pieņemt 
Iesniedzējas pieteikumu. Minētajā lēmumā tiesa pamatoti norādījusi, ka tiesu praksē ir atzīts, 
ka nomas līgums starp privātpersonu un pašvaldību ir privāttiesisks līgums, un privātpersonu 
pieteikumos par attiecībām, kas izriet no tiem, trūkst publiski tiesiska strīda rakstura, kas 
izslēdz to, lai pieteikuma izskatīšana tiktu pakļauta administratīvās tiesas kontrolei 
(sk. Administratīvās apgabaltiesas 2008. gada 11. marta lēmuma Nr. AA43-1928-08/4 
2.5. punktu). Nomas tiesiskajās attiecībās nomnieks un iznomātājs neatrodas pakļautības 
attiecībās, jo nomas tiesiskās attiecības tiek dibinātas ar līgumu, kurš ir abu līgumslēdzēju 
pušu autonomas gribas sakrituma rezultāts. Arī Augstākā tiesa attiecībā uz nomas līguma 
tiesisko dabu ir atzinusi, ka nomas līgums ir tipisks privāto tiesību līgums, kura noslēgšanu, 
izpildi un izbeigšanu reglamentē Civillikums un citas civiltiesību normas. Tas vien, ka šādu 
līgumu privātpersona noslēgusi ar iestādi, nepiešķir nomas līgumam publiski tiesisku 
raksturu (sk. Augstākās tiesas 2006. gada 14. marta lēmumu lietā Nr. SKA-176, 2014. gada 
21. marta lēmumu lietā Nr. SKA-0488). 

4. lietas tiesiskie un faktiskie apstākļi nav mainījušies, līdz ar to, ievērojot procesuālās 
ekonomijas principu, šajā lēmumā netiek atkārtoti šā lēmuma 2.1. apakšpunktā un 
2.2. apakšpunktā minētajos lēmumos norādītie tiesiskie un faktiskie apstākļi. Proti, dome 
izskatot Iesniegumu, ir nonākusi pie tiem pašiem secinājumiem, kurus jau iepriekš izdarījusi 
un norādījusi. Līdz ar to, atkārtoti nav jāraksta tie paši argumenti. Tā vietā šajā lēmumā tiek 
dota atsauce uz 2016. gada 14. septembra lēmumu (prot. Nr. 19, 10.§) un 2017. gada 
19. jūlija lēmumu (prot. lēmums Nr. 14, 20.§). Šāda nostādne atbilst procesuālās ekonomijas 
principam – ir lieki vēlreiz rakstīt to, kas jau ir uzrakstīts (sk. Senāta 2008. gada 
19. decembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-695/2008 13.2. punktu). 

5. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a) 14. panta pirmās daļas 2. punkts - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 

b) 15. panta pirmās daļas 2. punkts un 13. punkts cita starpā - pašvaldības autonomās 
funkcijas ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) un saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

6. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums noteic: 
a) 2. panta pirmā daļa - publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 

likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst 
ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai; 

b) 3. panta 1. punkts - publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu 
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 

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

1. pašvaldībai nekad nav bijis nodoms veidot dalītu īpašumu nekustamajā īpašumā Kalmju iela 
2, Carnikavā, Carnikavas novadā, un dibināt piespiedu nomas attiecības, ko apliecina 
sekojoši apstākļi. Pirmkārt, pašvaldība nav devusi piekrišanu patstāvīga ēku/būvju īpašuma 
izbūvei Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā. Būvei ar kadastra apzīmējumu 
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8052 005 1416 001, nav paredzēti pamati, kas izriet no plānošanas un arhitektūras uzdevumā 
un akceptētajā būvprojektā paredzētā par to, ka veikals ir vieglas konstrukcijas ēka bez 
kapitāliem pamatiem, kā arī no 2001. gada 25. septembra Akta par būves nodošanu 
ekspluatācijā. Treškārt – pašvaldībai nekad nav bijis nodoma iznomāt pašvaldībai piederošu 
zemes vienību patstāvīgu īpašuma objektu būvniecībai. Būve nekad nav bijusi reģistrēta 
zemesgrāmatā kā patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts. Turklāt, no iepriekš noslēgtajiem 
nomas līgumiem starp domi un SIA “IVULIS” satura var secināt, ka tie ir īslaicīgi, noslēgti 
veikala uzturēšanai.  

2. atzīstams, ka minētās tiesiskās attiecības starp SIA “IVULIS” un/vai Iesniedzēju, no vienas 
puses, un Carnikavas novada domi, no otras puses, tika nodibinātas uz civiltiesiska līguma 
pamata, kur līguma puses ir līdztiesīgi subjekti. Atbilstoši Civillikuma 927. pantam īpašums 
ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i. tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos 
labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar 
īpašuma prasību. Civillikuma 1036. pants noteic, ka īpašums dod īpašniekam vienam pašam 
pilnīgas varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem 
aprobežojumiem. 
Līdz ar to, Carnikavas novada pašvaldībai kā zemes īpašniecei bija tiesības pēc sava ieskata 

noteikt, kam zemi iznomāt vai pārdot, savukārt SIA “IVULIS” un/vai Iesniedzējai nav subjektīvu 
publisko tiesību prasīt, lai konkrēto zemes gabalu iznomā tieši viņiem.  

Tas, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu pašvaldības 
zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana ir pašvaldības pastāvīgā funkcija, nenozīmē, 
ka jebkurā gadījumā, kad pašvaldībai jālemj par konkrētās zemes izmantošanu, tā darbojas 
publisko tiesību jomā. Minētajā tiesību normā ir tikai vispārīgi noteikta pašvaldības pastāvīgā 
funkcija, bet nav noteikts pašvaldības pienākums (sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
Administratīvo lietu departamenta 2006. gada 17. janvāra spriedumu lietā Nr. SKA-10), 
piemēram, iznomāt zemi būves - veikala uzturēšanai. Atbilstoši Carnikavas novada pašvaldības 
attīstības programmas 2015. - 2021. gadam noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem Carnikavas 
novada pašvaldība šo funkciju realizējusi, pieņemot ilgtermiņa rīcības plānu un investīciju plānu, 
kas aktualizēts ar Carnikavas novada domes 28.01.2016. domes lēmumu Nr. 3, 13.§; 22.02.2017. 
domes lēmumu Nr. 4, 7.§; 21.06.2017. domes lēmumu Nr. 12, 6.§; 30.11.2017. domes lēmumu 
Nr. 25, 3.§; 05.12.2018., domes lēmumu Nr. 21, 2.§. 

3. likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma 
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14. panta izpratnē 
Iesniedzējas Iesniegumā norādītā būve - veikals, kadastra apzīmējums 8052 005 1416 001, 
nav uzskatāma par patstāvīgu īpašuma objektu, jo attiecībā uz to nepastāv neviens no tiesību 
normā minētajiem nosacījumiem; 

4. ņemot vērā faktu, ka būve - veikals, kadastra apzīmējums 8052 005 1416 001, nav 
uzskatāms par patstāvīgu īpašuma objektu, un pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta pirmās daļas 2. punktā paredzēto lēmuma pieņemšanas izvēles tiesību, domei nav 
pienākums pieņemt lēmumu un slēgt zemes nomas līgumu ar Iesniedzēju, neizvērtējot 
nepieciešamību izmantot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei, lai atbilstoši pašvaldības autonomajām funkcijām un Carnikavas novada 
pašvaldības attīstības programmas 2015. - 2021. gadam noteiktām prioritātēm un 
uzdevumiem, prioritāte IP1_1: “Ciema centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.4: 
“Carnikavas kā pilsētas attīstība”, pakārtotas aktivitātes: A1.1.4.3: “Tirdzniecības vietu 
(tirgus laukuma) projektēšana” un pakārtotas aktivitātes: A1.1.4.4: “Tirdzniecības vietu 
izbūve”, izpildes termiņš 2017. - 2020. gads, un kuru ietvaros plānots izbūvēt mūsdienīgas 
tirdzniecības vietas, t.sk., vietējiem produktu ražotājiem, kā arī nodrošināt publisku Wi-Fi 
tirgus laukumā. Tādējādi, lai atbilstoši pašvaldības autonomajām funkcijām un Carnikavas 
novada pašvaldības attīstības programmas 2015. - 2021. gadam noteiktām prioritātēm un 
uzdevumiem, pašvaldības nekustamajā īpašumā Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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novadā, projektētu un izbūvētu tirdzniecības vietas, uzlabotu un papildinātu esošo transporta 
publisko infrastruktūru, par projektējamo teritoriju ir uzskatāma visa pašvaldības nekustamā 
īpašuma sastāvā ietilpstošā zemes vienība 0.3892 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 005 1416;  

5. turklāt, SIA “IVULIS” izslēgts no komercreģistra, līdz ar ko, sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību ir beigusi pastāvēt kā tiesību subjekts un rīcībai ar ½ (viena otrā) domājamo daļu 
no būves – veikala, kuras tiesiskais valdītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 
Iesniedzējai nav tiesiska pamata rīkoties ar visu īpašumu, ir nepieciešama otra tiesiskā 
valdītāja (tiesību subjekta) piekrišana rīcībai ar kopīgo mantu, kā arī pušu starpā norit 
tiesvedības process. 

 
I.Krastiņš komentē, ka saprot juridisko pusi, bet pēc lēmumprojektā minētā, var saprast ka domes 
nostāja šajā jautājumā nav mainījusies. Ņemot vērā, ka tuvākajos gados nebūs finansējuma, kuru 
ieguldīt tirgus laukuma attīstībai, tādēļ vajadzētu ļaut veikaliņam strādāt. Kāda būs domes rīcība, 
ja tiesas spriedums būs nelabvēlīgs? 
D.Mieriņa norāda, ka vienpersoniski to nevar pateikt. Ir jābūt juridiskiem argumentiem, lai virzītu 
kādu lēmumu. 
I.Kratiņš aicina mainīt domes viedokli tā, lai pagaidām tas veikals tur saglabātos. Tādēļ par šo 
lēmumprojektu balso “PRET”. 
 

Apkopojot iepriekš minēto un ņemot vērā to, ka konkrētās lietas tiesiskie un faktiskie 
apstākļi nav mainījušies kopš 2016. gada, arīdzan pašvaldības viedoklis par zemes nomas attiecību 
nodibināšanu ar Iesniedzēju nav mainījies, kā arī pušu starpā notiekošo tiesvedību, neatkārtojot 
tiesisko un faktisko apstākļu izvērstu skaidrojumu (norādīts 2016. gada 14. septembra lēmumā 
(prot. Nr. 19, 10.§) un 2017. gada 19. jūlija lēmumā (prot. lēmums Nr. 14, 20.§)), pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu 
un 13. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
2. panta pirmo daļu un 3. panta 1. punktu, likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada 
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas 
kārtību” 14. pantu, Civillikuma 927. pantu un 1036. pantu, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo  jautājumu komitejas 16.07.2019.  atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis), PRET” 2 balsīm (I.Krastiņš, J.Leja), “ATTURAS” 3 balsīm (K.Bergmanis, A.Deniņa, 
G.Dzene), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par Carnikavas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1416, nomu.  

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam 5 
(piecu) darba dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtīt lēmumu [..].  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.  
 

20. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumā (protokols 

Nr.14, 7.§)  
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  

1. Ar domes 2018.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.14, 7.§) “Par Carnikavas novada 
pašvaldības mantas – nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes vienību – atsavināšanu” 
(turpmāk – Lēmums) nodota atsavināšanai Carnikavas novada pašvaldības nekustamā 
manta, tajā skaitā, zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 004 0823, 0,146 ha platībā, kas 
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ietilpst nekustama īpašuma Lašu iela 54, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 
004 0823, sastāvā (turpmāk – Īpašums), pārdodot izsolē ar augšupejošu soli;  

2. Lēmuma 4.1.punktā Nekustamā īpašuma lietu komisijai uzdots 2 (divu) mēnešu laikā pēc 
Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam spēkā stāšanās noteikt Īpašuma 
nosacīto cenu, novērtēšanai pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju, un iesniegt nosacīto cenu 
apstiprināšanai Carnikavas novada domes sēdē; 

3. Pēc Lēmuma pieņemšanas konstatēts, ka zemesgabalu šķērso AS “Sadales tīkls” 
elektroapgādes kabelis un pašvaldības ūdens vads, kuri izbūvēti pēc 2007.gada, kad tika 
veikta Nekustamā īpašuma robežu uzmērīšana. 
 
Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta otro daļu, saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 
16.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, 
J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumā (protokols Nr.14, 7.§) “Par 
Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo zemes 
vienību – atsavināšanu” šādus grozījumus: 
1.1. Svītrot lēmuma 3.1.punktu; 
1.2. izslēgt lēmuma 4.1.punktā skaitli un vārdu “3.1. un”. 

2. Aktualizēt zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0823, 0,146 ha platībā, kas ietilpst 
nekustama īpašuma Lašu iela 54, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 
0823, sastāvā, apgrūtinājumu plānu. 

3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – Teritorijas plānotājs. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
21. § 

Par zemes vienību apvienošanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamo īpašumu Kārklu iela 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8052 005 0367 un Kārklu iela 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 8052 005 0368 pēc Zemesgrāmatu datiem pieder zemesgabalu 
apvienošanas iesnieguma ierosinātājai [..].  

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 
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Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 16.07.2019. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” 
nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības - zemes vienībai 0,0589 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8052 005 0367, Kārklu iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., pievienot zemes 
vienību 0,0625 ha platībā ar kadastra apzīmējum 8052 005 0368, Kārklu iela 7, Carnikava, 
Carnikavas nov. 

2. Apvienotajām zemes vienībām 0,1214 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 
instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāt adresi Kārklu iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., 
kā arī ēkām uz tā, un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”, kods 0601. 

3. Likvidēt adresi Kārklu iela 7, Carnikava, Carnikavas nov.  
 

22. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Augstrozes -1” un 

„Mežgarciema iela”, Garciems, Carnikavas novads 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Energoplāns” (reģ. Nr.45403018310) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Augstrozes 1” zemes vienībai ar kadastra  
apzīmējuma Nr.8052 008 1218 un „Mežgarciema iela” zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 
Nr.8052 008 1383, Garciems, Carnikavas novads. 

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 16.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Augstrozes 1” zemes vienībai ar 
kadastra  apzīmējuma Nr.8052 008 1218 un Mežgarciema iela zemes vienības ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 008 1383, Garciems, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi „Augstrozes – 1”, Garciems, Carnikavas novads, un piešķirt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, 
kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,2185 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kā arī ēkām uz tā. 

3. Saglabāt nosaukumu Mežgarciema iela, Garciems, Carnikavas novads, un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods 1101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts 
ar „Nr.2” 4,3352 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas 
dabā). 
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23. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Gara iela 20, 

Carnikava, Carnikavas novads 
Ziņo: G.Miglāns 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Energoplāns” (reģ. Nr.45403018310) izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, zemes 
vienībai ar kadastra  apzīmējumu 8052 005 1240. 

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. 
 
A.Deniņa jautā, kā šajā projektā tiks ņemta vērā tur esošā elektrolīnija? 
D.Mieriņa atbild, ka tiek ievērotas visas normatīvās prasības (ievēroti noteiktie attālumi un nekas 
zem līnijām netiek būvēts). 
 

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 16.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Garā iela 20, Carnikava, 
Carnikavas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1240. 

2. Saglabāt adresi Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908, zemesgabalam, 
kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 2,8943 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Garā iela 16A, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908, zemesgabalam, 
kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,3254 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
24. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Mežmalas iela 3 un 
„Kaķi-1”, Gauja, Carnikavas novads 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome izskatījusi AS „Mērniecības centrs MC” (reģ. Nr.40003717132) 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mežmalas iela 3 zemes vienībai ar kadastra  
apzīmējuma Nr.8052 002 0381 un „Kaķi – 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējuma Nr.8052 
002 0853, Carnikava, Carnikavas novads. 

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. 
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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 16.07.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mežmalas iela 3 zemes vienībai ar 
kadastra  apzīmējuma Nr.8052 002 0381 un „Kaķi – 1” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējuma Nr.8052 002 0853, Gauja, Carnikavas novads. 

2. Saglabāt adresi Mežmalas iela 3, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,0863 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Saglabāt nosaukumu „Kaķi - 1”, Gauja, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 
0201, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 4,37 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
25. § 

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, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 0,1502 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

26. § 
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, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 0,087 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
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Pielikumā administratīvais akts. 
 

27. § 
Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 10.52 no domes sēdes iziet deputāts K.Bergmanis. 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 0,1502 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
28. § 

Par piekrišanas došanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Plkst. 10.53 domes sēdē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 
 
[..] 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 0,1838 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
29. § 

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, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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Dot piekrišanu zemes vienības 0,1501 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
30. § 

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, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 0,1501 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
31. § 

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, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 0,1696 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
32. § 

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, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 
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Dot piekrišanu zemes vienības 0,1501 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
33. § 

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, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 0,1502 ha platības apmērā [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 05 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 005 [..], iegūšanai īpašumā 
Latvijas Republikas nepilsonei [..], personas kods [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 

 
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 otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja, A.Deniņa), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes vienības 364/5349 domājamās daļas no nekustamā īpašuma [..], 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 [..], sastāvoša no zemes vienības 0,3618 ha platībā, 
iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim [..], dzimis [..] [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

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

Ziņo: G.Miglāns 
 
Plkst. 10.59 no domes sēdes iziet deputāte A.Deniņa. 
 
[..] 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, L.Daugavietis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
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G.Dzene, K.Bergmanis, I.Krastiņš, J.Leja), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 [..], 
sastāvoša no zemes vienības 0,1318 ha platībā, iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim 
[..], dzimis [..], [..]. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 2013. gada 3. jūlija saistošo noteikumu “Carnikavas 
novada pašvaldības nolikums” 70., 74. un 115.punktu, kā arī atbilstoši Sodu reģistra likuma 
3. pantam, Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pantam un Informācijas atklātības likuma 
5.  un 8.pantu, D.Mieriņa izsludina domes sēdes slēgto daļu. 
 

36. § 
Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 
Plkst. 11.01 domes sēdē atgriežas deputāte A.Deniņa. 
 
D.Mieriņa plkst. 12.00 izsludina 40 minūšu pārtraukumu. 
Plkst. 12.40 tiek atsākta domes sēde. 
 
Plkst. 12.45 domes sēdē pēc pārtraukuma atgriežas deputāte G.Dzene un plkst. 12.55 atgriežas 
deputāte A.Deniņa. 
 

37. § 
Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam 

Ziņo: D.Mieriņa, R.Rossoha-Sadoviča 
 
Plkst. 13.10 no domes sēdes aiziet deputāts K.Bergmanis un plkst. 13.15 aiziet deputāts J.Leja. 
 

38. § 
Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.pantam 

Ziņo: L.Bernāns 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 12.08.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 13.08.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 14.08.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 21.08.2019. plkst. 09.00. 
 

Izpilddirektora ziņojums  
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 27.jūlijā plkst. 14.05. 
 

https://likumi.lv/ta/id/259456-saistosie-noteikumi-par-carnikavas-novada-pasvaldibas-nolikumu#p-480061
https://likumi.lv/ta/id/259456-saistosie-noteikumi-par-carnikavas-novada-pasvaldibas-nolikumu#p-480061
https://likumi.lv/ta/id/259456-saistosie-noteikumi-par-carnikavas-novada-pasvaldibas-nolikumu#p-521980
https://likumi.lv/ta/id/259456-saistosie-noteikumi-par-carnikavas-novada-pasvaldibas-nolikumu#p-480112
https://likumi.lv/ta/id/261384-sodu-registra-likums#p-490963
https://likumi.lv/ta/id/261384-sodu-registra-likums#p-490963
https://likumi.lv/ta/id/4042-fizisko-personu-datu-aizsardzibas-likums#p-3933
https://likumi.lv/ta/id/50601-informacijas-atklatibas-likums#p-2634
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Pielikumā: 
1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 99 lp, tai skaitā 11 administratīvie akti uz 22 lp. 
2. 31.05.2019. Tautas sapulces protokola; sabiedriskās apspriešanas aptaujas lapās sniegto 

atbilžu apkopojums; 19.06.2019. rezultātu skaitīšanas protokols Nr.01-39/5 un prezentācija 
“Carnikavas novads 2009.-2019. uz 61 lp. 

3. Noteikumi Nr. INA/2019/26 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016. gada 
14. septembra noteikumos Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”” uz 2 lp. 

4. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/21 “Grozījums Carnikavas 
novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas 
novada pašvaldības nolikums”” uz 2 lp. 

5. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/ 22 “Saistošie noteikumi par 
neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” uz 3 lp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 2. augustā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 2.augustā 
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