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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 12 

 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 2015.gada 25. maijā 

 Sēde sasaukta plkst. 09:00 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 

 

Piedalās: 

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

Aldonis Lūkins, Daiga Kalnbērziņa, Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs, Ilze Tjarve, Imants 

Krastiņš, Kristaps Bergmanis, Arta Deniņa 

 

Nepiedalās: 

Deputāti - Ilze Vilka (pamatdarba dēļ) 

 

Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Imants Pastors, Ingūna Lulle, Pēteris 

Ersts, Sandra Baltruka 

 

Sēdi atklāj plkst. 09:00 

 

Sēdes vadītāja D.Jurēvica informē, ka no bērnu kopšanas atvaļinājuma ir atgriezies politisko 

partiju apvienības „Saskaņas centrs” deputāts Eduards Bogdanovs.  

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 1 jautājums. 

 

D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 14 

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

D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, E.Burģelis, E.Bogdanovs, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa), „PRET” 

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

1. Par D.U. 06.05.2015. iesniegumu. 

 

1. § 

Par D.U. 06.05.2015. iesniegumu 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

1. Carnikavas novada dome ir uzsākusi pretplūdu aizsargdambju Gaujas upes posmā no 

autoceļa A1 Rīga –Tallina līdz Dzirnupei projekta īstenošanu, kas sevī ietver arī Siguļu 
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aizsargdambja (D-4) Siguļu ciemā, Carnikavas novadā" būvniecību. 

2.  Atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 

8.panta pirmajai daļai tika apzināti projekta īstenošanai nepieciešamie atsavināmie 

nekustamie īpašumi. 
3. Konstatēts, ka viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem īpašumiem ir D.U. 

piederošā nekustamā īpašuma (adrese), Carnikavas novads ar kadastra Nr. 8052 003 0535 

sastāvā ietilpstošā zemesgabala 0,2374 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 

0535, daļa (turpmāk – īpašums).  

4. Tā kā ilgstošā laika periodā ar D.U. nebija izdevies vienoties par labprātīgu īpašuma 

atsavināšanu, 2014.gada 19.novembrī Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu „Par 

lūgumu Ministru kabinetam iesniegt izskatīšanai Saeimā likumprojektu par īpašuma 

(adrese) Carnikavas novads, daļas atsavināšanu” (protokols Nr. 27, 7.§)  

5. Likumprojektu ir atbalstījis Ministru kabinets, un tas ir izskatīts Saeimā pirmajā lasījumā.  

6. Pirms likumprojekta izskatīšanas pirmajā lasījumā Saeimas Juridiskajā komisijā 2015.gada 

28.aprīlī Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) un īpašuma (adrese), Carnikavas 

novads (turpmāk – īpašums), īpašnieks tika aicināti par īpašuma atsavināšanu vienoties 

labprātīgā ceļā. 

7. Dome 2015.gada 28.aprīlī īpašuma īpašniekam D. U. nosūtīja vēstuli Nr. 01-11/823 „Par 

nekustamā īpašuma atsavināšanu”, kurā, ievērojot D.U. iepriekš vairākkārtīgi izteikto 

viedokli, viņš tiek informēts, ka Dome apsver iespēju nopirkt īpašumu visā tā sastāvā par 

EUR 170 048,00 (viens simts septiņdesmit tūkstoši četrdesmit astoņi euro), kas noteikta 

saskaņā ar SIA „Arco Real Estate” 2014.gada 9.jūlija nekustamā īpašuma vērtējuma 

atskaiti Nr. 2014-VER-54813-Z „Par taisnīgas atlīdzības noteikšanu nekustamā īpašuma 

(adrese), Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 003 0535 daļas 171 kv.m. platībā 

atsavināšanas sakarā” 

8. 2015.gada 6.maijā D.U. iesniedza Domei iesniegumu, kurā paziņoja, ka Domes 

piedāvājumu nevar pieņemt, un piedāvāja pirkt īpašumu par EUR 244900 (divi simti 

četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro) atbilstoši SIA „Interbaltija” vērtējumam; 

9. D.U. vēstulē piedāvātā summa ir ievērojami augstāka nekā norādīts Domes rīcībā esošajā 

vērtējumā, kas sagatavots piespiedu atsavināšanas vajadzībām. Atšķirība starp Domes 

piedāvājumu un D.U. vēstulē minēto summu sastāda EUR 74852,00. Ņemot vērā, ka abi 

vērtējumi ir gatavoti 2014.gada vasarā (09.07.2014. un 29.08.2014.), šāda atšķirība 

uzskatāma par ļoti būtisku.  

10. Dome nevar piekrist darījuma noslēgšanai par D.U.a piedāvāto cenu, jo Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. un 3. punkts Domei 

uzliek par pienākumu rīkoties ar finanšu līdzekļiem lietderīgi un mantu iegūt par iespējami 

zemāku cenu; 

11. Secināms, ka Domei un D.U. nav izdevies vienoties par īpašuma atsavināšanu labprātīgā 

ceļā.  

 

K.Bergmanis jautā, vai no procedūras viedokļa, nevajag būt vēl kaut kādam starpposmam, kad 

dome pierāda to, ka ir mēģināts panākt vienošanos? 

P.Ersts atbild, ka dome ar šo personu jau kopš 2012.gada 27.februāra ir centusies panākt 

vienošanos. 

D.Jurēvica papildina, ka Saeimā nedrīkst iesniegt lēmumus, ja nav veikta vienošanās procedūra.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 1. un 3. punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas, Finanšu un 

budžeta komitejas 25.05.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 14 balsīm (D.Jurēvica, 

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

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

1. Nepiekrist D. U. 2015.gada 6.maija vēstulē (saņemtā dokumenta Nr. S/1161) izteiktajam 

priekšlikumam iegādāties viņam piederošo īpašumu (adrese), Carnikavas novadā par EUR 

244900,00 (divi simti četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi) un īpašumu par 

minēto summu nepirkt.  

2. Par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt D.U. un 

Latvijas Republikas Saeimas Juridisko komisiju. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbildīga Domes Centrālās administrācijas Juridiskā nodaļa.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli kopumā – izpilddirektoru, kontroles 

termiņu noteikt atbilstoši lēmuma 2.punktā noteiktajam termiņam.  

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Sēdi slēdz plkst. 09:10  

  

Sēdi vadīja  ____________________ D.Jurēvica 

 

Protokolēja ____________________ D.Zaļkalne 


