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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 13 

 

 

Carnikavā, Carnikavas novadā 2015.gada 3. jūnijā 

 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, Arta Deniņa 

 

Nepiedalās: 

Deputāti - Ilze Vilka (iemesls nav zināms), Kristaps Bergmanis (pamatdarba dēļ) 

 

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

Sliede, Sandra Baltruka 

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

 

Sēdi atklāj plkst. 09:00 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 6 jautājumi. 

 

D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 13 

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, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, 

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

1. Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, 

Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai 
2. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai autonomās funkcijas - teritorijas labiekārtošana – 

izpildes nodrošināšanai 
3. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 

4. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 
5. Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā 
6. Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensībām „Baltais cerību kauss” organizēšanai 

Carnikavas novadā 
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1. § 

Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, 

Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai  

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

1. Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašuma tiesība uz nekustamu 

īpašumu, kadastra numurs 8052 004 0602, 25.06.2003. nostiprināta Carnikavas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 3081; nekustams īpašums sastāv no zemes gabala 

3,35 ha platībā un uz tā esošām ēkām: biļešu kases ēkas, kadastra apzīmējums 8052 004 0602 

001, ar ēkas kopējo platību 76,7 m
2
, un kanalizācijas sūknētavas ēkas, kadastra apzīmējums 

8052 004 0602 002, ar ēkas kopējo platību 79,4 m
2
; 

2. nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās biļešu kases ēkas telpa Nr.9 nedzīvojamā iekštelpa 

(biļešu kase-kiosks) – 8,9 m
2
 platībā ietilpa nomas objektā, tajā ir izveidoti aukstā ūdens 

padeves un elektroenerģijas pieslēgumi ar kontrolskaitītājiem; 

3. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā noteic, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu, bet likuma15.panta pirmās daļas 10.punkts 

noteic pašvaldības autonomo funkciju – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā; 

4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
 panta 

trešā daļa noteic, ka publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķā nomas līgumā ietveramos tipveida 

nosacījumus noteic Ministru kabinets; 

5. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” (turpmāk – MK Nr.515) 2.nodaļa noteic: 

a. 7.punkts - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs;  

b. 8.punkts - šajā nodaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no 

tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas 

iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu;  

c. 10.punkts - nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 

d. 11.punkts - nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā 

arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu; 

e. 12.punkts - par nomas objektu publicējamo informāciju; 

f. 14.punkts cita starpā - pašvaldību mantas iznomātājs nodrošina šo noteikumu 12.punktā 

minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ 

nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 12.punktā minēto 

informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, novada pašvaldība 

izvieto publiski pieejamā vietā attiecīgās pašvaldības domes ēkā, norādot vietu un laiku, 

kur var iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību; 

g. 16.punkts cita starpā - iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija 

atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai; 

h. 22.punkts - izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi. 

Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. 

Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu pārstāvjus. 

Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, izdarot 

lietderības apsvērumus, secināms, ka: 

1. pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu, tostarp daļu no nekustamā īpašuma; 
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2. pašvaldības uzdevums ir gādāt par tās autonomo funkciju izpildes organizēšanu visā novada 

administratīvajā teritorijā, un nomas objekta nodošana iznomāšanai sekmēs saimniecisko 

darbību novada administratīvās teritorijas apdzīvotā vietā – Carnikavas ciemā; 

3. nomas objekta nodošana iznomāšanai organizējama saskaņā ar MK Nr.515 prasībām; 

4. ir lietderīgi ar nomas objekta nodošanu iznomāšanai saistītās izsoles organizēšanu uzdot ar 

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

nolikuma apstiprināšanu” izveidotai pastāvīgi funkcionējošai Carnikavas novada domes 

Izsoles komisijai (turpmāk – Izsoles komisija), kuras sastāvs un nolikums 

Nr. CND/INA/2011/30 (turpmāk – Izsoles komisijas nolikums) ir apstiprināts ar minēto domes 

lēmumu, ievērojot Izsoles komisijas nolikumā izdarītos grozījumus, kas apstiprināti ar domes 

17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29, 20.§); 

5. Izsoles komisijas nolikuma 4.2.apakšpunkts cita starpā noteic, ka Izsoles komisija organizē un 

rīko pašvaldības mantas un zemes nomas tiesību izsoles atbilstoši MK Nr.515; 

6. ir lietderīgi rīkot nomas objekta izsoli, nosakot nomas objekta iznomāšanas termiņu - 2015.-

2017.gada vasaras sezona, proti, no 01.07.2015. līdz 30.09.2015., no 01.05.2016. līdz 

30.09.2016. un no 01.05.2017. līdz 30.09.2017., kopā 13 mēneši. 

 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes darbībai un 

lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
 panta trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu 

Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 8., 10., 11., 12., 14. un 

22.punktu, un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 03.06.2015. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 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, 

A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nomas objektu - nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava, 

Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 004 0602, sastāvā esošās ēkas - biļešu kases ēka, 

kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001, daļu, telpu Nr.9 nedzīvojamo iekštelpu – biļešu 

kase-kiosks 8,9 m
2 

platībā,
 
un zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 004 0602, - daļu 

188,9 m
2 

platībā, atbilstoši nomas objekta novietojuma shēmās norādītajam. 

2. Noteikt lēmuma 1.punktā norādītā nomas objekta izsoles veidu – mutiska izsole. 

3. Apstiprināt informāciju par lēmuma 1.punktā norādīto nomas objektu, tostarp nomas objekta 

mutiskas izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu, kas publicējama pašvaldības mājaslapā 

un izvietojama publiski pieejamā vietā. 

4. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un izvietot redzamā vietā pašvaldības 

Centrālās administrācijas ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, lēmuma 3.punktā 

norādīto informāciju. 

5. Uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai 15.06.2015. organizēt lēmuma 1.punktā 

norādītā nomas objekta izsoli. 

6. Noteikt atbildīgos par lēmuma 4.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 

Administratīvās nodaļas un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājus. 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 5.punkta izpildi - Carnikavas novada domes Izsoles komisijas 

priekšsēdētāju. 

8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru, termiņš 17.06.2015. 

 

2. § 

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai autonomās funkcijas - teritorijas 

labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

http://www.carnikava.lv/
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Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Carnikavas novada administratīvajā 

teritorijā reģistrētas zemes vienības (turpmāk – zemes vienības), kuru statuss saskaņā ar 

Valsts zemes dienesta datiem uz 15.01.2015. ir „rezerves zemes fonds” un kuras ir 

nepieciešamas pašvaldībai autonomās funkcijas - teritorijas labiekārtošana – izpildei 

(1.pielikums); 

2. Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldes speciālisti ir sagatavojuši 

sarakstu (2.pielikums) ar lēmuma 1.pielikumā norādītajām zemes vienībām, kurām statuss 

„rezerves zemes fonds” maināms uz statusu „pašvaldībai piekritīgā zeme” un kuras 

nepieciešamas pašvaldībai autonomās funkcijas - teritorijas labiekārtošana – izpildes 

nodrošināšanai; 

3. ar domes 19.05.2015. lēmumu „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai autonomo funkciju - 

pretplūdu pasākumi un teritorijas labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai” (protokols Nr.11, 

23.§) cita starpā no 12 zemes vienībām izveidots atsevišķs īpašums, kam ar norādīto lēmumu 

piešķirts nosaukums „Pašvaldības ceļi”, Carnikavas nov.; 

4. Carnikavas novada pašvaldība teritorijas plānojumā (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 

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

2017. gadam grozījumi: grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) zemes 

vienības atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā (L) un mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās 

(MS); 

5. apbūves noteikumos līnijbūvju izbūves teritorija nozīmē izbūves teritorijas, kur galvenais 

zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī 

maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana; apbūves noteikumos mežsaimniecībā 

izmantojamās teritorijas nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids 

ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, kā arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu 

sagatavošanu saistītie pakalpojumi; 

6. lēmuma konstatējošās daļas iepriekšējā punktā norādītajās teritorijās apbūves noteikumos 

atļautā izmantošana ietver arī objektu, kas nepieciešami pašvaldībai autonomās funkcijas - 

teritorijas labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai, t.sk., inženiertehniskās apgādes tīklu un 

inženierkomunikāciju objektu izveidei, piebraucamo ceļu ierīkošanai u.c.; 

7. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pašvaldībām ir autonomā 

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

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

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 

beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);  

8. Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturtā daļa cita starpā noteic: „Kamēr Ministru kabinets 

nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītā 

zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai, ja rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes 

gabals ir pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme atbilstoši likumam "Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"; 

9. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.
1
 panta otrās daļas 5.punkts noteic, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 

21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes 

gabali paredzēti pašvaldību funkciju īstenošanai;  

10. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts cita starpā noteic, ka nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība nav adresācijas objekts, nekustamajam 

īpašumam ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;  

http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
http://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas
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11. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

2.1.punkts cita starpā noteic, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilstoši vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes 

vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai. 

 

Tā kā nav izdots Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu Carnikavas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un neapbūvētās zemes vienības, atbilstoši 

Carnikavas novada pašvaldības teritorijas plānojumam, ir paredzētas pašvaldības funkciju, tai 

skaitā teritorijas labiekārtošana, īstenošanai, pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un saskaņā ar 

Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 03.06.2015. atzinumu, atklāti 

balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), „PRET” 

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

1. Noteikt, ka sarakstā norādītās 8 (astoņas) zemes vienības, kuru platība var tikt precizēta 

veicot kadastrālo uzmērīšanu, ir piekritīgas Carnikavas novada pašvaldībai. 

2. Lēmuma pielikumā uzskaitītām: 

2.1. 7 (septiņām) zemes vienībām, kas atrodas Carnikavas novadā un kurām līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai nav piešķirta adrese vai nosaukums, piešķirt nosaukumu 

„Pašvaldības ceļi” un pievienot tās ar Carnikavas novada domes 19.05.2015. lēmumu 

(protokols Nr.11, 23.§) no 12 zemes vienībām izveidotajam atsevišķajam īpašumam, 

kam ar norādīto lēmumu piešķirts nosaukums „Pašvaldības ceļi”, Carnikavas novads; 

2.2. zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 1390, kas atrodas Carnikavas novadā, 

piešķirt nosaukumu „Garezeru iela 57”, Carnikavas novads. 

3. Lēmuma pielikumā uzskaitītajām zemes vienībām noteikt vai mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus saskaņā ar lēmuma pielikumā norādīto. 

4. Iesniegt lēmumu Valsts zemes dienestā kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punkta izpildi – Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Būvvaldes nekustamā īpašuma speciālistu. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru, termiņš –līdz lēmumā 

noteikto datu aktualizācijai Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā. 
 

3. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 03.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,21 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 006 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 xxxx, iegūšanai īpašumā SIA 

„Baltijas Investori”, reģistrācijas Nr.40103546916. 
 

Pielikumā administratīvais akts. 
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4. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 03.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ:  

Dot piekrišanu zemes 0,3002 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 006 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 xxxx, iegūšanai īpašumā SIA 

„Baltijas Investori”, reģistrācijas Nr.40103546916. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

5. § 

Par piekrišanas došanu zemes (adrese), Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā  

Ziņo: D.Jurēvica 

 

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

ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu un saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 03.06.2015. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 

nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ: 

Dot piekrišanu zemes 0,3 ha platībā (adrese), Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs 

8052 006 xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 xxxx, iegūšanai īpašumā SIA 

„Baltijas Investori”, reģistrācijas Nr.40103546916. 

 

Pielikumā administratīvais akts. 

 

6. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensībām „Baltais cerību kauss” organizēšanai 

Carnikavas novadā 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Carnikavas novada domē saņemts biedrības „Latvijas riteņbraukšanas federācija” (Reģ. Nr. 

LV40008023340, juridiskā adrese: Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013) izpilddirektora Jāņa 

Sniedzes iesniegums (reģistrēts KAC 14.05.2015.Nr. S/1252) par finansiālā atbalsta sniegšanu 

riteņbraukšanas sacensību – Latvijas kausa izcīņas posma „Baltais cerību kauss” organizēšanai 

12.06.2015. Carnikavas novadā, Carnikavā.  

 

G.Kozlovska norāda, ka lēmumā ir nepareizi norādīts iesniegšanas datums. Pieteikums tika 

iesniegts 14.05.2015. 

D.Jurēvica uzdod precizēt iesniegšanas datumu.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/45 

„Saistošie noteikumi par sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām Carnikavas novadā” 2.2., 
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8.,10.punktiem, un Finanšu un budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 03.06.2015. atzinumu, 

atklāti balsojot „PAR” 13 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, A.Deniņa), 

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

1. Piešķirt biedrībai „Latvijas riteņbraukšanas federācija” EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 

centi) riteņbraukšanas sacensību – Latvijas kausa izcīņas posma „Baltais cerību kauss” 

organizēšanai 12.06.2015. Carnikavas novadā, Carnikavā (tiesnešu atalgojuma un 

medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanai). 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2015. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 

finansiālais atbalsts” pēc pasākuma rīkošanas atļaujas un rēķina saņemšanas no biedrības 

„Latvijas riteņbraukšanas federācija”. 

3. Biedrībai „Latvijas riteņbraukšanas federācija” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, 

iesniegt Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida 

atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Sēdi slēdz plkst. 09:10  

  

Sēdi vadīja  ____________________ D.Jurēvica 

 

Protokolēja ____________________ D.Zaļkalne 


