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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Nr. 12 

   

Carnikavā, Carnikavas nov. 2014. gada 9.maijā  

Sēde sasaukta plkst. 8:30 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

deputāti: Pjotrs Špakovs, Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Daiga Kalnbērziņa, Roberts 

Raimo, Edgars Sliede, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Kristaps Bergmanis, Arta 

Deniņa, Rolands Laveiķis (no plkst. 8:33) 

Nepiedalās: 

deputāti:  Ilze Vilka (pamatdarba dēļ), Imants Krastiņš (pamatdarba dēļ), Eduards 

Bogdanovs (pamatdarba dēļ) 

 

Sēdē klātesošas personas: Izpilddirektors Raimonds Garenčiks, Finanšu vadības nodaļas 

vadītāja Ingūna Lulle, Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona 

Gotharde, juriste Ruta Sliede, preses sekretāre Sandra 

Baltruka, p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktora 

vietnieks Gunārs Dzenis  

 

D.Jurēvica atklāj domes ārkārtas sēdi plkst. 8:30 

 

D.Jurēvica ierosina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību.  

Atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, I.Tjarve, R.Raimo, 

G.Kozlovska, E.Odziņa, E.Burģelis, E.Sliede, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, 

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

1. Par domes 16.04.2014. lēmumu (protokols Nr.9, 30.§ un 31.§) atcelšanu 

 

1.§ 

Par domes 16.04.2014. lēmumu (protokols Nr.9, 30.§ un 31.§) atcelšanu 

Ziņo D.Jurēvica 

 

Plkst.8:33 uz domes ārkārtas sēdi ierodas deputāts R.Laveiķis. 

 

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

1. 16.04.2014. dome pieņēma lēmumus (protokols Nr.9, 30.§ un 31.§) par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu uz SIA „Carnikavas Celtnieks” piederošo nekustamo īpašumu Smilšu 

iela 2A, Carnikava, Carnikavas novads, par pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu 
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162340,00 EUR un par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz Rolandam Laveiķim 

piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 2B, Carnikava, Carnikavas novads, par 

pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu 137653,00 EUR.  

2. Pirmpirkuma tiesību izmantošanai, pirkuma maksas samaksai, ar domes 16.04.2014. 

lēmumu (protokols Nr.9, 32.§) tika nolemts ņemt aizņēmumu no Valsts kases, paredzot 

aizņēmuma kopējo summu 299 993,00 EUR uz 20 gadiem, ar Valsts kases noteikto 

procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot atmaksāt ar 2015.gada janvāri. 

3. Atbilstoši domes 16.04.2014. lēmumam (protokols Nr.9, 30.§ un 31.§), samaksa par 

nekustamo īpašumu Smilšu iela 2A, Carnikava, Carnikavas novads un Smilšu iela 2B, 

Carnikava, Carnikavas novads, pirkumu veicama pēc aizņēmuma saņemšanas no Valsts 

kases. 

4. Aizņēmums no Valsts kases pirmpirkuma tiesību izmantošanai, izbeidzoties līguma 

noslēgšanas termiņam, nav saņemts, tādēļ pašvaldības budžetā nepieciešamie finanšu 

līdzekļi nav paredzēti. Ņemot vērā to, ka tādējādi pirkuma līgumus noslēgt un pirkuma 

maksas samaksu veikt nav iespējams, domes lēmumi par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu ir atceļami.  

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo un otro 

daļu, 28.09.2010. MK noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma 

tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.punktu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm 

(D.Jurēvica, P.Špakovs, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, R.Raimo, G.Kozlovska, E.Sliede, I.Tjarve, 

E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, R.Laveiķis 

balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atcelt Carnikavas novada domes 16.04.2014. lēmumus: „Par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz atsavināmo nekustamo īpašumu Smilšu iela 2A, Carnikava, Carnikavas 

nov.” (protokols Nr.9, 30.§) un „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz atsavināmo 

nekustamo īpašumu Smilšu iela 2B, Carnikava, Carnikavas nov.” (protokols Nr.9, 31.§). 

2. Atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA „Carnikavas Celtnieks” piederošo 

atsavināmo nekustamo īpašumu Smilšu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov. par pirkuma 

maksu 162340,00 EUR un uz R. Laveiķim piederošo atsavināmo nekustamo īpašumu 

Smilšu iela 2B, Carnikava, Carnikavas nov. par pirkuma maksu 137653,00 EUR. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 

Ļ.Petrovskai nodrošināt domes lēmuma nosūtīšanu nekustamā īpašuma pārdevējam un 

Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai nekavējoties pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

 

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Sēdi slēdz plkst. 8:40 

 

Sēdi vadīja: ______________________ D.Jurēvica 

 

 

Protokolēja: ______________________ D. Zaļkalne 

 

 


