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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 21.augustā Nr.12 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
  
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa 
Protokolē: Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Juris Kozlovskis, Pjotrs Špakovs, Aldonis Lūkins, 

Gatis Miglāns, Gunita Dzene, Imants Krastiņš, Eduards Burģelis, Jānis Leja, Sniedze 
Brakovska 

 
Nepiedalās: 
Deputāti – Laimonis Daugavietis (atrodas ārpus Latvijas), Kristaps Bergmanis (attaisnoti), Arta 

Deniņa (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki : Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agenese Ģērmane, Vilis 

Zinkevičs, Antra Krasta, Diāna Čūriška 
Citi dal ībnieki:   Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Aija Didrihsone, 

Pašvaldības policijas priekšnieks Gints Dzirkalis 
 
Sēdi atklāj plkst. 09.00. 
 

Informācija par deputāta D.Kozlovska pilnvaru nolikšanu un nākamā domes deputāta 
stāšanos vietā 

Ar 24.07.2019. lēmumu “Par Daiņa Kozlovska deputāta pilnvaru izbeigšanos” 
(prot. Nr. 11, 1.§), ir nolemts izbeigt Daiņa Kozlovska deputāta pilnvaras pirms termiņa sakarā 
ar deputāta personīgu rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 2017.gada 3.jūnija vēlēšanu rezultātu protokola 
III. daļu „Balsu skaitīšanas galīgie rezultāti” no politiskās partijas “Reģionu alianse” nākamais 
deputāta kandidāts, kurš saņēmis vislielāko balsu skaitu, ir Sniedze Brakovska. 

Sniedze Brakovska ir devusi piekrišanu stāties bijušā deputāta vietā un pārņemt deputāta 
pilnvaras. 
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I.Krastiņš paziņo, ka kopā ar deputātu K.Bergmani ir kļuvuši par Jaunās Konservatīvās partijas 
biedriem. Strādās tālāk, lai glābtu Carnikavas novadu no saimnieciskās un tiesiskās krīzes.  
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 21 darba kārtības jautājums, 3 papildus darba kārtības jautājumi un 
izpilddirektora p.i. ziņojums. 
  
Papildus darba kārtība: 

1. Par Carnikavas novada pašvaldības nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, 12.08.2019. plānotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles 
organizēšanu. 

2. Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., 12.08.2019. 
notikušās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

3. Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., 12.08.2019. 
notikušās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 

(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, A.Lūkins, P.Špakovs, G.Miglāns, G.Dzene, 
J.Leja, E.Burģelis, I.Krastiņš, S.Brakovska), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu gājēju – velosipēdistu celiņa uzturēšanai un 
ekspluatācijai 

2. Par grozījumiem 2017. gada 1. novembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 8/1-2019 
(Nr. 02-14.2/17/10). 

3. Par projekta “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating 
Discrimination of  Migrants and Minorities” īstenošanu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
5. Par Carnikavas novada domes pašvaldības nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas 

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu”. 
6. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.   
7. Par budžeta izpildi 2019.gada I pusgadā. 
8. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/16 „Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. 

saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 
novadā”” gala redakcijas apstiprināšanu. 

9. Par „Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” apstiprināšanu. 
10. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/23 „Par kultūras finansiālo 

atbalstu Carnikavas novadā” apstiprināšanu. 
11. Par finansiālā atbalsta sniegšanu biedrībai OK Kāpa orientēšanās sacensību “Kluba stafetes 

2019” organizēšanai Carnikavas novadā. 
12. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos “Carnikavas pamatskolas 

pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”.  
13. Par izmaiņām interešu izglītības pedagogu un sporta treneru atalgojumā. 
14. Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2019. gada septembris- 

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

administrācija) struktūrā. 
16. Par pilnvarojumu pašvaldības policijai. 
17. Par pilnvarojumu pašvaldības policijai. 
18. Par iesniegums izskatīšanu. 
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zibeņi”, Carnikavas 

novads. 
20. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā. 



3 

21. Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 
22. Par Carnikavas novada pašvaldības nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 

Carnikavas novads, 12.08.2019. plānotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles 
organizēšanu. 

23. Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., 12.08.2019.  
24. Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., 12.08.2019. 

notikušās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 
Izpilddirektora p.i. zi ņojums. 
 

1. § 
Par zemes nomas līguma slēgšanu gājēju – velosipēdistu celiņa uzturēšanai un 

ekspluatācijai 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Starp [..], kā iznomātāju, un Carnikavas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība), kā 
nomnieku, 03.12.2013. noslēgts zemes nomas līgums Nr.02-14.1/26 (turpmāk – Līgums) par 
nekustama īpašuma “Mucenieki”, Gauja, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1432 
(turpmāk – nekustams īpašums), kas ierakstīts Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000207375, sastāvā ietilpstošas zemes vienības 0,4024 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8052 002 1433 daļu, kuras platība 0,2406 ha, kadastra apzīmējums 
8052 002 1433 8001 (turpmāk – zemesgabals) nomu. 

2. Saskaņā ar Līguma 1.2.punktu zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis ir gājēju un 
velosipēdistu celiņa, pievedceļa un tilta pār Gauju būvniecība. 

3. Nomas lietošanā ar Līgumu nodotā zemesgabalā 0,2406 ha platībā pašvaldība uzbūvējusi 
gājēju – velosipēdistu celiņu, būves kadastra apzīmējums 8052 002 1883 001, būve 
19.03.2015. reģistrēta zemesgrāmatā pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dzirnupes 
iela, Siguļi, Carnikavas nov. (īpašuma kadastra numurs 8052 003 0470), sastāvā. 

4. Līguma 1.8.punkts paredz, ka līgums ir saistošs līgumslēdzēju mantiniekiem, bet līguma 
3.1.punkts nosaka pašvaldības pienākumu maksāt iznomātājam nomas maksu 95,00 LVL 
(EUR 135,17) gadā. 

5. Saskaņā ar pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas sniegtajām ziņām 
nomas maksa par Zemesgabala nomu iznomātājam ir samaksāta par periodu līdz 
31.12.2018., ieskaitot. 

6. Uz Līguma pamata Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000207375 
III.daļas 1.iedaļā (Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu) ar ierakstu Nr.2.1. par 
labu pašvaldībai ir nostiprināta nomas tiesība uz zemesgabalu, nomas termiņš: līdz 
02.12.2063. 

7. Uz 15.05.2019. mantojuma apliecības pamata īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu, tai 
skaitā, arī uz pašvaldībai iznomāto zemesgabalu, zemesgrāmatā 28.05.2019. ir nostiprināta 
[..]. 

8. Domē 24.07.2019. saņemts, reģistrēts ar Nr. S/1631, [..] iesniegums, kurā viņa lūdz noslēgt 
zemes nomas līgumu par zemesgabala iznomāšanu pašvaldībai.  

9. Likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
9.1. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

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

9.2. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo mantu; 
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9.3. 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk. ielu, ceļu 
būvniecība un uzturēšana, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

9.4. 21.panta pirmās daļa 23.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
šā likuma 15.pantā minētās funkcijas; 

10. Lai izpildītu pašvaldības autonomo funkciju un racionāli apsaimniekotu pašvaldības 
nekustamo mantu, būves (gājēju – velosipēdistu celiņa) uzturēšanai un ekspluatācijai, 
pašvaldībai ir nepieciešams nomāt zemesgabalu, noslēdzot jaunu zemes nomas līgumu. 

 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 
23.punktu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], deklarētās dzīvesvietas adrese: [..], 
Carnikavas nov., LV-2163, par nekustamā īpašuma “Mucenieki”, Gauja, Carnikavas 
novads, kadastra numurs 8052 002 1432, sastāvā ietilpstošas zemes vienības 0,4024 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1433 daļas 0,2406 ha platībā (zemes vienības daļas 
kadastra apzīmējums 8052 002 1433 8001) nomu, no 28.05.2019. nosakot zemes 0,2406 ha 
kopplatībā nomas maksu 135,17 EUR (viens simts trīsdesmit pieci eiro, 17 centi) gadā, 
līguma darbības termiņu līdz 02.12.2063. un zemes iznomāšanas (lietošanas) mērķi: būves 
gājēju – velosipēdistu celiņa, būves kadastra apzīmējums 8052 002 1883 001, uzturēšana un 
ekspluatācija. 

2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot parakstīšanai lēmuma 1.punktā norādīto zemes 
nomas līgumu. 

3. Apmaksāt nomas maksas izdevumus par lēmuma 1.punktā norādīto zemi 135,17 EUR (viens 
simts trīsdesmit pieci eiro, 17 centi)  gadā par periodu no 01.01.2019. līdz 27.05.2019. 

4. Apmaksāt kancelejas nodevu par pašvaldībai zemesgrāmatā nostiprināto tiesību 
pārgrozījumiem, atbilstoši lēmuma 1.punktā norādītajam zemes nomas līgumam, no 
pašvaldības 2019.gada budžeta programmas „Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana 
zemesgrāmatā”. 

5. Noteikt atbildīgo par: 
5.1. lēmuma 2.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

vadītāju, 
5.2. lēmuma 3. un 4.punkta izpildi – pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāju. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
2. § 

Par grozījumiem 2017. gada 1. novembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 8/1-2019 
(Nr. 02-14.2/17/10) 

Ziņo: D.Mieriņa 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
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Izvērtējot Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora (turpmāk – Skolas direktors) 
ziņojumu Nr. 1-16/12 ((turpmāk – ziņojums) Carnikavas novada domē saņemts 2019. gada 
7. jūlij ā, reģ. Nr. S/1474), dome konstatē: 

1. Ar Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumu „Par nomas objekta – 
nekustamā īpašuma/telpu, piedāvājumu atlases Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 
darbības nodrošināšanai rezultātiem” (protokols Nr. 22, 4.§) nolemts slēgt nomas līgumu ar 
kooperatīvo sabiedrību “SERVISS C” par nedzīvojamo telpu, ar kopējo platību 132,8 kv.m., 
nomu Atpūtas ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā (ēkas kadastra apzīmējums 
8052 004 0238 001).  

2. Carnikavas novada dome un kooperatīvā sabiedrība “SERVISS C” 2017. gada 1. novembrī 
noslēgusi Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 8/1-2019 (Nr. 02-14.2/17/10) (turpmāk – 
Līgums) par nedzīvojamo telpu nomu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības 
nodrošināšanai. Līguma darbības termiņš - līdz 2019. gada 31. oktobrim ar tiesībām 
pagarināt Līgumu vēl uz 1 (vienu) gadu. Cita starpā minētā Līguma 6.1. apakšpunkts noteic, 
ka Līguma grozījumus un papildinājumus Puses izdara rakstveidā, tie ir pievienojami 
Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.  

3. Ar Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija lēmumu „Par grozījumiem 2017. gada 
1. novembra Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 8/1-2019 (Nr. 02-14.2/17/10)” 
(protokols Nr. 12, 5.§) nolemts izdarīt grozījumus starp Līgumā. Cita starpā Vienošanās 
Nr. 02-14.2/17/10-1 par grozījumiem Līgumā noslēgta 2018. gada 31. jūlij ā, paredzot, ka 
vienošanās nosacījumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. septembri. 

4. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm u.c.); 

5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 
1. punkts un 3. punkts noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 
izlietojumu, manta iegūstama lietošanā par iespējami zemāku cenu.  

6. Iepazīstoties ar Skolas direktora ziņojumā norādīto, secināms, ka šobrīd nomātās telpas 
atbilst Skolas vajadzībām, atrodas audzēkņiem un apmeklētājiem ērtā vietā, un šobrīd 
nepieciešamajā apjomā nav iespējama visu Skolas mācību telpu izvietošana pašvaldībai 
piederošā īpašumā, kā arī kooperatīvā sabiedrība “SERVISS C” neiebilst pret sadarbības 
turpināšanu ar līdzšinējiem Līguma noteikumiem. Ievērojot Līguma 8.1. punktā noteikto, ka 
pēc Līguma darbības termiņa, Līgumu var pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu, kā arī ņemot vērā 
lietderības apsvērumus, nepieciešams veikt grozījumus Līgumā, noslēdzot vienošanos par 
grozījumiem Līgumā.  

 
I.Krastiņš komentē, ka jau tagad ir jāstrādā pie jaunā konkursa izstrādes un nomas līguma 
noslēgšanas, jo skolai šogad ir paredzēta akreditācija un jaunā skola tik ātri netiks uzbūvēta. 
Vajag laicīgi nodrošināt telpas Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai. 
 

Izdarot lietderības apsvērumus, dome secina, ka Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 
darbības nodrošināšanai nepieciešams veikt grozījumus 2017. gada 1. novembrī noslēgtajā 
Līgumā, kā arī ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta 
otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
2. pantu, 3. panta 1. punktu un 3. punktu un 6.3 pantu, Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra 
noteikumus Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas 
vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem 
nekustamajiem īpašumiem”, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, 
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sporta un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus starp Carnikavas novada domi un kooperatīvo sabiedrību “SERVISS C”, 
reģistrācijas numurs 40103056375, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas 
novads, LV-2163, 2017. gada 1. novembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā 
Nr. 8/1-2019 (Nr. 02-14.2/17/10), izteicot Līguma 8.1. punktu šādā redakcijā: 

„8.1. Šis Līgums noslēgts un stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī, tā darbības laiks ir līdz 
2020. gada 31. oktobrim.”.  

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1. punkta minētās Vienošanās sagatavošanu - pašvaldības 
Centrālās administrācijas Juridiskā nodaļa.  

3. Grozījumi 2017. gada 1. novembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 8/1-
2019 (Nr. 02-14.2/17/10) stājas spēkā no 2019. gada 1. novembra. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

3. § 
Par projekta “European Towns  Fostering Intercultural Dialogue and Combating 

Discrimination of Migrants and Minorities” īstenošanu 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis 

 
Carnikavas novada pašvaldība līdz šim ir iesaistījusies vairāku programmas Eiropa 

pilsoņiem projektu īstenošanā projekta partneru statusā.  
2019. gada 1. martā Carnikavas novada pašvaldība Eiropas Komisijas finansētās 

programmas „Eiropa pilsoņiem” izsludinātās projektu iesniegumu kārtas Nr. 2019-EACEA-51-
2018 ietvaros vadošā partnera statusā, sadarbībā ar vēl 14 projekta partneriem iesniedza projektu 
“European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants 
and Minorities” (“Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un 
minoritāšu diskrimināciju”). 

2019. gada 25. jūlij ā no Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūras tika saņemts projekta apstiprinājums. 

Projektu konkursā ar projektu iesniegumiem piedalījās 130 pretendenti no tiem tika 
apstiprināti 18 projekti. Carnikavas novada pašvaldības projekts tika ierindots 9. vietā un tā 
īstenošanai tika piešķirts finansējums 148 680,00 EUR (simtu četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti 
astoņdesmit euro un 0 centi).  

Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru un starpkopienu dialogu gan nacionālā, gan Eiropas 
līmenī, sekmēt sadarbību starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, popularizēt 
partnervalstu materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, veicināt savstarpējo sapratni un 
toleranci, lai nodrošinātu kultūras pieejamību visiem iedzīvotāju slāņiem, neatkarīgi no tautības, 
rases, sociālā stāvokļa un labklājības līmeņa.   

Projekta īstenošana paredzēta no 2019. gada septembra līdz 2020. gada decembrim.  
Projektā piedalās 15 partneri no 14 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas, Horvātijas, 

Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Nīderlandes, Rumānijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Serbijas, 
Maķedonijas un Albānijas. No šī saraksta 5 projekta partneri ir esošas vai nākamās Eiropas 
Kultūras galvaspilsētas, piemēram,  Plovdiva (2019), Rijeka (2020), Timisioara (2021), Novisada 
(2021) un Kauņa (2022).  

Projekta ietvaros notiks 5 pieredzes apmaiņas braucieni – Rijekā, Horvātijā, Carnikavā, 
Latvijā, Kauņā, Lietuvā, Plovdivā, Bulgārijā un Aleksandrow Lodzki, Polijā. 
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Pirms projekta īstenošanas uzsākšanas Carnikavas novada domei būs jānoslēdz vienošanās 
ar Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru. Pēc vienošanās 
par projekta īstenošanu parakstīšanas Carnikavas novada pašvaldība saņems avansu 60% apmērā 
no projektā apstiprinātā budžeta jeb 89 208,00 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti astoņi 
euro un 0 centi), kas daļēji tiks novirzīts projekta partneriem to aktivitāšu īstenošanai. Projekta 
partneri nodrošinās aktivitāšu norisei nepieciešamo līdzfinansējumu, kas tiem tiks atmaksāts pēc 
tam, kad Carnikavas novada dome pēc noslēguma atskaites apstiprināšanas būs saņēmusi atlikušos 
40% no projekta budžeta.  
 
I.Krastiņš izsaka ierosinājumu, ka nākamreiz vajadzētu piesaistīt finansējumu tādām 
programmām, kas vairāk veicinātu novada izaugsmi. Komitejā tika diskutēts par šī projekta 
lietderīgumu, un to parāda arī projekta nosaukums, kas ir par aktīvu cīņu ar migrantiem un 
minoritātēm (aktuāli dienvideiropas valstīs). Vienīgais labums ir tas, ka esam kā vadošais 
partneris un nav administratīvo izmaksu, bet tiks patērēts mūsu darbinieku resurss, lai sakārotu 
projekta dokumentāciju. Tā rezultātā nevarēs veikt citus pienākumus, kas būtu tieši nepieciešama, 
lai attīstītu novadu. Konkrēti priekš mūsu novada, šis projekts nesniedz nekādu pievienoto vērtību, 
tādēļ projektu nevar atbalstīt. 
J.Kozlovskis iebilst, jo šis projekts ir par dialoga veidošanu ar sadarbības valstīm par migrantiem 
un diskrimināciju.  
D.Mieriņa norāda, ka tas ir viens no aspektiem. Ņemot vērā, ka šādos projektos esam piedalījušies 
arī iepriekš, iegūtā pieredze ir bijusi veiksmīga un ir iegūti labi sadarbības partneri. No jebkura 
komandējuma darbinieki atved kādas jaunas idejas, ko varētu īstenot mūsu novadā. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību nodrošināt Carnikavas novada pašvaldības 
dalību Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā „European Towns Fostering 
Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” vadošā 
partnera statusā, vienošanās parakstīšanu par projekta īstenošanu ar Eiropas Komisijas Izglītības, 
audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru,  kā arī atbilstošu sadarbības līgumu parakstīšanu 
starp Carnikavas novada pašvaldību un projekta partneriem, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 12. pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Finanšu un 
budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, 
atklāti balsojot „PAR” 8 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, G.Dzene), PRET” 2 balsīm (E.Burģelis, I.Krastiņš), “ATTURAS” 2 balsīm 
(S.Brakovska, J.Leja), Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Carnikavas novada pašvaldības dalību projektā “European Towns Fostering 
Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” (“Eiropas 
pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju”) 
vadošā partnera statusā. 

2. Pilnvarot Carnikavas novada domes priekšsēdētāju Daigu Mieriņu parakstīt vienošanos par 
projekta īstenošanu ar Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūru, kā arī parakstīt sadarbības līgumus ar projekta partneriem. 

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

4. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas 2019. gada 5. augusta sniegto informāciju (reģ. Nr. S/1718), konstatē: 
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1. [..], personas kods [..], laika periodā līdz maksātnespējas procesa uzsākšanai ir izveidojies 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [..], Carnikavas novads, 
kadastra numurs 8052 006 [..]. 

2. Ar Rīgas rajona tiesas 2015. gada 9. marta spriedumu civillietā Nr. C33240015 pasludināts 
[..] maksātnespējas process, par [..] maksātnespējas procesa administratori iecelta sertificēta 
administratore Daina Zaķe.  

3. Carnikavas novada dome ar 2015. gada 9. aprīļa Kreditora prasījumu Nr. 01-11.2/677 
iesniedza nenodrošinātā kreditora prasījumu maksātnespējas procesa administratorei par 
[..]nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par šā lēmuma [1] punktā norādīto nekustamo 
īpašumu.  

4. Ar Rīgas rajona tiesas 2019. gada 21. februāra lēmumu civillietā Nr. C33240015 (Nr. C-74-
19/15) nolemts izbeigt saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu, kā arī dzēst 
[..] saistības, t.sk. pret Carnikavas novada domi, kas nav izpildītas saistību dzēšanas 
procedūras laikā. Lēmums nav pārsūdzams.  

5. Likuma „Par tiesu varu” 16. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka tiesas spriedumam, kurš 
stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks un tas ir visiem obligāts un izpildāms. 

6. Maksātnespējas likuma 164. panta pirmā daļa noteic, ja parādnieks veicis fiziskās personas 
saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā 
plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto 
saistību piedziņu tiek izbeigtas. 

7. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.2 panta otrās daļa noteic, ka pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas 
un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

8. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Rīgas rajona tiesa atzinusi, ka [..] ir izpildījis 
saistību dzēšanas plānu un beidzies tā īstenošanas termiņš, ir pamats izbeigt saistību 
dzēšanas procedūru, vienlaikus izbeidzot parādnieka maksātnespējas procesu un atbrīvojot 
parādnieku no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, 
izņemot Valsts ieņēmumu dienesta prasījumu par naudas sodu, kas netiek dzēsts pēc saistību 
dzēšanas procedūras pabeigšanas (Maksātnespējas likuma 164. panta ceturtās daļas 
4. punkts), kā arī to, ka iebildumi no kreditoriem nav saņemti, ir pamats izbeigt saistību 
dzēšanas procedūru, izbeigt parādnieka [..] maksātnespējas procesu un dzēst saistības, kuras 
nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāds 
441.70 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, 70 centi) un nokavējuma nauda 33.37 EUR 
(trīsdesmit trīs euro, 37 centi), kopējā summa 475.07 EUR (četri simti septiņdesmit pieci 
euro, 7 centi) apmērā nav atgūstams.  
Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 475.07 EUR (četri simti septiņdesmit 

pieci euro, 7 centi) apmērā par šī Lēmuma [1] punktā minēto nekustamo īpašumu ir dzēšams.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, 

Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto 
daļu un 25.2 panta otru daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. Dzēst [..], personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 441.70 EUR (četri 
simti četrdesmit viens euro, 70 centi) apmērā un nokavējuma naudu 33.37 EUR (trīsdesmit 
trīs euro, 37 centi) apmērā, kopā 475.07 EUR (četri simti septiņdesmit pieci euro, 7 centi) 
apmērā. 
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2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai veikt 
darbības, kas nepieciešamas informācijas par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu publicēšanai. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1. punkta izpildi – Centrālās administrācijas Finanšu vadības 
nodaļas vadītāju. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

5. § 
Par Carnikavas novada domes pašvaldības nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas 

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu”  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 76. panta 7. punktu un 8. punktu, Finanšu vadības nodaļa izstrādājusi 
nolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu”, 
kurš Carnikavas novada pašvaldībā un tās iestādēs nosaka brīvprātīgo ziedojumu (dāvinājumu) un 
dāvanu saņemšanas, uzskaites, izlietošanas kārtību, kā arī ziedojuma (dāvinājuma) saņēmēja 
saistības pret ziedotāju (dāvinātāju).  

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

daļas 19. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 76. panta 7. punktu un 8. punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem”12. pantu, Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumiem Nr. 535 
“Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu”, 
saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu Nr.INA/2019/35 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu” (pielikums).  

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētais nolikums stājas spēkā 2019.gada 2.septembri. 
3. Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2010. gada 18. augusta 

nolikums Nr.41 “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtību 
Carnikavas novada pašvaldībā” (apstiprināts ar Carnikavas novada domes 2010. gada 18. 
augusta lēmumu (protokols Nr. 16, 6.§)). 

 
6. § 

Par izmaiņām Administrat īvās komisijas sastāvā   
Ziņo: D.Mieriņa 

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

Ar Carnikavas novada domes 19.06.2019. lēmumu (protokols Nr. 6, 10.§) no 
Administratīvās komisijas locekles pienākumu pildīšanas atbrīvota Elīna Klindžāne.  
 
I.Krastiņš komentē, ka šī persona jau tika apstiprināta Ētikas komisijas sastāvā, kaut arī neviens 
šo personu nepazina. Tagad atkal šī persona tiek ievēlēta komisijā ar balsu vairākumu, kas norāda 
uz to, ka šis process ir necaurspīdīgs.  
 

Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 25.07.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/18 
„Carnikavas novada pašvaldības nolikums” 11.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 207.pantu „Administratīvo komisiju izveidošanas kārtība”, kas nosaka, ka pašvaldības 
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administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku un likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai pašvaldības dome var ievēlēt locekļus 
pašvaldības komisijās, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 7 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 4 balsīm 
(E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja), “ATTURAS” 1 balsīm (S.Brakovska), Carnikavas 
novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Andri Alksni Carnikavas novada domes Administratīvās komisijas locekļa 
amatā. 
 

7. § 
Par budžeta izpildi 2019.gada I pusgadā 

Ziņo: D.Mieriņa, I.Lulle 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Kozlovskis, E.Burģelis 
 
I.Krastiņš  jautā, kāpēc pie pamatkapitāla veidošanas izpilde ir tikai25%?  
I.Lulle  atbild, ka šobrīd īstenotie projekti ir aptuveni 700 000,00 EUR apmērā – tas, kas bija 
ieplānots no pašvaldības budžeta. Tad kad pašvaldība saņems aizņēmumu no Valsts kases, tad 
varēs turpināt projektu īstenot. Kopējā summa bija paredzēta 1,2 milj.  
I.Krastiņš jautā, vai prioritārā programma ir apgūta pilnībā?  
I.Lulle  atbild, ka budžetā apstiprinātais Mežgarciema projekta finansējums tika novirzīts uz 
ārpusprojekta izmaksām. Šīs izmaksas tiek segtas no saviem līdzekļiem. Kopā iztērēti ir 
200 000,00 EUR. 
I.Krastiņš jautā, kādas ir iespējas saņemt aizņēmumu no Valsts kases? 
I.Lulle  atbild, ka pašreiz pašvaldību projektiem aizņēmumus nedod. Ja gadījumā pašvaldības 
veiks ātrāk aizdevuma atmaksas, tad plāno pārskatīt aizdevuma iespējas. Šodien valdībā risinās 
sarunas starp Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību Savienību par šī gada un nākošā gada 
budžetu, tai skaitā par aizņēmumiem. 
I.Krastiņš komentē, ja tāda ir realitāte, ka aizņēmumi netiek piešķirti, varbūt vajadzētu pārvērtēt 
novada prioritātes. Mums bija ļoti konkrēti pamatojumi, kāpēc mums ir nepieciešami šie 
aizņēmumi. Ja tas netiek realizēts, tad ir jautājums – kā mēs sasniegsim izvirzītos mērķus?!  
I.Lulle atbild, ka šobrīd tiek realizēti tie ceļu infrastruktūras projekti, kuriem bija noslēgti 
iepirkuma līgumi. 
E.Burģelis jautā, kā būs ar Piejūras bērnudārza realizāciju, ņemot vērā, ka ar noslēgto līgumu 
mums palielinājās apjoms? 
I.Lulle atbild, ka apjoms palielinājies, bet sliktākajā gadījumā nākošgad, ja likumā “Par valsts 
budžetu 2020.gadam” būs šādi paši nosacījumi – izglītības iestāžu būvniecībai var ņemt 
aizņēmumu ar 10% pašvaldības līdzfinansējumu, tad šādu finansējumu ieplānos pašvaldības 
budžetā un ņemsim aizņēmumi Valsts kasē. 
E.Burģelis jautā, vai spēsim Piejūras bērnudārzu pabeigt līdz 31.decembrim? 
D.Mieriņa atbild, ka ir salikti jaunie termiņi. Tie gan ir mazāki un ir noteikts, ka 9 mēnešu laikā, 
kopš līguma noslēgšanas skola ir jāpabeidz. 
 
Deputāti diskutē par PII “Piejūra” būvniecību. 
 
I.Krastiņš jautā, kā pašvaldības budžets izskatās kontekstā ar gaidāmo izglītības kvartāla 
būvniecību? Mums ir visi nepieciešamie līdzekļi un to avoti, kur iegūt finansējumu? 
I.Lulle  atbild, ka šobrīd nav tādas iespējas, bet esam Valsts kases rindā uz aizņēmumiem. Skaidru 
atbildi par aizņēmumu redzēsim tikai pie nākošā gada budžeta. 
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D.Mieriņa papildina līgumu noslēgs tikai tad, kad būs iegūts finansējums.  
 

Noklausoties Finanšu vadības nodaļas vadītājas I.Lulles ziņojumu par Carnikavas novada 
pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta izpildi 2019.gada I pusgadā un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu un 2.daļu, saskaņā ar Finanšu 
un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas 
lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, 
P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” 
nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2019.gada I pusgada pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi 
saskaņā ar pielikumu. 
 

8. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/16 „Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. 

saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 
novadā”” gala redakcijas apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Carnikavas novada dome 2019. gada 19. jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr. SN/2019/16 „Grozījums Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos 
Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi).  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai Saistošie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) atzinuma sniegšanai.  

Ministrija 2019. gada 8. jūlija atzinumā Nr. 1-18/6567 norāda, ka Saistošie noteikumi ir 
izvērtēti, taču Saistošajos noteikumos ir veicami precizējumi, tiesiskajam pamatojuma ir jāsakrīt 
ar saistošo noteikumu, kuros izdara grozījumus, tiesisko pamatojumu, tiesiskajā pamatojumā jābūt 
atsaucei uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta otro 
daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu. No Saistošo 
noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma ir svītrojama norāde uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija 
noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 6. un 15. 
punktu. Nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu pamatredakcijas 5. punktu un 12. punktu, jo 
Saistošajos noteikumos noteiktais nedrīkst būt pretrunā un arī dublēt Ministra kabineta 2010. gada 
30. marta noteikumus Nr. 299 un pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
mērķis nav “atlīdzība par darbu”, to nevar paredzēt izmaksāt nākamā mēnesī. Saistošo noteikumu 
pamatredakcijas VII. nodaļā paredzētais pabalsts ir piešķirams pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 43. trešo daļu un nosakāms saistošajos noteikumos, kas nosaka pašvaldības 
brīvprātīgos pabalstus. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto, piekto un sesto daļu, kā arī 

saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/16 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”” gala redakciju (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai publicēt 
saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā „CARNIKAVAS 
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NOVADA VĒSTIS” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā Carnikavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā. 

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

9. § 
Par „Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Mieriņa 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” (turpmāk tekstā – 
pirmsskola) vadītājas I. Melkinas ziņojumu, Carnikavas novada dome secina: 

1. 22.08.2012. Carnikavas novada dome ar lēmumu (protokols Nr.15, 9.§)) apstiprinājusi 
„Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” Nr. CND/INA/2012/12 
(turpmāk – Nolikums). 

2. Nolikumam vairākkārt veikti grozījumi: 
2.1. grozījumi, kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 20.11.2013. sēdes lēmumu 

(prot. Nr.24, 21.§); 
2.2. grozījumi, kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 19.03.2014. sēdes lēmumu 

(prot. Nr.7, 12.§); 
2.3. grozījumi, kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 24.10.2018. sēdes lēmumu 

(prot. Nr.18, 12.§); 
2.4. grozījumi, kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. sēdes lēmumu 

(prot. Nr.2, 24.§). 
3. 01.09.2019. stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 
(turpmāk vadlīnijas). Vadlīnijas nosaka pirmsskolas izglītības ieguvi, tās saturu un 
organizāciju. Noteikts pirmsskolas izglītības satura mērķis un uzdevumi, pirmsskolas 
izglītības pedagoģiskā procesa organizācijas principi, pirmsskolas izglītības apguves 
plānotie rezultāti, pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi atbilstoši mūsdienu 
situācijai. Atbilstoši vadlīnijās izteiktajiem nosacījumiem, vairākkārtējiem Nolikuma 
grozījumiem,  nepieciešams apstiprināt Nolikuma jaunā redakcijā.   

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Carnikavas novada domes 21.08.2019. nolikumu Nr.INA/2019/36 „Carnikavas 
pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikums” (Nolikums - pielikumā). 
 

10. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2019/23 „ Par kultūras 

finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” apstiprin āšanu   
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, I.Gotharde 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2018.gada 
5.aprīļa atzinumā Nr.1-18/3032 ir izvērtējusi Domes 2018.gada 21.marta saistošos 
noteikumus Nr.SN/2018/4 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta 
saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā”” 
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un sniegusi iebildumus, norādot, ka pašvaldībai, veicot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 5.punktā noteikto pašvaldības funkciju, nav tiesības piešķirt finansiālo atbalstu 
privātpersonai, ja pašvaldība nav pilnvarojusi to veikt pašvaldības kompetencē esošu 
pārvaldes uzdevumu un šāds atbalsts ir pretrunā Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.panta pirmajai daļai. Ar Domes 2018.gada 
25.jūlija lēmumu (protokols Nr.12, 14.§) Domes 2018.gada 21.marta lēmums, ar kuru 
apstiprināti saistošie noteikumi Nr.SN/2018/4 “Grozījumi Carnikavas novada domes 
2016.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu 
Carnikavas novadā”” ir atcelts un spēkā ir 2016.gada 23.marta saistošo noteikumu 
Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” redakcija. VARAM 
minētā kontekstā lūdz izvērtēt spēkā esošos saistošos noteikumus par kultūras finansiālo 
atbalstu. Savu viedokli VARAM uztur arī 2018.gada 13.augusta atzinumā Nr.1-18/7093 un 
2018.gada 5.oktobra atzinumā Nr.1-18/8590.  

2. Dome 2019.gada 20.februāra vēstulē Nr.01-8.1/184 “Par skaidrojuma sniegšanu” vērsa 
VARAM uzmanību uz to, ka saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības finansiālu atbalstu 
kultūrā Carnikavas novadā, ir spēkā no 2010.gada (2010.gada 22.septembra saistošie 
noteikumi Nr.2010/30  “Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas 
finansiālo atbalstu un naudas balvām”, 2013.gada 18.septembra saistošie noteikumi 
Nr. SN/2013/28 “Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. gada 22. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 2010/30 "Par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu 
un naudas balvām", 2016.gada 23.marta saistošie noteikumi Nr.SN/2016/7 “Par kultūras 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā”). Visi iepriekšminētie saistošie noteikumi atbilstoši 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrās daļas prasībām pēc apstiprināšanas ir nosūtīti 
VARAM to tiesiskuma izvērtēšanai. 2010.gada 22.septembra saistošos noteikumus 
Nr.2010/30  “Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo 
atbalstu un naudas balvām” VARAM pieņēmusi bez iebildumiem (19.10.2010. Nr.2.2-
13/11880/6348). 2013.gada 18.septembra saistošie noteikumi Nr. SN/2013/28 “Grozījumi 
Carnikavas novada domes 2010.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2010/30 "Par 
Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām", nosūtīti 
VARAM atzinuma sniegšanai 2013.gada 30.septembrī, bet VARAM nekādus iebildumus 
nav izteikusi. 2016.gada 23.marta saistošie noteikumi Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo 
atbalstu Carnikavas novadā” nosūtīti VARAM atzinuma sniegšanai 2016.gada 30.martā. 
2016.gada 19.aprīļa atzinumā Nr.18-6/3049 VARAM izteikusi iebildumus par 
nepieciešamību svītrot vai pārskatīt atsevišķus 2016.gada 23.marta saistošo noteikumu 
Nr.SN/2016/7 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” punktus, bet kopumā 
nav apstrīdējusi saistošo noteikumu tiesiskumu. Kopš laika, kad pieņemti iepriekšminētie 
saistošie noteikumi, nav izdarīti grozījumi likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
5.punktā. Šajā laika periodā pēc būtības nav mainījušies arī Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā minētie principi, tajā skaitā, attiecībā 
uz publiskas personas pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī 
aizliegumu dāvināt publiskas personas mantu.  

3. VARAM 29.03.2019. vēstulē Nr. 1-132/2828 norāda, ka uztur savos atzinumos izteiktos 
iebildumus. 

 
I.Krastiņš jautā, vai ir kādas alternatīvas, kā atbalstīt iedzīvotājus par sasniegumiem kultūras 
jomā? 
D.Mieriņa atbild, ka šis jautājums pašlaik tiek risināts un uz septembra komitejām varētu tikt 
virzīti lēmumprojekti par atbalstu kultūras jomā. 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
5.punktu un 43.panta trešo daļu, un ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, 
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sporta un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2019/23 „Par kultūras 
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 
„Carnikavas novada vēstis” un mājas lapā www.carnikava.lv, izlikt redzamā vietā 
Carnikavas novada domes ēkā. 

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

11. § 
Par finansiālā atbalsta sniegšanu Biedrībai OK K āpa orientēšanās sacensību „Klubu 

stafetes 2019” organizēšanai Carnikavas novadā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Leja 

 
2019. gada 30.jūlij ā saņemta biedrības „Orientēšanās kluba „Kāpa”” (turpmāk - Ok Kāpa) 

vēstule (reģistrēta KAC 30.07.2019.Nr.S/1674) rīkot orientēšanās sacensības „Klubu stafetes  
2019” (turpmāk- pasākums), 01.09.2019. Mežgarciemā, Carnikavas novadā. 
 
I.Krastiņš komentē, ka, ņemot vērā līdzšinējo un daudzo gadu pieredzi kāda ir ar šo organizāciju, 
neapmierina piešķirtais minimālais finansējums liela mēroga sacensību organizēšanai. Pieprasītā 
maksimālā summa pašvaldības budžetu nekādā veidā neietekmē. Nākamreiz vajadzētu būt 
atsaucīgākiem, ņemot vērā ilggadējo sadarbību. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 19.06.2019. 
Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2019/18 „Par sporta finansiālo atbalstu 
Carnikavas novadā” 2., 4., 10., 3.pielikumu, un ņemot vērā Finanšu un budžeta komitejas, 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot 
„PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, 
G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai OK Kāpa EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit eiro, 00 centi) orientēšanās 
sacensību „Klubu stafetes 2019” organizēšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2019.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no OK Kāpa. 

3. OK Kāpa ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām un finansiālā atbalsta 
izlietošanas, iesniegt Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā 
rakstveida atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma 
dokumentus. 

4. Ok Kāpa pēc sacensībām trīs dienu laikā iesniegt elektroniskā formā Carnikavas pašvaldībai 
dome@carnikava.lv informāciju par sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu par sacensību 
norisi un fotogrāfiju. 

5. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
6. Atbildīgais par lēmumu kopumā- pašvaldības izpilddirektors. 
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12. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos “Carnikavas pamatskolas 

pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”  
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: J.Leja, A.Krasta, E.Odziņa, J.Kozlovskis, S.Brakovska, I.Krastiņš 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Ar domes 23.08.2017. lēmumu (prot. Nr.17, 5.§) ir apstiprināti domes noteikumi Nr. 

INA/2017/16 “Carnikavas pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi).  

2. Lai detalizētāk un precīzāk novērtētu Carnikavas pamatskolas pedagogu personisko 
ieguldījumu un darba kvalitāti ir jāveic Noteikumu grozījumi, izsakot Noteikumu 1. 
pielikumu “Darbinieku darba sasniegumu, aktivitāšu un daudzpusības pašnovērtējums” 
jaunā redakcijā. 

 
J.Kozlovskis jautā, kā skolotāji vērtē šo izstrādāto motivācijas sistēmu? 
A.Krasta atbild, ka skolotāju viedokļi ir dažādi. Ir skolotāji, kas aktīvi izmanto iespēju iegūt 
papildus samaksu par savu darbu, ir pedagogi, kas nevēlas neko darīt un nevēlas saņemt papildus 
samaksu. 
S.Brakovska jautā, cik bieži tiek veikts novērtējums? 
A.Krasta atbild, ka skolotājiem reizi pusgadā ir jāiesniedz savs pašnovērtējums, ko izskata 
komisija un lemj par samaksas apmēru.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro 
daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.pantu, Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 
balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, 
E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav 
balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.INA/2019/37 “Grozījumi noteikumos Nr.INA/2017/16 
“Carnikavas pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”” (pielikumā).  

2. Atbilstoši Noteikumu 5. punktam piešķirt finansējumu Carnikavas pamatskolas pedagogu 
materiālās stimulēšanas piemaksām EUR 3942,00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi 
eiro, 00 centi) mēnesī (24,09 likmes) (atbilstoši VIIS 31.05.2019. pedagogu tarifikācijas 
datiem)), 9 (deviņu) mēnešu periodā kopā EUR 35 478,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri 
simti septiņdesmit astoņi eiro, 00 centi), papildus sociālais nodoklis 24,09%, periodam no 
2019. gada 2. septembra līdz 30. decembrim un 2020. gada 1. janvāra līdz 31. maijam. 

3. Lēmuma 2. punkta izpildei paredzēt līdzekļus Carnikavas pamatskolas 2019. gada un 2020. 
gada budžetā. 

4. Atbildīgais par 3. punkta izpildi Carnikavas pamatskolas direktore. 
5. Atbildīgie par noteikumu Nr.INA/2019/37 “Grozījumi noteikumos Nr.INA/2017/16 

“Carnikavas pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”” piemērošanu – 
Izglītības un kultūras nodaļas Izglītības darba speciāliste un Carnikavas pamatskolas 
direktore, atbilstoši kompetencei. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 

13. § 
Par izmaiņām interešu izglītības pedagogu un sporta treneru atalgojumā 

Ziņo: D.Mieriņa 
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IZSAKĀS: I.Krastiņš, A.Krasta 
 

Noklausoties Carnikavas pamatskolas direktores A.Patkovskas ziņojumu, par dažādo 
atalgojumu Carnikavas pamatskolas interešu izglītības pedagogiem (turpmāk – pedagogiem)  un 
sporta speciālistiem (turpmāk – sporta treneriem) Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) 
konstatē, ka pedagogiem un treneriem ir atšķirīgas algu likmes par 1 darba slodzi. 

 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un trešās daļas 3., 6. un 17.punktu, 

05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par 
pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu, 
nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, racionālu un lietderīgu pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietošanu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

1. No 2019.gada 1.septembra noteikt atalgojumu par 1 likmi (30 stundas nedēļā) interešu 
izglītības pedagogiem un (40 stundām nedēļā) sporta treneriem (48.amatu saime, 
III.mēnešalgu grupa, 10.līmenis) EUR 1005,00 par 1 darba slodzi (pirms nodokļu 
nomaksas);  

2. Par lēmumu informēt interešu izglītības pedagogus un sporta trenerus, kā arī izdarīt 
nepieciešamos grozījumus noslēgtajos darba līgumos. Atbildīgais - Carnikavas pamatskolas 
direktore. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā pašvaldības izpilddirektors. 
 

14. § 
Par finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2019. gada septembris- 

decembris 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
Iepazīstoties ar Interešu izglītības vērtēšanas komisijas 15.07.2019. protokolu Nr.2 un 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un trešās daļas 3., 6.  16. un 17.punktu,  
05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, 25.05.2011. nolikuma 
Nr.CND/INA/2011/21 „Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums” 10. 
un 17. punktiem, Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, balsojumā nepiedalās E.Odziņa, 
pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 
darbā", Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības vērtēšanas komisijas lēmumu par finansējuma sadali 
2019.gada septembris- decembris interešu izglītības programmu īstenošanai: 
1.1. Carnikavas pamatskolas 11 (vienpadsmit) pulciņiem Izglītības un Zinātnes ministrijas 

mērķdotāciju finansējumu 9 982,05 EUR apmērā t.sk. VSOA maksājums 24,09 % 
(saskaņā ar pielikuma 1. punktu); 

1.2. Carnikavas pamatskolas 6 (sešiem ) pulciņiem pašvaldības budžeta finansējumu 
5 153,16 EUR  t.sk. VSOA maksājums 24,09 % (saskaņā ar pielikuma 2. punktu). 
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2. Atbildīgā par lēmuma 2.1. un 2.2. punktos minēto līdzekļu administrēšanu – Carnikavas 
pamatskolas direktore. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

15. § 
Par izmaiņām pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centr ālā 

administrācija) strukt ūrā 
Ziņo: D.Mieriņa 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, A.Krasta 
 
I.Krastiņš izsaka pateicību, par sagatavoto struktūru. Apskatot jauno struktūru ir redzams, ka būs 
trīs dažādas nodaļas, kur visās trīs jaunajās nodaļās būtu pa diviem darbinieki, kas pārraudzīs 
katru no darbības jomām (kultūra, izglītība un novadpētniecības centra darbība). Šī ir ļoti loģiska 
struktūra, bet vienīgais, kas uzreiz “krīt acīs” ir tas, ka visus iepriekšējos gadus mums bija vēl 
viens amats – lielās sfēras vadītājs, kuram reāli apakšā bija trīs speciālisti. Būtībā šī vadītāja 
vieta, kā mēs tagad varam redzēt (kad darbinieks aiziet pensijā), tiek likvidēta un ir bijusi kā 
butaforija. Nav arī nekādas ilūzijas, kāpēc tas tā ir bijis un kāpēc ir atalgots lojāli balsojošs 
darbinieks. Šī nodaļa vispār tika izveidota tajā laikā, kad E.Terentjeva bija deputāte, un šis amats 
bija novērtējums par viņas lojālajiem balsojumiem. Tagad ir prieks redzēt, ka šī struktūra ir loģiski 
sadalīta – ar konkrētām funkcijām. Iepriekš mums bija nodaļas vadītāja, kurai nebija nekāda 
izglītība un pieredze saistībā ar pedagoģisko darbu. Prieks, ka tas tagad ir noticis, tikai žēl, ka tas 
mums izmaksāja tik daudz.  
D.Mieriņa precizē I.Krastiņa teikto. Tad, kad tika likvidēta Rīgas rajona padome, izglītība, sporta 
un kultūra funkcijas bija kaut kur jānovirza. Bija divi varianti veidot kopīgu institūciju ar citām 
pašvaldībām vai pārņemt šīs funkcijas un veidot atsevišķu nodaļu pašiem. Carnikavas pašvaldība 
izvēlējās otro variantu un tika izveidota Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. Tur ir daudz 
jautājumu, kas bija jārisina. Vēlāk gan sports tika atdalīts kā atsevišķa nodaļa. Šobrīd tas ir tikai 
likumsakarīgi, ka ir tapis šāds lēmums par struktūras izmaiņām.  
 

Noklausoties izpilddirektora p.i. I. Lulles ziņojumu par Carnikavas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas organizatorisko struktūru, funkcijām un 
atbildību, veikt izmaiņas Centrālās administrācijas struktūrā, pamatojoties uz Carnikavas novada 
ilgtspēj īgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam īpašo mērķi (ĪM1): Konkurētspējīga 
pamata un vidējā izglītība, kā arī lai uzlabotu darba organizāciju un darba kvalitāti izglītības jomā, 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 
Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs”, Ministru kabineta noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktiem, 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem, 21.panta astoto daļu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālo jautājumu 14.08.2019 komitejas lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. No 01.09.2019. veikt sekojošas izmaiņas Carnikavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā 
administrācija” (Carnikavas novada dome) struktūrā: 
1.1. Likvid ēt struktūrvienības “Izglītības un kultūras nodaļa” apakšstruktūrvienības “Tautas 

nams “Ozolaine” un “Carnikavas novadpētniecības centrs”; 
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1.2. Izveidot patstāvīgas Carnikavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” 
(Carnikavas novada dome) struktūrvienības “Tautas nams “Ozolaine” un “Carnikavas 
novadpētniecības centrs”. 

1.3. Nodot daļu no struktūrvienības “Izglītības un kultūras nodaļa” funkcijām:  
1.3.1. struktūrvienībai “Tautas nams “Ozolaine”” - kultūras dzīves organizācija, tautas 

jaunrades attīstība un kultūras politikas realizācija Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā; 

1.3.2. struktūrvienībai “Carnikavas novadpētniecības centrs” - pašvaldības funkciju 
īstenošana kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā. 

1.4. Pārsaukt struktūrvienību “Izglītības un kultūras nodaļa”  par  “Izglītības nodaļu”. 
2. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” (Centrālā 

administrācija) struktūrvienību “Izglītības  nodaļa”, “Tautas nams “Ozolaine””, “Carnikavas 
novadpētniecības centrs” nolikumus iesniegt apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektoram.  

3. Par lēmuma 1.punktā minēto izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai domei grozījumus 
pašvaldības nolikumā un Centrālās administrācijas nolikumā. Termiņš – 30.08.2019. 

4. Likvid ēt no 01.09.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) struktūrvienībā “Izgl ītības un kultūras nodaļa” 
amata vietas atbilstoši 1.pielikumam. 

5. Izveidot no 01.09.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS 
NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) struktūrvienībā “Carnikavas novadpētniecības 
centrs”” šādas amata vietas:  
5.1. Novadpētniecības centra vadītājs (profesijas kods 2621 11), 18.5 amatu saime, IV 

līmenis, 10.mēnešalgu grupa, pilns darba laiks, mēnešalga EUR 1287,00; 
5.2. Novadpētniecības centra speciālists (profesijas kods 2621 13), 18.5 amatu saime, IV 

līmenis, 10.mēnešalgu grupa, nepilns darba laiks (0,5 slodze), mēnešalga EUR 644,00; 
6. Izveidot no 01.09.2019. Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS 

NOVADA DOME” (Centrālā administrācija) struktūrvienībā “Tautas nams “Ozolaine”” 
amata vietas atbilstoši 2.pielikumam.  

7. Pārsaukt Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” 
(Centrālā administrācija) struktūrvienībā “Izgl ītības  nodaļa” amatu “Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītājs” par amatu “Izglītības nodaļas vadītājs”. 

8. Izveidot Carnikavas novada pašvaldības iestādes “CARNIKAVAS NOVADA DOME” 
(Centrālā administrācija) struktūrvienībā “Izgl ītības  nodaļa” amatu “Izglītības un jaunatnes 
lietu speciālists” (profesijas kods 242242), 29.amatu saime III līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 
pilns darba laiks, mēnešalga EUR 1106,00. 

9. Apzināt citus pašvaldības iekšējos un ārējos normatīvos aktus, kuros būtu izdarāmas 
izmaiņas atbilstoši lēmumā minētajām izmaiņām pašvaldības struktūrā, izstrādāt 
nepieciešamos grozījumus un iesniegt apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektoram vai 
domei saskaņā ar kompetenci. Termiņš – 01.11.2019. 

10. Veikt nepieciešamos grozījumus Centrālās administrācijas darbinieku  amatu un 
mēnešalgu sarakstā, kā arī grozījumus darbinieku darba līgumos un amatu aprakstos. 
Termiņš – 01.10.2019. 

11. Sastādīt materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, lietvedībā esošo dokumentu sarakstus, aktus 
utt., ja atbilstoši šajā lēmumā minētajam kompetenču sadalījumam nepieciešama attiecīgo 
vērtību un dokumentācijas nodošana – pārņemšana starp Izglītības nodaļu un 
jaunizveidotajām struktūrvienībām. Termiņš – 01.10.2019. 

12. Atbildīgie par lēmuma 3.un 9.punktu izpildi – Centrālās administrācijas Administratīvās 
nodaļas vadītāja, Izglītības nodaļas vadītāja, Tautas nama “Ozolaine” vadītāja, 
Novadpētniecības centra vadītājas un Juridiskās nodaļas vadītāja, atbilstoši kompetencei. 
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13. Atbildīgie par lēmuma 10.-11.punktu izpildi – Administratīvās nodaļas vadītāja, Finanšu 
vadības nodaļas vadītāja un pašvaldības izpilddirektors atbilstoši kompetencei. 

14. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 
 

16. § 
Par pilnvarojumu pašvaldības policijai 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšnieka  G.Dzirkaļa ziņojumu, 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pants paredz, ka personas, kurām ir tiesības 
sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, nosaka šis likums vai citi normatīvie akti. 
Protokolu ir tiesīgas sastādīt arī attiecīgi pilnvarotas pašvaldību amatpersonas. Ja šis likums 
vai citi normatīvie akti nenosaka personu, kura ir tiesīga sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolu, to sastāda iestāde, kura saskaņā ar šo likumu ir pilnvarota izskatīt administratīvo 
pārkāpumu lietas, vai valsts policijas darbinieks atbilstoši pārkāpuma izdarīšanas vietai. 

2. Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 4.novembra sprieduma Nr.133064316 izpratnē sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolus nav tiesīgas policijas amatpersonas, kas tam nav 
normatīvajos aktos pilnvarotas.  

3. Ievērojot iepriekšminēto, lai administratīvā pārkāpuma protokols tiktu sastādīts, nepārkāpjot 
protokola sastādīšanas nosacījumus, nepieciešams domes lēmums par attiecīgu 
pilnvarojumu pašvaldības policijas amatpersonām. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un 21.panta otro daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, 
ņemot vērā Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 13.08.2019. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, 
A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, 
“ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsākt lietvedību 
administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, kurus izskata Carnikavas novada 
domes Administratīvā komisija saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
210.panta pirmo daļu.  

2. Par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto pilnvarojumu izdarīt grozījumus 2016.gada 
28.janvāra nolikumā Nr.INA/2016/3 “Carnikavas novada pašvaldības policijas nolikums”, 
1 (viena) mēneša laikā, skaitot no šī lēmuma parakstīšanas dienas. 

3. Atbildīgie par lēmuma izpildi - Pašvaldības policijas priekšnieks un pašvaldības 
izpilddirektors, atbilstoši kompetencei. 

 
17. § 

Par pilnvarojumu pašvaldības policijai 
Ziņo: G.Miglāns 

 
IZSAKĀS: J.Leja, G.Dzirkalis 
 

Iepazīstoties ar Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšnieka G.Dzirkaļa ziņojumu, 
Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

1. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi” 49.punkta izpratnē šo noteikumu ievērošanu uzrauga Zvejniecības 
likuma 18.pantā minētās institūcijas. 
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2. Zvejniecības likuma 18. pants paredz, ka Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo 
ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu aizsardzību un uzraudzību veic Valsts 
vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarota 
persona — sabiedriskais vides inspektors Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras 
piekrastē un pašvaldības pilnvarota persona — attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

3. Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos 
ūdeņos” 37.2.punkta izpratnē šo noteikumu ievērošanu kontrolē un uzrauga pašvaldības 
pilnvarotas amatpersonas, kuras attiecīgās pašvaldības teritorijā ir tiesīgas pārbaudīt lomu, 
zvejā izmantotos rīkus un, ja tiek konstatēts pārkāpums, atbilstoši kompetencei sastādīt 
administratīvo pārkāpumu protokolus un nosūtīt tos izskatīšanai attiecīgā kompetentā 
institūcijā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis un 
nelikumīgi izmantotos zvejas rīkus un līdzekļus. 

 
J.Leja jautā, kā Pašvaldības policija cīnīsies pret maluzvejniecību? 
G.Dzirkalis atbild, ka Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts vides dienestu un savas 
kapacitātes ietvaros veic patrulēšanu gan uz ūdens, gan gar krastu.  
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu un 21.panta otro daļu, ņemot vērā Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 13.08.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Carnikavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” struktūrvienības 
“Pašvaldības policija” amatpersonas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā: 
1.1. uzraudzīt Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību noteikumi” ievērošanu; 
1.2. veikt publisko ūdeņu un zivju resursu aizsardzību un uzraudzību atbilstoši Zvejniecības 

likumā noteiktajai kompetencei; 
1.3. kontrolēt un uzraudzīt Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par 

rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” ievērošanu, tajā skaitā, pārbaudīt lomu, zvejā 
izmantotos rīkus un, ja tiek konstatēts pārkāpums, atbilstoši kompetencei sastādīt 
administratīvo pārkāpumu protokolus un nosūtīt tos izskatīšanai attiecīgā kompetentā 
institūcijā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis 
un nelikumīgi izmantotos zvejas rīkus un līdzekļus. 

2. Par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto pilnvarojumu izdarīt grozījumus 2016.gada 
28.janvāra nolikumā Nr.INA/2016/3 “Carnikavas novada pašvaldības policijas nolikums”, 
1 (viena) mēneša laikā, skaitot no šī lēmuma parakstīšanas dienas. 

3. Atbildīgie par lēmuma izpildi - Pašvaldības policijas priekšnieks un pašvaldības 
izpilddirektors, atbilstoši kompetencei. 

 
18. § 

Par iesniegums izskatīšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. 26.07.2019. domē saņemts, iereģistrēts ar Nr. S/1649, [..] (turpmāk - iesniedzējs) iesniegums 
“Pielikums pie iesnieguma 29.05.2019., reģ. Nr. S/1206”. Iesniegumos iesniedzējs – 
nekustamā īpašuma Delfīnu ielā 48, Garciemā, Carnikavas nov. (kadastra numurs 8052 008 
0349) īpašnieks, norādījis, ka saskaņā ar 19.12.1996. notariālu apliecinājumu (“ko, 
iespējams, var pielīdzināt pirkšanas-pārdošanas līgumam”) bijušais zemes vienības ar 
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kadastra apzīmējumu 8052 008 1046, Delfīnu ielā 47, Garciemā, Carnikavas novadā, 
īpašuma kadastra numurs 8052 008 1046, 0,061 ha platībā (turpmāk – zemes vienība), 
pastāvīgais lietotājs [..] atļāvis iesniedzējam kopt un atrasties [..] pastāvīgā lietošanā 
piešķirtajā zemesgabalā. Ievērojot minēto, iesniedzējs uzskata sevi par faktisko zemes 
vienības lietotāju, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un lūdz pašvaldību izskatīt iespēju 
slēgt ar viņu līgumu par zemes vienības nomu. Cita starpā iesniegumā nav norādītas nomas 
laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā. 

2. Saskaņā ar domes 20.10.2010. lēmumu (protokols Nr.20, 24.§) “Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanos un zemes nomas pirmtiesību iegūšanu” (turpmāk – Lēmums) Carnikavas novada 
lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2010.gada 31.maijam Valsts zemes 
dienestā nebija iesnieguši iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā 
par samaksu, izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un iegūtas nomas pirmtiesības, 
tai skaitā [..] uz zemes vienību. [..] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību nav 
izmantojis un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā zemes nomas līgumu 
ar pašvaldību nav noslēdzis.  

3. Īpašuma tiesība uz zemes vienību nostiprināta Carnikavas novada pašvaldībai (Rīgas rajona 
tiesas tiesneses Ināras Kuzņecovas 01.03.2019. lēmums, žurn. Nr. 300004793551). 

4. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība 
ir neapbūvēta, tai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – “Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”, kods 0601.  

5. Saskaņā Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018. - 2028. gadam (Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā 
DzS3. Tā noteikta teritorijām, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dārza 
māju (vasarnīcu) apbūve ar tai atbilstošu infrastruktūru. 

6. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” paredz:  
6.1. 28.punkts - Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs;  
6.2. 32.punkts - Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. 

Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu 
un dokumentē izsoles procedūru. 

7. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmajai daļai publiska persona darbojas 
privāto tiesību jomā, veicot darījumus. Minētā likuma panta otrā daļa noteic, ja publiska 
persona darbojas privāto tiesību jomā, uz to attiecas likumi, kas reglamentē privāttiesiskus 
darījumus vispār, ciktāl šo darbību neierobežo citi normatīvie akti.  

8. 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. Saskaņā ar Civillikuma 
994. pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts 
zemesgrāmatā. Civillikuma 1036. pants noteic, ka īpašums dod īpašniekam vienam pašam 
pilnīgas varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem 
aprobežojumiem. Ievērojot minēto īpašnieks bauda plašu brīvību pār lietu, tādēļ viņa rīcība 
ir darbība privāto tiesību jomā. 

9. Likums “Par pašvaldībām” nosaka: 
9.1.14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
nekustamo mantu; 

9.2.21.panta pirmās daļas 27.punkts - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos; 

9.3.21.panta otro daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 
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No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, izdarot 
lietderības apsvērumus, secināms, ka: 

1. Sevis uzskatīšana par zemes vienības faktisko lietotāju iesniedzējam nerada zemes nomas 
priekšrocības. Neapbūvēta zemesgabala nomnieka noskaidrošana iespējama tikai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - nomas tiesību izsolē. 

2. Lai arī iesniegumā nav norādītas nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā, 
saskaņā ar teritorijas plānojumu zemes vienība izmantojama dzīvojamai apbūvei. Līdz ar to 
neapbūvētās apbūvei paredzētās zemes vienības iznomāšana nav lietderīga, jo tādējādi var 
tikt radīts dalītā īpašuma (situācija, kad zeme pieder vienai personai, bet būve, kas uz tās 
atrodas, citai) izveidošanās risks. Cita starpā vērā ņemams fakts, ka jau pastāvošo piespiedu 
dalītā īpašuma attiecību izbeigšanas tiesiskajam regulējumam valdība ir sagatavojusi jaunu 
likumprojektu, kura mērķis ir nodrošināt iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu un izveidot 
vienotu nekustamo īpašumu Civillikuma 968. panta izpratnē.  

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 13.08.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, 
G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, 
I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada 
dome NOLEMJ: 

Atteikt noslēgt līgumu ar [..], personas kods [..], par nekustamā īpašuma Delfīnu ielā 47, 
Garciemā, Carnikavas nov. (kadastra numurs 8052 008 1046) sastāvā ietilpstošās zemes vienības 
0,061 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 10546, nomu.  
 

19. § 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zibeņi”, Carnikavas 

novads 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „Baltsurvey” (reģ. Nr.40003761022) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zibeņi, Carnikavas novads, zemes vienībai ar 
kadastra  apzīmējumu 8052 005 1234. 

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, 

Adresācijas noteikumu 2.8. un 2.9.punktiem, 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 
13.08.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, 
J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, 
S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zibeņi”, Carnikavas novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1234. 

2. Saglabāt adresi „Zibeņi”, Carnikava, Carnikavas novads, un piešķirt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001, zemesgabalam, 
kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 1,8503 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi „Zibeņu apakšstacija”, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
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naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,0818 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Piešķirt adresi „Zibeņu tornis”, Carnikava, Carnikavas novads, un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201, zemesgabalam, kurš 
zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.3” 0,0193 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 
20. § 

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

 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 13.08.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,078 ha platībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais nosaukums [..]), 
īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 
iegūšanai Krievijas Federācijas pilsonim [..] ([..]), dzimšanas laiks un vieta – [..], Maskava, 
Krievija. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

21. § 
Par piekrišanu zemes [..], Carnikavas nov. iegūšanai īpašumā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 
ceturto daļu, 29.panta otro daļu, 30.panta pirmo un otro daļu un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 13.08.2019. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,087 ha platībā [..], Carnikavas nov. (iepriekšējais nosaukums [..]), 
īpašuma kadastra numurs 8052 002 [..], zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 002 [..], 
iegūšanai Krievijas Federācijas pilsonim [..] ([..]), personas kods [..].  
 
Pielikumā administratīvais akts. 
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22. § 
Par Carnikavas novada pašvaldības nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 

Carnikavas novads, 12.08.2019. plānotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles 
organizēšanu 

Ziņo: D.Mieriņa, D.Čūriška 
 
IZSAKĀS: E.Burģelis, J.Leja, I.Krastiņš, J.Kozlovskis, S.Brakovska 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 20.02.2019. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu 
īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§) (turpmāk – Lēmums) ir nodota atsavināšanai Carnikavas 
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta - nekustams īpašums Sintēzes 
iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes 
vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569 (turpmāk – nekustams 
īpašums Sintēzes iela 3), ir apstiprināta nekustamās mantas nosacītā cena - EUR 25000,00, 
kā arī ir noteikti nekustamās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas 
tiesību aprobežojumi;  

2. ar domes 19.06.2019. lēmumu „Par pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 
3, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes 
iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., izsoles organizēšanu” (prot. Nr. 10, 3.§) domes 
Izsoles komisijai (turpmāk – komisija) ir uzdots organizēt un rīkot nekustama īpašuma 
Sintēzes iela 3 pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro; 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(protokols Nr.13, 14.§) ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija, kuras sastāvs un 
nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk –komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot komisijas sastāva izmaiņas, kas apstiprinātas ar domes 18.09.2013. 
lēmumu  (protokols Nr.18, 46.§) un komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas 
apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§) un domes 20.03.2019. 
lēmumu (prot. Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 20.06.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/19/25) ir apstiprināti nekustama 
īpašuma Sintēzes iela 3 izsoles noteikumi Nr.INA/2019/23 (turpmāk – izsoles noteikumi); 

6. saskaņā ar izsoles noteikumiem nekustama īpašuma Sintēzes iela 3 mutiska izsole tika 
plānota 12.08.2019. plkst. 10.00  (turpmāk – izsole);  

7. izsoles noteikumos paredzētajā termiņā līdz 02.08.2019. plkst. 14.30 nekustama īpašuma 
Sintēzes iela 3 izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks;   

8. sludinājums par nekustama īpašuma Sintēzes iela 3 izsoli, tai skaitā, Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 01.07.2019. 
pašvaldības mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 28.06.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 
(oficiālās publikācijas Nr.2019/129.IZ7), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada 
vēstis” 2019.gada jūlija izdevumā #299, paziņojums par izsoli 02.07.2019. izlikts labi 
redzamā vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka:  
a. 3.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - publiskas personas nekustamo mantu var 

atsavināt, pārdodot izsolē; 
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b. 9.panta otrā daļa - institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 

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

d. 31.panta pirmā daļa cita starpā nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles 
sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu; 

e. 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; 

10. izsoles noteikumi paredz: 
a. 38.1.apakšpunkts - izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā nav reģistrējies 

neviens izsoles dalībnieks; 
b. 40.punkts cita starpā - lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem dome; 

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 „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciema degradētajā 
uzņēmējdarbības teritorijā” ar 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. lai nodrošinātu, ka nekustamais īpašums Sintēzes iela 3 tiek izmantots uzņēmējdarbībā 
noteiktā nozarē atbilstoši Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. 
gadam (pieejama: 
http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Attistiba/Strategija/Strategija_gatava/IAS_strat_FIN.
pdf) un Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam mērķiem, ar 
Lēmumu ir noteikti atsavināmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi 
uz 5 (pieciem) gadiem pēc iznākuma rādītāju sasniegšanas, tai skaitā nosacījums, ka pircējs 
nedrīkst mainīt (un izmanto) detālplānojumā noteikto teritorijas izmantošanas mērķi;  

13. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 
2.punkts cita starpā nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami 
augstāku cenu; 

14. ir lietderīgi nekustama īpašuma Sintēzes iela 3 izsoles organizēšanu uzdot komisijai. 
 
E.Burģelis jautā, kāda ir procedūra jeb kādi ir nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai? 
D.Čūriška atbild, kas izsoles rezultātu apstiprināšanas kārtība ir aprakstīta MK noteikumos. 
Uzņēmējam, kurš īpašumu ir nosolījis, pirms izsoles (pie reģistrēšanās) ir jāsamaksā 10% 
nodrošinājums no nosacītās cenas. Tad tiek veikta solīšana un uzvarētājam tiek iedota izziņa par 
norēķinu jeb starpība, kas ir jāsamaksā. Tad, kad tas tiek izdarīts, izsoles komisijas gatavo 
lēmumprojektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.  
E.Burģelis jautā, vai pēc līguma noslēgšanas ir sastādīts kaut kāds maksājuma grafiks – cik ilgā 
laikā jāsamaksā visa atlikusī īpašuma vērtība? 
D.Čūriška atbild, ka maksāšanas grafiks ir pielikums pirkuma līgumam. Papildus ir 6% gadā, ko 
nosaka likums, par atlikto un nesamaksāto pirkuma summu.  
E.Burģelis jautā, kas ir situācijā, kad pretendents, kurš ir nosolījis šo zemesgabalu, neveic 
maksājumus? 
D.Čūriška atbild, ka līgumā ir paredzēti l īgumsodi, sankcija un pat tas, ka manta nonāk atpakaļ 
pārdevēja (pašvaldības) īpašumā. Ja nav iespējama vienošanās par līguma izbeigšanu, tad 
vienīgais risinājums ir tiesas ceļā. Likums atļauj ieguvējam iegūt tiesību kļūt par īpašnieku pirms 
pirkuma maksas samaksas. Tā ir arī šajos gadījumos. Pēc nomaksas līguma noslēgšanas tiek 



26 

rakstīts nostiprinājuma lūgums un noslēgts vēl ķīlas līgums, par labu pašvaldībai. Šādas atzīmes 
tiek reģistrētas zemesgrāmatā.  
E.Burģelis jautā, no kura brīža uzņēmējam jāsāk pildīt projekta nosacījumi? 
D.Mieriņa atbild, ka no līguma noslēgšanas brīža komersantam ir jāsāk īstenot projekts un jāpilda 
tā kritēriji.  
D.Čūriška papildina, 12 mēnešu laikā ir jāsaņem būvatļauja, 30 mēnešu laikā ir jāuzbūvē un 36 
mēnešu laikā ir jāuzsāk ražošana.  
E.Burģelis jautā, no kura brīža tiek skaitītas ieguldītās investīcijas? 
D.Čūriška atbild, ka investīcijas tiek rēķinātas pēc tiem datiem, ko uzņēmums iesniedz VID (pēc 
bilances). 
S.Brakovska jautā, kas notiek, ka uzņēmums, kas nosolījis, tiek likvidēts? 
D.Mieriņa atbild, ka tad neko.  
 

Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 12.08.2019. plānotā pašvaldības nekustama 
īpašuma Sintēzes iela 3 izsole ir atzīstama par nenotikušu, un Eiropas Savienības projekta 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības teritorijā” 
īstenošanai un iznākuma rādītāju izpildei ir organizējama un rīkojama jauna nekustama īpašuma 
Sintēzes iela 3 izsole, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.panta otro daļu, 10.panta 
pirmo daļu, 31.panta pirmo daļu un 36.panta otro daļu, Carnikavas novada domes 20.06.2019. 
noteikumu Nr.INA/2019/23 38.1.apakšpunktu un 40.punktu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns, E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes 
vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 12.08.2019. plānoto 
mutisko izsoli par nenotikušu. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā minēto 
informāciju, termiņš - 5 (piecas) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai, ievērojot Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteikto kārtību un termiņus, un saskaņā ar Carnikavas novada domes 
20.02.2019. lēmumā „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu 
Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas 
nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas apstiprināšanu” (prot. 
Nr. 2, 6.§) noteikto, organizēt un rīkot Carnikavas novada pašvaldības nekustamās mantas – 
nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 
008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 
1569, kura nosacītā cena ir EUR 25000,00 (divdesmit pieci tūkstoši eiro, nulle centi) - 
pārdošanu izsolē. 

4. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai iekļaut lēmuma 3.punktā norādītā 
nekustamā īpašuma izsoles noteikumos ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. lēmumu 
(prot. Nr. 2, 6.§) noteiktos nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus un 
atsavināšanas tiesību aprobežojumus. 

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 
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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: 

6.1. lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāju; 

6.2. lēmuma 3., 4. un 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 
priekšsēdētāju. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

23. § 
Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., 12.08.2019. 

notikušās izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa, D.Čūriška 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, J.Leja, J.Kozlovskis, S.Brakovska, E.Burģelis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 20.02.2019. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu 

īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§) (turpmāk – Lēmums) ir nodota atsavināšanai Carnikavas 
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta – nekustams īpašums 
Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, kas 
sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, un trīs 
ēkām: garāžas, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, tualetes, kadastra apzīmējums 
8052 008 1210 007, un šķūņa, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008 (turpmāk – 
nekustams īpašums vai pašvaldības manta), ir apstiprināta pašvaldības mantas nosacītā 
cena EUR 33000,00, kā arī ir noteikti izsolāmās pašvaldības mantas turpmākās 
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 

2. ar domes 19.06.2019. lēmumu „Par pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 
3, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes 
iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., izsoles organizēšanu” (prot. Nr. 10, 3.§) domes 
Izsoles komisijai (turpmāk – komisija) uzdots organizēt un rīkot pašvaldības mantas 
pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro saskaņā ar Lēmumā noteikto; 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(protokols Nr.13, 14.§) ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija, kuras sastāvs un 
nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk –komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot komisijas sastāva izmaiņas, kas apstiprinātas ar domes 
18.09.2013. lēmumu  (protokols Nr.18, 46.§) un komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, 
kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§) un domes 
20.03.2019. lēmumu (prot. Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 20.06.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/19/25) ir apstiprināti 
pašvaldības mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2019/24 (turpmāk – izsoles noteikumi); 

6. pašvaldības mantas izsole notika 12.08.2019. plkst. 12.00; komisija iesniegusi domei 
pašvaldības mantas mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/28 (pielikums), no kura izriet, 
ka izsolei pieteicies viens dalībnieks, sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas 
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komercfirma “TITĀNS”, reģistrācijas numurs 40103007007 (turpmāk – SIA “TITĀNS”), 
kuras valdes loceklis ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt atsevišķi uz izsoli ieradies noteiktajā 
laikā un, nosolot vienu soli (EUR 500,00) papildus izsoles sākumcenai (EUR 33000,00), 
saskaņā ar izsoles noteikumu 28.punktu ir atzīstams par izsoles uzvarētāju un ir ieguvis 
tiesības slēgt nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par izsolē iegūto mantu par 
pirkuma summu EUR 33500,00, vienlaikus slēdzot līgumu par izsolē iegūtās mantas 
ieķīlāšanu par labu pašvaldībai; 

7. domes bankas kontā saņemts SIA “TITĀNS” maksājums EUR 50,00 (12.08.2019. 
paziņojums par maksājuma uzdevuma Nr. 8174 debetēšanu), tas ir, avanss par nosolīto 
mantu 10 (desmit) procentu apmērā (EUR 3350,00) no nosolītās summas (EUR 33500,00), 
atrēķinot pirms izsoles domes bankas kontā 22.07.2019. iemaksātā nodrošinājuma summu 
(EUR 3300,00); 

8. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 01.07.2019. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 28.06.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2019/129.IZ8), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2019.gada jūlija izdevumā #299, paziņojums par izsoli 02.07.2019. izlikts labi redzamā 
vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
36.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles;  

10. pašvaldības mantas izsoles protokols ir apstiprināts ar komisijas 13.08.2019. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14-1/19/32); 

11. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a. 30.panta 11 daļa cita starpā - pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz 

nomaksu, divu nedēļu laikā par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 
procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, ja izsoles noteikumi neparedz citu 
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta avansā; 

b. 30.1panta pirmā daļa - ja izsoles noteikumos paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas 
pirkums vai īpaši izmantošanas nosacījumi, pirkuma līgumu slēdz ar tādu juridisko 
personu, kuras nodokļu, tai skaitā nodevu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas 
iemaksu, parāds Latvijā nepārsniedz 150 euro. Nodokļu nomaksu pārbauda pirms 
izsoles rezultātu apstiprināšanas, ņemot vērā informāciju, kas ievietota Ministru 
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā — Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 
nodokļu parādnieku datubāzē, kā arī pēdējos nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas sistēmā aktualizētos datus; 

c. 34.panta otrā daļa - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles 
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto 
maksājumu nokārtošanas; 

d. 36.panta pirmā daļa cita starpā – publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu. Nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas vārdā paraksta attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona; 

e. 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; 

f. 36.panta trešā daļa – pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, 
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu 
pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par 
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 
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procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos 
nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto 
īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas 
tiesības par labu atsavinātājam; 

12. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 09.08.2019. izziņu Nr.106141, kas 
21.08.2019. iegūta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē, SIA “TITĀNS” 07.08.2019. 
nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 eiro; 

13. saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas sniegtajām ziņām SIA 
“TITĀNS” nepieder neviens nekustams īpašums Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā, līdz ar ko tā nav nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs; 

14. saskaņā ar Carnikavas novada būvvaldes 20.08.2019. izziņu par būves neesību Nr.BIS-BV-
23.1-2019-1122 (05-2.1/54) nekustama īpašuma sastāvā Kadastra informācijas sistēmā un 
zemesgrāmatā reģistrētā būve – tualete ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1210 007 – 
apvidū neeksistē. Šai būvei, kā dabā neeksistējošai ēkai, nav noteikta vērtība neatkarīga 
sertificēta vērtētāja SIA “ARCO REAL ESTATE” 18.12.2018. vērtējumā Nr.2018-VER-
81654-Z un 21.01.2019. vērtējuma papildinājumā Nr.2019-81654/P. 

 
I.Krastiņš jautā, vai var pastāstīt detalizētāk, ar ko nodarbosies šis uzņēmums? 
D.Mieriņa atbild, ka detalizētāk neko nevar atklāt, jo komersants nav devis šādu piekrišanu. 
Variet iepazīties ar publiski pieejamo informāciju.  
S.Brakovska jautā, vai pretendentiem ir kaut kādas prasības, piemēram, iesniegt biznesa plānu 
jeb kā tiks organizēta un attīstīta plānotā uzņēmējdarbība? 
D.Mieriņa atbild, ka pašvaldība pretendentiem biznesa plānus neprasa. Ir ļoti stingras prasības, 
kas šajā projektā var piedalīties un to nosaka MK noteikumi, arī visas atļautās darbības jomas. 
Galvenie nosacījumi, kas ir iekļauti līgumā ar CFLA, ir projekta kritēriji – 200 darbavietas un 
10,5 milj. ieguldījumi. Tas ir tas, kas ir svarīgs pašvaldībai. Projekts paredzēts, lai stimulētu mazo 
un vidējo uzņēmējdarbību. 
I.Krastiņš komentē, ka nav pārliecības, ka šie uzņēmumi spēs īstenot šos kritērijus, jo trūkst 
informācija. Risks ir tāds, ka šādi viena darbinieka uzņēmumi, nespēj realizēt saistības un par to 
samaksās pašvaldība.  
 

Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 12.08.2019. notikušās pašvaldības mantas izsoles 
rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta 11 daļu, 30.1panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu 
un 36.panta pirmo, otro un trešo daļu, atklāti balsojot „PAR” 7 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 4 balsīm (E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja), “ATTURAS” 1 balss (S.Brakovska), Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, kas sastāv no zemes 
vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, un divām ēkām: garāžas, 
kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, un šķūņa, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 
008 - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-
1/19/28 (pielikums). 

2. Attiecībā par 12.08.2019. izsoles protokolā Nr.14-1/19/28 minēto, dabā neeksistējošo 
nekustamā īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, sastāvā ietilpstošo 
būvi – tualeti ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1210 007, veikt darbības šīs būves dzēšanai 
no Kadastra informācijas sistēmas un zemesgrāmatas. 
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3. Slēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmu “TITĀNS”, reģistrācijas 
numurs 40103007007, juridiskā adrese: Finiera iela 11-18, Rīga, LV-1016, par lēmuma 
1.punktā norādīto nekustamo īpašumu: 
3.1. Nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par nekustamā īpašuma pirkuma 

summu EUR 33500,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti eiro, nulle centi), piešķirot 
pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš 
vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Carnikavas novada 
pašvaldībai; 

3.2. Ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Carnikavas novada 
pašvaldībai. 

4. Iekļaut lēmuma 3.punktā norādītajos līgumos lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību aprobežojumus, kas noteikti: 
4.1. Carnikavas novada domes 20.02.2019. lēmumā „Par Carnikavas novada pašvaldības 

mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes 
iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., 
Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas 
nosacītās cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§); 

4.2. ar Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 20.06.2019. sēdes lēmumu (protokols 
Nr.14-1/19/25) apstiprinātajos nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, izsoles noteikumos Nr. 
INA/2019/24. 

5. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā norādīto 
informāciju, nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - pašvaldības centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

6. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
parakstīšanai lēmuma 3.punktā norādītos līgumus, ņemot vērā  lēmuma 1. un 2.punktos 
norādītās izmaiņas nekustamā īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, 
sastāvā (Carnikavas novada būvvaldes 20.08.2019. izziņa par būves neesību Nr.BIS-BV-
23.1-2019-1122 (05-2.1/54)). Termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

24. § 
Par nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., 12.08.2019. 

notikušās izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo: D.Mieriņa, D.Čūriška 

 
IZSAKĀS: J.Leja, E.Burģelis, I.Gotharde, I.Krastiņš, S.Brakovska, J.Kozlovskis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. ar domes 20.02.2019. lēmumu „Par Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamu 

īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 3, Mežgarciems, 
Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas nosacītās cenas 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§) (turpmāk – Lēmums) ir nodota atsavināšanai Carnikavas 
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nekustamā manta – nekustams īpašums 
Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, kas 
sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567 (turpmāk 
– pašvaldības manta), ir apstiprināta pašvaldības mantas nosacītā cena EUR 21000,00, kā 
arī ir noteikti izsolāmās pašvaldības mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un 
atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 
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2. ar domes 19.06.2019. lēmumu „Par pašvaldības mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 
3, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes 
iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., izsoles organizēšanu” (prot. Nr. 10, 3.§) domes 
Izsoles komisijai (turpmāk – komisija) uzdots organizēt un rīkot pašvaldības mantas 
pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro saskaņā ar Lēmumā noteikto; 

3. ar domes 20.07.2011. lēmumu „Par izsoles komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” 
(protokols Nr.13, 14.§) ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša komisija, kuras sastāvs un 
nolikums Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk –komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto 
domes lēmumu, ievērojot komisijas sastāva izmaiņas, kas apstiprinātas ar domes 
18.09.2013. lēmumu  (protokols Nr.18, 46.§) un komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, 
kas apstiprināti ar domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§) un domes 
20.03.2019. lēmumu (prot. Nr.3, 3.§); 

4. komisijas nolikuma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka komisija īsteno Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā izsoles komisijai noteiktās tiesības un pienākumus attiecībā par 
pašvaldības mantas atsavināšanu; 

5. ar komisijas 20.06.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.14-1/19/25) ir apstiprināti 
pašvaldības mantas izsoles noteikumi Nr. INA/2019/25 (turpmāk – izsoles noteikumi); 

6. pašvaldības mantas izsole notika 12.08.2019. plkst. 14.00; komisija iesniegusi domei 
pašvaldības mantas mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/30 (pielikums), no kura izriet, 
ka izsolei pieteicies viens dalībnieks, SIA “AAB Group”, reģistrācijas numurs 
40003866800 (turpmāk – SIA “AAB Group”), kuras valdes loceklis ar tiesībām sabiedrību 
pārstāvēt atsevišķi uz izsoli ieradies noteiktajā laikā un, nosolot vienu soli (EUR 500,00) 
papildus izsoles sākumcenai (EUR 21000,00), saskaņā ar izsoles noteikumu 28.punktu ir 
atzīstams par izsoles uzvarētāju un ir ieguvis tiesības slēgt nomaksas pirkuma līgumu uz 5 
(pieciem) gadiem par izsolē iegūto mantu par pirkuma summu EUR 21500,00, vienlaikus 
slēdzot līgumu par izsolē iegūtās mantas ieķīlāšanu par labu pašvaldībai; 

7. domes bankas kontā saņemts SIA “AAB Group” maksājums EUR 50,00 (12.08.2019. kvīts 
Nr. 301928), tas ir, avanss par nosolīto mantu 10 (desmit) procentu apmērā (EUR 2150,00) 
no nosolītās summas (EUR 21500,00), atrēķinot pirms izsoles domes bankas kontā 
25.07.2019. iemaksātā nodrošinājuma summu (EUR 2100,00); 

8. sludinājums par pašvaldības mantas izsoli, tai skaitā, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 12.pantā paredzētā informācija, publicēts: 01.07.2019. pašvaldības 
mājas lapā internetā www.carnikava.lv, 28.06.2019. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (oficiālās 
publikācijas Nr.2019/129.IZ9), domes informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” 
2019.gada jūlija izdevumā #299, paziņojums par izsoli 02.07.2019. izlikts labi redzamā 
vietā pie izsolāmās pašvaldības mantas; 

9. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmā daļa un izsoles noteikumu 
36.punkts paredz, ka izsoles rīkotājs par izsolāmās mantas pārdošanu sastāda izsoles 
protokolu, kuru apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles;  

10. pašvaldības mantas izsoles protokols ir apstiprināts ar komisijas 13.08.2019. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14-1/19/32); 

11. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 
a. 30.panta 11 daļa cita starpā - pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz 

nomaksu, divu nedēļu laikā par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avanss 10 
procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, ja izsoles noteikumi neparedz citu 
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta avansā; 

b. 30.1panta pirmā daļa - ja izsoles noteikumos paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas 
pirkums vai īpaši izmantošanas nosacījumi, pirkuma līgumu slēdz ar tādu juridisko 
personu, kuras nodokļu, tai skaitā nodevu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas 
iemaksu, parāds Latvijā nepārsniedz 150 euro. Nodokļu nomaksu pārbauda pirms 
izsoles rezultātu apstiprināšanas, ņemot vērā informāciju, kas ievietota Ministru 
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kabineta noteiktajā informācijas sistēmā — Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 
nodokļu parādnieku datubāzē, kā arī pēdējos nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas sistēmā aktualizētos datus; 

c. 34.panta otrā daļa - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles 
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto 
maksājumu nokārtošanas; 

d. 36.panta pirmā daļa cita starpā – publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu. Nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu atvasinātas publiskas personas vārdā paraksts attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona; 

e. 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; 

f. 36.panta trešā daļa – pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, 
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu 
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. Šos 
nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto 
īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas 
tiesības par labu atsavinātājam; 

12. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) 14.08.2019. izziņu Nr.110912, kas 
iegūta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē, SIA “AAB Group” 07.08.2019. nav VID 
administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 eiro; 

13. saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas sniegtajām ziņām SIA 
“AAB Group” nepieder neviens nekustams īpašums Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā, līdz ar ko tā nav nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs.  

 
J.Leja jautā, kas notiek, ja uzņēmums pirkuma summu izmaksā uzreiz? 
D.Čūriška atbild, ka atsavināt tāpat nevar līdz 2028.gadam. Ja pirkuma maksa tiek samaksāta 
mēneša laikā pēc izsoles, tad viņiem nav 6% par atlikto maksājumu. Aizlieguma atzīmes 
saglabājas. 
E.Burģelis jautā, kas notiek situācijā, kad uzņēmums ir uzsācis būvniecību, bet tomēr nevēlas 
turpināt darbību šajā projektā? 
I.Gotharde atbild, ka līgumā ir atrunāts, ka pašvaldība šo īpašumu var atpirkt, ja puses nevienojas 
citādāk.  
D.Čūriška papildina, ka līgumā ir paredzēts, ka šāda situācija ir atrunāta līguma 5.6. punktā: 
“gadījumā, ja līguma 4.5., 4.6. un 4.7. punktā noteikto (atkāpšanās tiesības) īpašuma turpmākās 
izmantošanas nosacījumu izpildes termiņa nokavējums sastāda 3 (trīs) mēneši, vai arī ir noticis 
līguma 4.8. punkta noteikumu pārkāpums, pārdevējs ir tiesīgs atkāpties no līguma, īpašuma 
tiesības uz īpašumu šajā gadījumā pāriet atpakaļ pārdevējam”. Savukārt 5.7. punktā noteikts, ka: 
“ja pārdevējs izmanto līguma 5.6. punktā noteiktās atkāpšanās tiesības vai arī līgums tiek atcelts 
citos gadījumos, pircējam tā jau uzceltās ēkas (būves) 6 (sešu) mēnešu laikā jānojauc, ja puses 
nevienojas par citu risinājumu. [..]”.  
S.Brakovska komentē, ka šis uzņēmums izskatās ļoti nepārliecinošs, jo izslēgts no PVN reģistra, 
2018.gadā nav maksājis nodokļus utt. Kas notiks, ka šīs uzņēmums nevarēs īstenot solītās 
investīcijas un izveidot darbavietas? 
D.Mieriņa atbild, ka tas jau iepriekš tika teikts – tiesas ceļā tiks atsavināts. Uz visiem uzņēmumiem 
attiecas viena un tā pati procedūra.  
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Ievērojot iepriekš norādīto un secinot, ka 12.08.2019. notikušās pašvaldības mantas izsoles 
rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta 11 daļu, 30.1panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu 
un 36.panta pirmo, otro un trešo daļu, atklāti balsojot „PAR” 7 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, P.Špakovs, A.Lūkins, G.Miglāns), PRET” 5 balsīm (E.Burģelis, 
G.Dzene, I.Krastiņš, J.Leja, S.Brakovska), “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, 
Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, kas sastāv no zemes 
vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567, - 12.08.2019. mutiskās 
izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/30 (pielikums). 

2. Slēgt ar SIA “AAB Group”, reģistrācijas numurs 40003866800, juridiskā adrese: Ropažu 
iela 26-2, Rīga, LV-1039, par lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu: 
2.1. Nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par nekustamā īpašuma pirkuma 

summu EUR 21500,00 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro, nulle centi), piešķirot 
pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš 
vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Carnikavas novada 
pašvaldībai; 

2.2. Ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Carnikavas novada 
pašvaldībai. 

3. Iekļaut lēmuma 2.punktā norādītajos līgumos lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma 
turpmākās izmantošanas nosacījumus un atsavināšanas tiesību aprobežojumus, kas noteikti: 
3.1. Carnikavas novada domes 20.02.2019. lēmumā „Par Carnikavas novada pašvaldības 

mantas - nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes 
iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., 
Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., atsavināšanu un nekustamās mantas 
nosacītās cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 6.§); 

3.2. ar Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 20.06.2019. sēdes lēmumu (protokols 
Nr.14-1/19/25) apstiprinātajos nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, 
Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, izsoles noteikumos Nr. 
INA/2019/25. 

4. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv. lēmuma 1.punktā norādīto 
informāciju, nosakot atbildīgo par lēmuma punkta izpildi - pašvaldības centrālās 
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju, termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

5. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot 
parakstīšanai lēmuma 2.punktā norādītos līgumus, termiņš – 5 (piecas) darbdienas pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju un domes sēdēm: 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 09.09.2019. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 10.09.2019. plkst. 09.00; 
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 11.09.2019. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 18.09.2019. plkst. 09.00. 
 

Izpilddirektora p.i. zi ņojums  
Ziņo: I.Lulle 
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Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 21.augustā plkst. 11.25. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 58 lp, tai skaitā 2 administratīvie akti uz 4 lp. 
2. Nolikums Nr.INA/2019/35 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu un izlietošanu” uz 5 lp. 
3. Ziņojums par 2019.gada I pusgada pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta izpildi uz 

9 lp. 
4. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/16 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Carnikavas novadā”” uz 3 lp. 

5. Nolikums Nr.INA/2019/36 „Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” 
nolikums” uz 7 lp. 

6. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2019/23 „Par kultūras finansiālo 
atbalstu Carnikavas novadā” uz 8 lp. 

7. Noteikumi Nr.INA/2019/37 “Grozījumi noteikumos Nr.INA/2017/16 “Carnikavas 
pamatskolas pedagogu materiālās stimulēšanas noteikumi”” uz 4 lp. 

 
 

Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 26. augustā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 26.augustā 
 
 


