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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 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2018.gada 25.jūlij ā Nr. 13 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 17.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Aldonis 

Lūkins, Gatis Miglāns, Imants Krastiņš, Gunita Dzene, Kristaps Bergmanis, 
Eduards Burģelis 

 
Nepiedalās: 
Deputāti - Arta Deniņa (attaisnoti), Jānis Leja (attaisnoti), Juris Kozlovskis (attaisnoti), Dainis 

Kozlovskis (attaisnoti) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilze Cerbule, Rita 

Rossoha-Sadoviča, Ināra Stalidzāne 
 
Sēdi atklāj plkst. 17.00. 
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 1 darba kārtības jautājums. 
 

D.Jurēvica aicina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 
11 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, 
G.Miglāns, I.Krastiņš, K.Bergmanis, E.Burģelis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu [..], Carnikavas nov. 
 

1. § 
Par pirmpirkuma ties ību izmantošanu uz nekustamo īpašumu [..], Carnikavas nov. 

Ziņo: D.Jurēvica, I.Stalidzāne 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, G.Kozlovska, P.Špakovs, K.Bergmanis, E.Burģelis, R.Garenčiks 
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Carnikavas novada domē 18.07.2018. iesniegts (iereģistrēts ar Nr.CND/S/1552) 
17.07.2018. noslēgts pirkuma līgums (turpmāk - Līgums) jautājuma izlemšanai par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu (iesniedzējs [..]). 

Izvērtējot Līguma nosacījumus un papildu informāciju, Carnikavas novada dome 
konstatē: 

1. Saskaņā ar Līgumu tiek pārdots nekustamais īpašums [..], Carnikavas nov., kadastra 
numurs [..], sastāvošs no zemesgabala 0,0838 ha platībā (kadastra apzīmējums [..]), uz 
kura atrodas dārza māja, saimniecības ēka un siltumnīca (turpmāk - nekustamais 
īpašums), Pārdevējs – [..]. Līgumā norādītā nekustamā īpašuma atsavināšanas cena ir 
3850 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro). Saskaņā ar Līguma 2.punktu 
nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam 2 (divu) 
darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Līguma 4.1.punkts noteic, ka, ja 
Carnikavas novada dome izmanto pirmpirkuma tiesības saskaņā ar LR normatīvajiem 
aktiem.  

2. Likuma „Par pašvaldībām”: 
2.1. 78.panta pirmā daļa noteic, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja 

pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas 
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas 
plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības 
plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā 
īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai; 

2.2. 15.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka pašvaldību autonomā funkcija ir veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 

2.3. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu un slēgt 
darījumus.  

3. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” 
3.1. 3.punkts noteic, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir 

nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas 
plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības 
plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato nekustamā īpašuma 
nepieciešamību pašvaldību funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk 
kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu 
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības; 

3.2. 5.punkts cita starpā noteic, ka vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam un 
attiecīgās administratīvās teritorijas zemesgrāmatu nodaļai; 

3.3. 6.punkts noteic, ka vietējās pašvaldības domes lēmums par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu uzliek tai par pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties 
uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā un 
termiņos samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu; 

3.4. 7.punkts noteic, ka, ja samaksas termiņš iestājas, pirms pašvaldības dome ir 
pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai 10 darbdienu laikā no 
šāda lēmuma pieņemšanas dienas, pašvaldībai ir pienākums pirkuma līgumā noteikto 
summu samaksāt ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu; 

3.5. 9.punkts noteic, ka vietējās pašvaldības domei ir saistoša pārdevēja un pircēja 
vienošanās, kas attiecas uz tiesiski noslēgta līguma būtiskām sastāvdaļām, kuras ir 
ietvertas vietējai pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā. 
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4. Saskaņā ar Carnikavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts un ieguvis likumīgu 
spēku atbilstoši Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas jomā (23.02.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/7 „Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi: 
grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”), nekustamais īpašums 
atrodas vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību apbūves zonā. Saistošie teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka, ka nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, 
ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību 
apbūvei atsevišķā vietējās nozīmes zemesgabalā ir: 
4.1. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
4.2. sporta un atpūtas objekts. 

5. Saskaņā ar „Carnikavas novada attīstības programmu 2015.– 2021.gadam” kā viens no 
Carnikavas novada ciemu un dārzciemu attīstības mērķiem ir kompleksa infrastruktūras 
attīstība (t.sk. atpūtas un sporta infrastruktūra), paredzot decentralizētu sporta 
infrastruktūras attīstību (Uzdevums U1.3.1.), līdz ar ko sekmējot veselīgu dzīvesveidu un 
atpūtas iespējas ikviena cilvēka dzīvē.  

6. Atsavināmais objekts atrodas [..], un otrpus ielai esošajam skvēram, kas savukārt atrodas 
pie vienas no centrālajām ielām – Ojāra Vācieša ielas, tādējādi ir pieejams lielam 
iedzīvotāju skaitam. Šajā pusē starp Ojāra Vācieša ielu un Gaujas upi nav neviena 
labiekārtota atpūtas laukuma. 

7. Administratīvā procesa likuma 13.pants noteic, ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar 
ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko 
interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi 
ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu. 66.panta pirmās daļas 4.punkts 
noteic, ka apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestāde lemj par 
administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības 
interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var 
attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.  
Ņemot vērā iepriekš minēto Carnikavas novada dome secina, ka: 

1. atsavināmais nekustamais īpašums nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību 
funkcijas - gādāt par iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – īstenošanai. 

2. sabiedrības interešu ieguvums, paverot iespējas Carnikavas novada iedzīvotājiem, īpaši 
bērniem iegūt iespēju atpūsties atpūtas-sporta-rotaļu laukumā tuvu savai dzīves vietai. 

 
I.Krastiņš jautā, vai ir idejas, ko varētu īstenot šajā zemesgabalā? 
D.Jurēvica atbild, ka šobrīd notiek projektēšana “Dzejnieku skvēram”, l īdz ar to šos īpašumus 
varētu projektēt kopā un izveidot kā vienotu objektu. 
I.Krastiņš komentē, ka īpašuma pārdošanas summa ir maza un šis darījums ir vilinošs, bet vai 
pašvaldībai ir līdzekļi šo īpašumu attīstīt tālāk. Kamēr nav redzams attīstības plāns “Dzejnieku 
skvēram”, iekļaujot šo īpašumu un pa vidu esošo grants ceļu, šāds darījums ir nelietderīgs. Ja 
būtu finansējumus, tad to noteikti varam darīt, bet ja nav – vai tam ir jēga?! 
D.Jurēvica informē, ka ir mainīts likums un pašvaldība, iegādātos īpašumus, tālāk var pārdot 
uzreiz. Nav vairs normatīvo aktu norma par to, ka pārdošanu var veikt tikai pēc 5 gadiem. Līdz 
ar to, iegādājoties šo īpašumu, var to, piemēram, izsolīt uzņēmējdarbībai, jo atrašanās vieta ir 
ļoti laba. Protams, var būt tāda situācija, ka īpašuma pārdevējs atsakās no šī darījuma.  
 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās daļas 6. 
punktu, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” 3., 5., 6., 7., 9. punktu, Administratīvā procesa 
likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, A.Lūkins, G.Miglāns, 
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E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz [..] piederošo nekustamo īpašumu [..], Carnikavas nov., 
kadastra numurs [..], sastāvošu no zemesgabala 0,0838 ha platībā (kadastra apzīmējums 
[..]), uz kura atrodas dārza māja, saimniecības ēka un siltumnīca, par Līgumā norādīto 
nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 3850,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti 
piecdesmit eiro, 00 centi).  

2. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai nodrošināt 
domes lēmuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekavējoties nosūtīšanu nekustamā 
īpašuma pārdevējam un Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai. 

3. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskai nodaļai, pamatojoties uz pārdevēja 
un pircēja vienošanās nosacījumiem, nodrošināt pirkuma līguma sagatavošanu 10 
darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītājai Līgumā 
norādīto summu samaksāt pārdevējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Administratīvais akts. 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2018.gada 25.jūlij ā plkst. 17.10. 
 
Pielikumā: 

1. Carnikavas novada domes lēmums uz 4 lp, tai skaitā administratīvais akts uz 4 lp. 
 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2018.gada 31.jūlij ā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2018.gada 31.jūlij ā 


