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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 
 
2017.gada 19.jūllij ā Nr. 14 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 09.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica  
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Laimonis Daugavietis, Juris Kozlovskis, Gatis 
Miglāns, Eduards Burģelis, Arta Deniņa, Imants Krastiņš, Kristaps Bergmanis, Dainis Kozlovskis, 
Gunita Dzene 
 
Nepiedalās: 
Deputāts – Aldonis Lūkins (atrodas ārpus Latvijas) 
 
Domes administrācijas darbinieki:  Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Rita Rossoha-

Sadoviča, Sandra Baltruka, Ināra Stalidzāne, Ainārs 
Grikmanis, Elita Terentjeva, Antra Krasta, Zintis Varts 

Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš 

 
Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 
D.Kozlovskis izsaka priekšlikumu domes sēdes darba kārtības informatīvajā daļā iekļaut 
informāciju par Carnikavas vidusskolas projekta virzību. 
 
Domes sēdes darba kārtībā ir 28 darba kārtības jautājumi, 1 papildus sēdes darba kārtības 
jautājums, izpilddirektora ziņojums un deputātu priekšlikumi. 
 
Papildus darba kārtībā 1 jautājums:  

1. Par S.Antonovas deputātes pilnvaru izbeigšanu. 
 
D.Jurēvica ierosina papildus darba kārtības jautājumu izskatīt kā domes sēdes pirmo darba 
kārtības jautājumu. 
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Deputāti D.Jurēvicas izteikto priekšlikumu atbalsta. 
D.Jurēvica aicina balsot par domes sēdes darba kārtību un papildus sēdes darba kārtību, 

atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, L.Daugavietis, 
J.Kozlovskis, E.Odziņa, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome 
apstiprina sēdes darba kārtību: 

1. Par S.Antonovas deputātes pilnvaru izbeigšanu. 
2. Par 21.12.2016. lēmuma (prot. Nr. 24, 29.§) atcelšanu. 
3. Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
5. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2017/9 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 

14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu. 

6. Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 
izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai”. 

7. Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu. 
8. Par A.Pētersona atbrīvošanu no Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata un komisijas ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai locekļa amata.  
9. Par izmaiņām domes Iepirkumu komisijas sastāvā. 
10. Par izmaiņām komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai 

sastāvā.  
11. Par atļauju Natālijai Sproģei savienot amatus. 
12. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2017/10 „Grozījums Carnikavas 

novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas  
novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” apstiprināšanu. 

13. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2017/11 “Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada 
pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu. 

14. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa dalībai jauno 
mūziķu konkursā Lietuvā. 

15. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē.  
16. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai golfa sacensībās un treniņnometnē. 
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 

“Priežkalni 1”, Carnikavas novads. 
18. Par pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības valstij. 
19. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

koplietošanas meliorācijas sistēmai Gaujas ciemā. 
20. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu. 
21. Par [..] iesnieguma izskatīšanu. 
22. Par projekta veloceliņa Vecāķi –Lilaste (EiroVelo13) trasējumu Carnikavas novadā. 
23. Par iesnieguma izskatīšanu. 
24. Par Carnikavas  novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas  nodošanu publiskai 

apspriešanai. 
25. Par nedzīvojamo būvju Laivu ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā, demontāžu 
26. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2017/5 „Grozījumi Carnikavas 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 “Carnikavas kapsētas 
uzturēšanas saistošie noteikumi”” gala redakcijas apstiprināšanu. 

27. Par ūdensvada trases Poču ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā. 
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28. Par ūdensvada trases Poču ielā (zem Vecgaujas), Carnikavā, Carnikavas novadā, 
pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

29. Par ūdensvada trases Mazā Ozolu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā. 

 
Izpilddirektora zi ņojums. 

 
1. § 

Par S.Antonovas deputātes pilnvaru izbeigšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē:  

1. 29.06.2017. ir saņemts Carnikavas novada domes deputātes Sabīnas Antonovas iesniegums 
(reģistrēts ar Nr. S/1487) ar informāciju par to, ka personīgu iemeslu dēļ vēlas nolikt deputāta 
pilnvaras; 

2. Sabīna Antonova 03.06.2017. pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēta no politiskās partijas 
Sociāldemokrātiska partija “Saskaņa”; 

3. novada domes deputātes Sabīnas Antonovas pilnvaras ir sākušās ar jaunievēlētās domes 
pirmās sēdes dienu, t.i., ar 22.06.2017.; 

4. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 
1.punkts noteic, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir 
pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku 
rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Minētā panta trešajā daļā noteikts, ka 
deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura 
iemesla dēļ.  

5. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturtā daļa 
noteic, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa 
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis 
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu 
dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes 
sēdes dienai. 

 
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, trešo daļu un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

1. Izbeigt Sabīnas Antonovas deputāta pilnvaras pirms laika, sakarā ar personīgo iesniegumu 
par deputāta pilnvaru nolikšanu.  

2. Domes sēdes lēmuma izrakstu nosūtīt Carnikavas novada domes vēlēšanu komisijai.  
3. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi domes Administratīvās nodaļas vadītāja.  

 
2. § 

Par 21.12.2016. lēmuma (prot. Nr. 24, 29.§) atcelšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 8052 900 [..] sastāvā ietilpst telpu grupa ar kadastra 
apzīmējumu 8052 004 [..] 001 017 – dzīvoklis [..], Carnikavas nov., 730/11545 domājamās 
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daļas no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 8052 004 [..] 001) un 
730/11545 domājamās daļas no zemes vienības 0,2684 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 004 [..].  

2. Dzīvoklis [..] Carnikavas nov. ir kopīpašums: Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3368 17 Carnikavas novada pašvaldībai 
(turpmāk – pašvaldība) nostiprināta īpašuma tiesība uz 1880/44410/4410 domājamām 
daļām no dzīvokļa un 1880/4410 domājamām daļām no 730/11545 kopīpašuma 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 8052 004 
[..] (turpmāk – Atsavināmais īpašums), [..] – uz 2530/4410 domājamām daļām no dzīvokļa 
un 2530/4410 domājamām daļām no 730/11545 kopīpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..]. 

3. 26.02.1999. pašvaldība noslēgusi dzīvojamās telpas 18,8 m2 platībā īres līgumu uz 
nenoteiktu laiku ar [..] (turpmāk – īrniece). 

4. Ar 21.07.2016. iesniegumu īrniece, kuru saskaņā ar Daugavpils novada Naujenes 
bāriņtiesas priekšsēdētājas Tatjanas Belovas 08.02.2016. apliecinātu pilnvaru pārstāv [..], 
ierosināja atsavināt dzīvokļa [..], Carnikavas novadā, īrēto dzīvojamo telpu 18,8 m2 platībā, 
kas atbilst minētā dzīvokļa īpašuma 1880/4410 domājamām daļām. 

5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta 
ceturtās daļas 5.punktu, kas pamato īrnieces tiesības ierosināt pašvaldības mantas – 
dzīvokļa īpašuma domājamo daļas - atsavināšanu, 21.12.2016. Carnikavas novada dome 
pieņēma lēmumu (prot. Nr.24, 29.§) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”, 
ar kuru Atsavināmais īpašums tika nodots atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu īrniecei.  

6. Ar Carnikavas novada domes 22.02.2017. lēmumu (prot. Nr.4, 3.§) “Par atsavināmās 
dzīvokļa īpašuma [..], Carnikavas nov. nosacītās cenas apstiprināšanu” apstiprināta 
Atsavināmā īpašuma nosacītā cena  - 9800 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti eiro). 

7.  28.02.2017. īrniecei ierakstītā sūtījumā nosūtīs paziņojums par atsavināšanu, izejošais Nr. 
01-11.2/257 (turpmāk – atsavināšanas paziņojums), kurā tika piedāvāts pirkt Atsavināmo 
īpašumu par apstiprināto nosacīto cenu. Atsavināšanas paziņojumā īrniecei lūgts mēneša 
laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas noslēgt pirkuma līgumu, un samaksāt pirkuma 
maksu, ieskaitot to Carnikavas novada domes (reģ. Nr. 90000028989) AS SEB banka, kods 
UNLALV2X, kontā [..]. Atsavināšanas paziņojumā tika norādīts, ka nepaziņošanas 
gadījumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Atsavināmā īpašuma atsavināšanas 
procedūra Likumā noteiktajā kārtībā tiks turpināta.  

8. [..] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 
45.panta piektajā un sestajā daļā noteiktā kārtībā mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas 
dienas nav paziņojusi domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz Atsavināmo 
īpašumu. 

9. 13.04.2017. Carnikavas novada domē saņemts [..] iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/806), 
kurā lūgts pārdot Atsavināmo īpašumu. Atsavināšanas ierosināšana pamatota ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta ceturtās daļas 7.punktu.  

10.  16.05.2017. Carnikavas novada domē saņemts pašvaldības izpilddirektoram adresēts 
īrnieces iesniegums (iereģistrēts ar Nr. S/1056) ar atvainošanos par likumā noteiktajā 
termiņā - mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas - nepaziņošanu par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kā arī lūgta atļauja iegādāties dzīvokļa Zvejnieku ielā 7-
17, Carnikavā, Carnikavas novadā īrēto telpu.  
Ņemot vērā to, ka [..] ir atzīstama par Likuma 4.panta ceturtās daļas 7.punktā minēto 

personu, kas var ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu (kopīpašnieks, ja 
viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu), to, ka [..] Likuma izpratnē ir 
zaudējusi pirmpirkuma tiesības uz Atsavināmo īpašumu, Atsavināmais īpašums ir nododams 
atsavināšanai [..] Likumā noteiktā kārtībā, bet domes 21.12.2016. lēmums (prot. Nr.24, 29.§) “Par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”, saskaņā ar kuru nodotas atsavināšanai Carnikavas 
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novada pašvaldībai piederošās 1880/4410 domājamās daļas no dzīvokļa [..], Carnikavas novadā, 
pārdodot par brīvu cenu īrniecei, ir kļuvis neizpildāms un ir atceļams. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Finanšu un budžeta komitejas 12.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

Atcelt Carnikavas novada domes 21.12.2016. lēmumu (prot. Nr.24, 29.§) “Par pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanu”.  
 

3. § 
Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Carnikavas novada domē 13.04.2017. saņemts [..] (turpmāk - iesniedzēja) iesniegums, 

iereģistrēts ar Nr. S/806, kurā lūgts pārdot (atsavināt) pašvaldībai piederošās [..], Carnikavas nov. 
1180/4410 domājamās daļas. Atsavināšanas ierosināšana pamatota ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta ceturtās daļas 7.punktu, kas paredz, ka publiskas 
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt 
kopīpašuma attiecības ar publisku personu. 19.05.2017. saņemts iesniedzējas iesniegums, 
iereģistrēts ar Nr. 1086, kurā iesniedzēja piekrīt, gadījumā, ja dzīvokļa izīrētā domājamā daļa 
pārietu viņas īpašumā, pārņemt ar iepriekšējo īpašnieku (pašvaldību) noslēgtā dzīvojamās telpas 
īres līguma izīrētāja saistības. 

Izskatot iesniedzējas iesniegumu un papildus informāciju, Carnikavas novada dome 
(turpmāk – dome) konstatē: 

1. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 8052 900 [..] sastāvā ietilpst telpu grupa ar kadastra 
apzīmējumu 8052 004 [..] 001 017 – dzīvoklis [..], Carnikavas nov., 730/11545 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 8052 004 [..]001) un 730/11545 
domājamās daļas no zemes vienības 0,2684 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 
[..]. 

2. Dzīvoklis [..], Carnikavas nov. ir kopīpašums: Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3368 17 Carnikavas novada pašvaldībai 
(turpmāk – pašvaldība) nostiprināta īpašuma tiesība uz 1880/4410 domājamām daļām no 
dzīvokļa un 1880/4410 domājamām daļām no 730/11545 kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..] (turpmāk – 
Atsavināmais īpašums), [..] – uz 2530/4410 domājamām daļām no dzīvokļa un 2530/4410 
domājamām daļām no 730/11545 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..]. 

3. 26.02.1999. pašvaldība noslēgusi dzīvojamās telpas [..], 18,8 m2 platībā, kas atbilst minētā 
dzīvokļa īpašuma 1880/4410 domājamām daļām, īres līgumu uz nenoteiktu laiku ar [..]. 

4. Pamatojoties uz īrnieces [..] pilnvarnieces [..] atsavināšanas ierosinājumu (saņemts 
2016.gada 21.jūlij ā), ar domes 21.12.2016. lēmumu (protokols Nr.24, 29.§) atļauts 
atsavināt Atsavināmo īpašumu.  

5. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas 
likums) 45.panta trešajai daļai, [..] kā Atsavināmā īpašuma īrniecei, ar kuru noslēgts īres 
līgums likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā, tika rakstveidā piedāvāts 
nopirkt Atsavināmo īpašumu par nosacīto cenu EUR 9800,00 (paziņojums par 
atsavināšanu īrniecei nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā 28.02.2017., izejošais Nr. 01-
11.2/257). 
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6. [..] Atsavināšanas likuma 45.panta piektajā un sestajā daļā noteiktā kārtībā mēneša laikā 
no piedāvājuma saņemšanas dienas nav paziņojusi domei par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu uz Atsavināmo īpašumu, līdz ar to ir atzīstams, ka [..] zaudējusi pirmpirkuma 
tiesības uz Atsavināmo īpašumu. Ar domes 19.07.2017. lēmumu (protokols Nr.14, 2.§) ir 
atcelts domes 21.12.2016. lēmums (protokols Nr.24, 29.§) “Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu”.  

7. Atsavināšanas likums nosaka: 
7.1. 4.panta ceturtās daļas 7.punkts – atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt 
kopīpašuma attiecības ar publisku personu; 

7.2. pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 
īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija; 

7.3. piektā daļa cita starpā - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts 
arī atsavināšanas veids; 

7.4. 37.panta pirmās daļas 4.punkts - pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 
var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 
Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu; 

7.5. 8.panta septītā daļa – nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas 
novērtēšanas komisija; 

7.6. 45.panta piektā daļa cita starpā - ja īrnieks mēneša laikā no piedāvājuma 
saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu dzīvokļa 
īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

8. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pants noteic, ka, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet 
citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā 
īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.  

9. Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā 
mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums, bet šī panta otrā daļa – ka dzīvokļa 
īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās 
daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma 
domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi. 
Ņemot vērā iepriekšminēto, secināms, ka iesniedzēja uzskatāma par personu, kura var 

ierosināt dzīvokļa [..], 1880/4410 domājamo daļu, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo attiecīgo 
kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes atsavināšanu atbilstoši 
Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 7.punkta prasībām.   

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Finanšu un budžeta komitejas 12.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atļaut atsavināt daļu no Carnikavas novada pašvaldībai kopīpašumā piederošā dzīvokļa 
īpašuma (kadastra numurs 8052 900 0935) - 1880/4410 domājamās daļas no dzīvokļa [..], 
Carnikavas nov. un 1880/4410 domājamās daļas no 730/11545 kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 8052 004 [..], pārdodot 
par brīvu cenu [..], personas kods [..]. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma lietu komisijai līdz 01.09.2017. noteikt lēmuma 1.punktā 
norādītā atsavināmā īpašuma nosacīto cenu, pieaicinot sertificētu vērtētāju. Pēc vērtējuma 
saņemšanas un nosacītās cenas noteikšanas iesniegt to apstiprināšanai nākamajā domes sēdē. 

3. Mēneša laikā, skaitot no domes lēmuma par nosacītās cenas apstiprināšanu pieņemšanas, [..] 
nosūtīt lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības kopīpašuma daļas pirmpirkuma piedāvājumu, 
iekļaujot nosacījumu, ka [..] līdz ar īpašuma tiesību iegūšanu pāriet izīrētāja tiesības un 
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pienākumi, kas izriet no 1999.gada 26.februārī ar [..] noslēgtā līguma par dzīvojamās telpas 
[..] īri 18,8 kv.m. platībā, īri. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2., 3.punktu izpildi – centrālās administrācijas Būvvaldes nekustamā 
īpašuma speciāliste. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 
 

4. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome, izvērtējot pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu 
vadības nodaļas sniegto informāciju, konstatē: 

1. SIA „AURUM GRUPA”, reģistrācijas numurs 40103283178, ir izveidojies nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par nekustamu īpašumu – [..], Carnikavas novadā, kadastra 
numurs 8052 007 [..], pamatparāds EUR 860.57 apmērā un nokavējuma nauda – EUR 
28.30 apmērā, kopā EUR 888.87 apmērā; 

2. No datu bāzes www.lursoft.lv, kas ir juridiski pamatota datu bāze visiem Latvijā 
reģistrētiem uzņēmumiem, redzams, ka SIA „AURUM GRUPA” ir likvidēta 29.11.2016. 

3. Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 02.12.2016. publicēts paziņojums par SIA 
„AURUM GRUPA” izslēgšanu no komercreģistra (publikācija 
Nr. KMR00101437837831, laidiens: 02.12.2016., Nr. 235 (5807), oficiālās publikācijas 
Nr.: 2016/235.KRL25). 

4. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkta un trešās daļas 
izpratnē pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas gadījumā, ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem 
un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums, dzēš 
attiecīgās pašvaldības. 

5. Konkrētajā gadījumā Komerclikums neparedz kreditoru prasījumu tiesību noilgumu – SIA 
„AURUM GRUPA” ir likvid ēta, parāds nav atgūts.  
Izvērtējot lēmumā konstatētos apstākļus kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto, SIA 

„AURUM GRUPA” nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 888.87 (astoņi simti astoņdesmit 
astoņi euro, 87 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 860.57 (astoņi simti sešdesmit 
euro, 57 centi) apmērā un nokavējuma naudas EUR 28.30 (divdesmit astoņi euro, 30 centi) 
apmērā, nav atgūstams, līdz ar to, ir dzēšams. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 12.07.2017. 

atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome 
nolemj: 

1. Dzēst SIA „AURUM GRUPA”, reģistrācijas Nr. 40103283178, nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – [..], Carnikavas novadā, kadastra numurs 
8052 007 [..], pamatparādu EUR 860.57 (astoņi simti sešdesmit euro, 57 centi) apmērā, 
nokavējuma naudu EUR 28.30 (divdesmit astoņi euro, 30 centi) apmērā, kopā EUR 888.87 
(astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 87 centi) apmērā. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās 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.  
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 
 

5. § 
Par saistošo noteikumu Nr. SN/2017/9 „Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 
14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” 
apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, K.Bergmanis 
 
I.Krastiņš jautā vai procentuālais samazinājums tiek aprēķināts no kopējās summas? 
D.Jurēvica atbild, ka tas tiek aprēķināts no mājokļu kopējās summas, jo nav cita pamatojuma, lai 
aprēķinātu citu procentuālo attiecību. Paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka kopējais mājokļa NIN 
ir  prognozējams 198 938,00 EUR un 70% atlaide būtu 139 257,00 EUR. 
K.Bergmanis lūdz uz augusta Finanšu un budžeta komitejas sēdi sagatavot statistikas datus par 
nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas procesiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu, likuma „Par 
pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 45. panta otro daļu, Finanšu un budžeta komitejas 
12.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN/2017/9 „Grozījumi Carnikavas novada domes 
2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā”” 
(pielikumā). 

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

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

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

6. § 
Par grozījumiem Carnikavas novada domes noteikumos „Noteikumi par transportl īdzekļu 
izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata 

pienākumu izpildes nodrošināšanai” 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
IZSAKĀS: A.Deniņa, E.Burģelis, G.Kozlovska 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
1. Ar domes 2011.gada 16.novembra lēmumu (protokols Nr.20, 3.§) ir apstiprināti domes 

noteikumi Nr.CND/INA/2011/49 „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas 
novada pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes 
nodrošināšanai”. 
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2. Ar domes 2017.gada 17.maija lēmumu (protokols Nr.10, 4.§) izveidotas amata vietas 
(apkopējs, strādnieks, autobusa vadītājs, apkures/krāšņu kurinātājs) pašvaldības aģentūrā 
“Carnikavas Komunālserviss”, ar 01.07.2017. 

3. Sakarā ar nepieciešamību strādniekam darba pienākumu izpildei izmantot personīgo 
transportlīdzekli (ēdiena pārvadāšanai no Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” uz Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādi “Piejūra”), šis amats 
iekļaujams Noteikumu 3.pielikumā kā amati, kuros atļauts izmantot personīgo 
transportlīdzekli amata pienākumu izpildei nodrošināšanai. 
 
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.2 pantu, Finanšu un budžeta komitejas 12.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.INA/2017/11 “Grozījumi noteikumos Nr.CND/INA/2011/49 
„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu (darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” (pielikumā). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  
 

7. § 
Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
Plkst. 09.22 no domes sēdes iziet deputāts I.Krastiņš. 
 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka novada domes vēlēšanu sagatavošanai novadā 
no vēlētājiem tiek izveidota novada vēlēšanu komisija (turpmāk - vēlēšanu komisija) 7-15 locekļu 
sastāvā; vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome; 5.panta pirmā daļa noteic, ka 
novada vēlēšanu komisiju ievēlē novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena 
mēneša laikā pēc domes izveidošanas, un 9.pantu, kas paredz, ka dome nosaka vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu un izliek redzamā vietā pie domes ēkām attiecīgu 
paziņojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Finanšu un 
budžeta komitejas 12.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 12 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, 
A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm 
Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Noteikt Carnikavas novada domes vēlēšanu komisijas locekļu skaitu - 7. 
2. Noteikt Carnikavas novada domes vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 

termiņu līdz 2017.gada 7.augustam. 
3. Uzdot novada domes Administratīvās nodaļas vadītājai izlikt paziņojumu par kandidātu 

pieteikšanās termiņu redzamā vietā pie domes ēkas. 
 

8. § 
Par A.Pētersona atbrīvošanu no Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata un komisijas ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai locekļa amata  
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Plkst. 09.24 domes sēdē atgriežas deputāts I.Krastiņš. 
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Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), izvērtējot Alekseja Pētersona 12.06.2017. 
iesniegumu (reģistrēts ar Nr.01-9/84), kurā izteikts lūgums atbrīvot viņu no Iepirkuma komisijas 
priekšsēdētāja un Komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai 
locekļa amatiem, konstatē: 

1. Ar domes 17.02.2016. lēmumu “Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā” (protokols Nr. 
4, 2.§) tika apstiprināts domes Iepirkuma komisijas sastāvs un par tās priekšsēdētāju - 
Juridiskās nodaļas jurists un iepirkumu speciālists Aleksejs Pētersons; 

2. Ar domes 17.02.2016. lēmumu “Par izmaiņām komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto  
darījumu tiesiskuma uzraudzībai sastāvā” (protokols Nr.4, 16.§) par komisijas ar 
lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai par 
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā normatīvajos aktos paredzētā kārtībā tika 
apstiprināts Juridiskās nodaļas jurists un iepirkumu speciālists Aleksejs Pētersons;  

3. Uz lēmuma pieņemšanas dienu Aleksejs Pētersons izbeidzis darba tiesiskās attiecības 
Carnikavas novada pašvaldībā. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 27.punktu, otro 

daļu, 02.12.2014. MK noteikumiem Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi”, saskaņā Finanšu un budžeta komitejas 12.07.2017. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, 
G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot Alekseju Pētersonu, personas kods [..]: 
1.1. no Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata; 
1.2. no Carnikavas novada pašvaldības komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 

tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu 
īpašumā normatīvajos aktos paredzētā kārtībā locekļa amata. 

2. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 
9. § 

Par izmaiņām domes Iepirkuma komisijas sastāvā  
Ziņo: D.Jurēvica 

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

1. ar domes 17.02.2016. lēmumu “Par izmaiņām domes Iepirkuma komisijas sastāvā” (protokols 
Nr.4, 2.§) apstiprināts Iepirkuma komisijas sastāvs no pieciem locekļiem, par Komisijas 
priekšsēdētāju ir ievēlēts pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists un 
iepirkumu speciālists Aleksejs Pētersons, savukārt, par Iepirkuma komisijas locekli ievēlēts 
deputāts Rolands Laveiķis;  

2. ar domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu (protokols Nr.14, 8.§) Aleksejs Pētersons ir atbrīvots 
no Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata; 

3. atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta otrai 
daļai deputāta pilnvaras izbeidzas ar nākamā sasaukuma domes pirmās sēdes dienu vai ar 
pagaidu administrācijas izveidošanu atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likuma 24. panta noteikumiem. Un, proti: 
a. deputāts Rolands Laveiķis 03.06.2017. pašvaldību vēlēšanās netika ievēlēts;  
b. deputāta Rolanda Laveiķa pilnvaras izbeidzās ar nākamā sasaukuma domes pirmās sēdes 

dienu, t.i., ar 22.06.2017. 
4. 04.07.2017. domē saņemts pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juristes 

un iepirkuma speciālistes Natālijas Sproģes iesniegums (reģ.Nr.01-9/96), kurā izteikta 
piekrišana ieņemt Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amatu;  
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5. atbilstoši Iepirkumu komisijas nolikuma 2.punktam Iepirkuma komisija ir Carnikavas 
novada domes ievēlēta pastāvīgi funkcionējoša institūcija, kas darbojas līdz jaunas 
iepirkuma komisijas ievēlēšanai.  

6. atbilstoši Iepirkuma komisijas nolikumam, Iepirkuma komisija izveidojama piecu locekļu 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un trīs komisijas locekļi.  

7. Iepirkumu komisijas nolikuma 9.punkts paredz, ka administratīvās komisijas sastāvu nosaka 
un ar lēmumu apstiprina Carnikavas novada dome;  

8. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 21.panta pirmās daļas 24.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt locekļus pašvaldības 
komisijās; 

b. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu un otro daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 12.07.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome 
nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes Iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 
1.1.Komisijas priekšsēdētājs: Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste un 

iepirkumu speciāliste Natālija Sproģe; 
1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece – domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa 

Kozlovska; 
2. Komisijas locekļi: 

2.1. Deputāts Gatis Miglāns; 
2.2. Deputāts Eduards Burģelis; 
2.3. Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas šoferis/saimniecības pārzinis Guntis 

Jākobsons. 
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors. 

 
10. § 

Par izmaiņām komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai 
sastāvā  

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka:  
1. ar domes 18.02.2015. lēmumu (protokols Nr.3, 27.§) ir izveidota komisija ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai (turpmāk – komisija) piecu 
locekļu sastāvā; 

2. ar domes 17.02.2016. lēmumu (protokols Nr.4, 16.§) par komisijas locekli ievēlēts 
pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists un iepirkumu speciālists 
Aleksejs Pētersons;  

3. ar domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu (protokols Nr.14, 8.§) Aleksejs Pētersons ir atbrīvots 
no komisijas locekļa amata;  

4. domē saņemts pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juristes un iepirkuma 
speciālistes Natālijas Sproģes iesniegums, reģistrēts domē 04.07.2017. ar reģ.Nr.01-9/95, 
kurā izteikta piekrišana ieņemt komisijas locekļa amatu;  

5. Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi" noteic: 
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a. 16.punkts - novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu 
locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā; 

b. 17.punkts - komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus ievēlē likumā "Par 
pašvaldībām" noteiktajā kārtībā;  

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 21.panta pirmās daļas 24.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt locekļus pašvaldības 
komisijās; 

b. 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem;  
7. lai nodrošinātu ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzību, ņemot vērā 

notikušās izmaiņas Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas personāla 
sastāvā, ir veicamas atbilstošas izmaiņas arī komisijas locekļu sastāvā. 
 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.1pantu, Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi” 16.punktu un 17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
24.punktu un otro daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 
komitejas 09.02.2016. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, 
P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

Ievēlēt pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juristi un iepirkumu 
speciālisti Natāliju Sproģi par Carnikavas novada pašvaldības komisijas ar lauksaimniecības zemi 
veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai locekli ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
11. § 

Par atļauju Natālijai Sproģei savienot amatus 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
[..] 
 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
4.panta pirmās daļas 24.punktu un otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1panta piekto un 
septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un 
budžeta komitejas 12.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atļaut Natālijai Sproģei savienot Carnikavas novada domes Iepirkuma komisijas 
priekšsēdētāja amatu ar: 

1.1. biedrības “Starptautiskais attīstības, izglītības un kultūras Nams”, reģistrācijas 
Nr.40008265952, valdes locekļa amatu;  

1.2. ar Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juristes un 
iepirkumu speciālistes amatiem.  

1.3. ar Carnikavas pašvaldības komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 
tiesiskuma uzraudzībai locekļa amatu. 

 
Pielikumā administratīvais akts. 
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12. § 
Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2017/10 „Grozījums Carnikavas 
novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas novada 

sabiedriskās kārt ības saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr.SN/2017/10 „Grozījums Carnikavas novada 

domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10 „Carnikavas novada sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu, 45.panta otro, piekto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar Finanšu un budžeta komitejas 
12.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, 
E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, 
K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas 
novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2017/10 „Grozījums 
Carnikavas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10  
„Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” (pielikums). 

2. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

3. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada domes Centrālās 
administrācijas ēkā.  

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

13. § 
Par saistošo noteikumu Nr.SN/2017/11 “Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 „Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 
nodevām”” apstiprin āšanu 

Ziņo: D.Jurēvica 
 
IZSAKĀS: I.Krastiņš 
 

Izvērtējot Carnikavas novada iedzīvotāju ierosinājumus, kas izteikti 01.07.2017. 
iesniegumā, 03.07.2017. reģistrēts Carnikavas novada domē ar Nr.S/1469, novada domes deputātu 
priekšlikumus un pašvaldības administrācijas darbinieku pieredzi nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās administrēšanā, ir sagatavoti attiecīgo saistošo noteikumu grozījumi. 
 
I.Krastiņš izsaka pateicību, par priekšlikuma “novada deklarētajiem iedzīvotājiem atcelt 
tirdzniecības nodevu” apstiprināšanu. Savukārt tirgotājiem, kas novadā nav deklarēti, nodeva ir 
divreiz lielāka. Šādas izmaiņas veicinās mazo tirgotāju dalību tirgū. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo 
daļu, 43.1pantu, 45.panta otro, piekto, sesto daļu, Finanšu un budžeta komitejas 12.07.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome 
nolemj: 
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1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2017/11 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie 
noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”” (pielikums).  

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos noteikumus 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 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 izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
 

14. § 
Par finansiālu atbalstu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa dalībai jauno 

mūziķu konkursā Lietuvā 
Ziņo: G.Kozlovska 

 
Carnikavas novada domē saņemts Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 

CMMS) direktora I.Doriņa 16.06.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu CMMS 
audzēkņa dalībai starptautiskā jauno pianistu konkursā. Lai veicinātu CMMS talantīgāko 
audzēkņu profesionālo izaugsmi, I.Doriņš lūdz pašvaldību finansiāli atbalstīt 7.klavierspēles 
klases audzēkņa [..], kura dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā, dalību XVII Starptautiskajā 
konkursā-festivālā “Mūzika bez robežām”, kas norisināsies Druskininkos, Lietuvā, š.g. 14.-
23.augustā. 

 
Ņemot vērā konkursa nolikumu, izdevumu tāmi un iesniegumā minēto, un pamatojoties uz 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2016/7 „Par kultūras finansiālo atbalstu 
Carnikavas novadā” (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 23.03.2016. lēmumu Nr.6, 22.§) 4., 
7.1., 9. un 30.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.07.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome 
nolemj: 

1. Piešķirt dalībai XVII Starptautiskajā konkursā-festivālā “Mūzika bez robežām”, kas 
norisināsies Druskininkos, Lietuvā, š.g. 14.-23.augustā, finansiālo atbalstu CMMS 
audzēknim [..] EUR 400,00 (četri simti eiro, nulle centi) apmērā konkursa dalības maksas 
un naktsmītnes izmaksu konkursa norises vietā segšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pamatojoties uz CMMS iesniegtajiem rēķiniem. 

3. Uzdot CMMS direktoram ne vēlāk kā mēneša laikā pēc konkursa iesniegt: 
3.1. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida 

atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus; 
3.2. Carnikavas novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļā saturisko atskaiti par 

konkursa rezultātiem ar aprakstu un fotogrāfij ām. 
4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas vadītāja. 
5. Atbildīgais par lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
15. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai treniņnometnē 
Ziņo: G.Kozlovska 
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Iepazīstoties ar Carnikavas novada iedzīvotāja [..] iesniegumu (reģistrēts KAC 12.06.2017. 
Nr.S/1292), par finansiālā atbalsta sniegšanu viņa dalībai Pasaules čempionātā BMX 21.07. – 
29.07.2017. Rock Hill, South Carolina (ASV), pamatojoties uz Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijas rekomendācijas vēstuli un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu 
un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/45 „Par Carnikavas 
novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 23.punktiem un 
6.pielikumu un, ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.07.2017. 
atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, 
D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome 
nolemj: 

1. Piešķirt [..] EUR 500,00 (pieci simti eiro, 00 centi) dalībai Pasaules čempionātā BMX, kas 
norisināsies 21.07. – 29.07.2017. Rock Hill, South Carolina (ASV)., dalības maksas, un 
daļējai transporta izdevumu segšanai.   

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pārskaitot finansējumu uz biedrības “BMX Carnikava” bankas kontu 
LV96HABA0551036934822 pēc rēķina saņemšanas. 

3. [..], 1 (viena) mēneša laikā pēc sacensībām, 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 lēmumu kopumā - pašvaldības izpilddirektors. 

 
16. § 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu [..] dalībai golfa sacensībās un treniņnometnē 
Ziņo: D.Jurēvica 

 
Iepazīstoties ar golfa sportista [..] pilnvarotā pārstāvja [..] iesniegumu (reģistrēts KAC 

19.06.2017.Nr. S/1380) par finansiālā atbalsta sniegšanu [..] dalībai Davis Puksts Golf Academy 
treniņnometnē (Lietuvā, European Centre Golf Club) un golfa sacensībām “U.S.Kids World 
Championship 2017”, kas norisināsies 03.08.17.-05.08.17. Ziemeļkarolīnā (ASV) un pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes 
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2013/45 „Saistošie noteikumi par sporta finansiālo 
atbalstu un naudas balvām Carnikavas novadā” 2.1. un 4.punktu, 6.pielikumu, un ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 10.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot 
„PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt Carnikavas novadā deklarētajam sportistam [..] EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 
centi) dalībai golfa sacensībās “U.S.Kids Word Championship 2017” 03.08.17.-05.08.17. 
Ziemeļkarolīnā (ASV) - daļējai naktsmītņu izdevumu segšanai.  

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no biedrības “Golfa klubs Viesturi” (reģ. 
40003835868). 

3. Pilnvarotajam pārstāvim [..], ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensībām, 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 lēmumu kopumā -pašvaldības izpilddirektors. 
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17. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam 

“Priežkalni 1”, Carnikavas novads 
Ziņo: G.Miglāns 

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

1. starp [..], kā iznomātāju, un Carnikavas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība), kā 
nomnieku, 21.06.2017. noslēgts zemes nomas līgums Nr.02-14.3/17/5 par nekustama 
īpašuma [..], Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 002 [..], sastāvā ietilpstošas zemes 
vienības 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 [..]daļas 0,1834 ha platībā (zemes 
vienības daļas kadastra apzīmējums 8052 002 0615 [..]) (turpmāk – Zemesgabals) nomu, 
nosakot zemes iznomāšanas (lietošanas) mērķi: gājēju un velosipēdistu celiņa (būves 
kadastra apzīmējums 80520021883001) uzturēšana, piebraucamā ceļa būvniecība un 
uzturēšana; 

2. pašvaldība ir uzbūvējusi gājēju un velosipēdistu celiņu, būves kadastra apzīmējums 
80520021883001, būve 19.03.2015. reģistrēta zemesgrāmatā pašvaldības nekustamā 
īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas novads, sastāvā, bet pievedceļš nav uzbūvēts; 

3. domē ir saņemts [..] 22.05.2017. iesniegums, 25.05.2017. reģistrēts ar Nr. S/1132, kurā 
viņa lūdz domi izskatīt iespēju mainīt pašvaldībai gājēju un velosipēdistu celiņa 
uzturēšanai, piebraucamā ceļa būvniecībai un uzturēšanai iznomāto Zemesgabalu 0,1834 
ha platībā pret tādas pat platības lauksaimniecības zemi no blakus esošā pašvaldības 
īpašuma “Priežkalni 1”; 

4. Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk – 
programma), kas aktualizēta ar domes 22.02.2017. lēmumu (protokols Nr. 4, 7.§), prioritāte 
IP1_1: „Ciemu centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.3: „Dzīves kvalitātes uzlabošana 
novada ciemos”, pakārtotu aktivitāti A1.1.3.9: „Pievedceļu atjaunošana un izbūve”, kas, 
izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus un Eiropas Savienības finansējumu, izpildāma 
2015.-2018.gadā un kuras ietvaros paredzēts īstenot piebraucamā ceļa (520 metru garumā) 
izbūvi no Priedīšu ielas līdz īpašumam “Mucenieku paliena”; 

5. domē saņemts Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 
(turpmāk - Aģentūra) direktora 06.07.2017. iesniegums Nr.01-6/362, reģistrēts domē ar Nr. 
S/1496. Iesniegumā norādīts, ka Aģentūra apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošo 
publiskās lietošanas infrastruktūras objektu – gājēju un velosipēdistu celiņu (būves 
kadastra apzīmējums 80520021883001). Carnikavas novada pašvaldības attīstības 
programmas 2015.-2021.gadam prioritātes IP1_1: „Ciemu centru attīstība” uzdevumi un 
aktivitātes paredz piebraucamā ceļa (520 metru garumā) izbūvi no Priedīšu ielas līdz 
pašvaldības īpašumam “Mucenieku paliena”. Piebraucamais ceļš nepieciešams ar īpašuma 
“Mucenieku paliena” apsaimniekošanu un uzturēšanu saistīto darbu izpildes 
nodrošināšanai. Aģentūra, izvērtējusi [..] 22.05.2017. iesniegumā izteikto priekšlikumu, 
ierosina veikt daļu no zemes vienībām apmaiņu, pārkārtojot zemes vienību robežas, proti, 
maiņas ceļā atsavināt zemes daļu (aptuveni 0,1834 ha platībā) no pašvaldības nekustama 
īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 002 1431, vienlaikus pašvaldības īpašumā iegūstot līdzvērtīgu zemes 
platību no [..] nekustamā īpašuma [..], sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8052 002 [..], kas nepieciešama gājēju un velosipēdistu celiņa uzturēšanai, 
piebraucamā ceļa būvniecībai un uzturēšanai; 

6. saskaņā ar Aģentūras nolikuma Nr. INA/2015/6, kas apstiprināts ar domes 18.02.2015. 
lēmumu (protokols Nr.3, 28.§), 2.1.2.apakšpunktu Aģentūrai ir noteikta funkcija 
apsaimniekot un labiekārtot pašvaldības valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tai skaitā 
ielas, ceļus. Atbilstoši Aģentūras nolikuma 4.4.13.apakšpunktam Aģentūras direktors 
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sniedz domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar 
Aģentūras darbību un tās kompetencē esošo jautājumu risināšanu; 

7. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Priežkalni 1”, Carnikavas nov., kadastra numurs 
8052 002 1431, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8052 002 1431; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 10.02.2014. 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.4105; 

8. nekustamā īpašuma “Priežkalni 1”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8052 002 1431, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101); 

9. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0056 0815 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu [..], Carnikavas nov., 
24.10.2016. nostiprināta [..]; 

10. nekustamā īpašuma [..], Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 8052 002 [..], Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” (kods 0101) – 2,2166 ha un „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101) – 0,1834 ha; 

11. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu (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”) (turpmāk – pašvaldības teritorijas plānojums), nekustama īpašuma 
“Priežkalni 1”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstoša zemes vienība, kadastra apzīmējums 
8052 002 1431, atrodas dabas teritorijā (Z); 

12. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu [..] piederošā zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 8052 002 0615, atrodas dabas teritorijā (Z); 

13. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
a. 14.panta otrās daļas 3.punkts cita starpā - lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

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

b. 15.panta pirmās daļas 2. un 13.punkts cita starpā - pašvaldībām autonomā funkcija ir 
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) un saskaņā ar attiecīgās pašvaldības 
teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

c. 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; 

14. Zemes ierīcības likums nosaka: 
a. 5.panta 1.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai 

vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem, bet 3.punkts - zemes ierīcības 
projektu ierosina pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs 
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais 
zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi; 

b. 6.pants - zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un 
apstiprināšanu finansē to ierosinātājs. Ja zemes ierīcības darbus ierosina vairākas šā 
likuma 5.panta 1.punktā minētās personas, katras personas līdzfinansējuma daļu 
nosaka proporcionāli zemes ierīcības projektā ietvertajai tās īpašumā esošajai zemes 
platībai vai savstarpēji vienojoties; 

c. 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts cita starpā - zemes ierīcības projektu izstrādā 
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šādiem zemes ierīcības darbiem: daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes 
vienību robežas; zemes vienību sadalīšanai. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2. un 13.punktu, 21.panta pirmās daļa 23.punktu un 21.panta otro daļu, kas noteic, ka domes 
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1. un 
3.punktu, 6.pantu un 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Ierosināt Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “Priežkalni 1”, 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 1431, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 1,4 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 1431, zemes ierīcības projekta izstrādi, atbilstoši 
zemes vienību robežu pārkārtošanas shēmā, tas ir, zemesgabalu maiņas priekšlikumā 
(pielikums) norādītajam, paredzot no norādītās zemes vienības atdalāmas daļas 1834 kv.m. 
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) pievienošanu 
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 0615, ar šādiem noteikumiem:  

1.1. vienlaikus tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts [..] piederoša nekustama īpašuma [..], 
Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 002 [..], sastāvā ietilpstošai zemes vienībai, 
kadastra apzīmējums 8052 002 [..], paredzot no tās atdalāmas zemes vienības daļas 1834 
kv.m. platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), 
kas nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju (gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību) veikšanai, pievienošanu pašvaldības zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 8052 002 1431; 

1.2. zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un apstiprināšanu 
līdzīgās daļās finansē Carnikavas novada pašvaldība un [..]. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldei organizēt lēmuma 1.punktā norādītā 
nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi. 

3. Noteikt lēmuma 1.punktā norādīto nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošo un zemes ierīcības 
projektu izstrādes rezultātā atdalāmo zemes vienību maiņas līguma noslēgšanas termiņu – 
ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā pēc zemes ierīcības projektu apstiprināšanas, zemes robežu, 
situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanas, kā arī datu aktualizācijas Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Būvvaldes teritorijas plānotāju.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 

18. § 
Par pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības valstij 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. domē ir saņemts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) 13.03.2017. 

iesniegums Nr. 4.1-2_02gn_260_17_273 un 27.06.2017. iesniegums Nr. 4.1-
2_05l9_260_17_719, reģistrēti ar Nr. S/538 un Nr. S/1432. Iesniegumos LVM lūdz domi 
nodot pašvaldības mantu – inženierbūves (autoceļu “Vilku kalnu ceļš” un autoceļu “Laveru 
ezers – Kreiļu ezers”) un zemi zem būvēm - bez atlīdzības valsts īpašumā, Zemkopības 
ministrijas personā. Pašvaldības īpašumu tiek lūgts nodot valsts īpašumā Meža likumā 
noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 
nodrošināšanai; 
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2. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “Pievedceļš Priedes-1”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 005 1498, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0751 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kadastra apzīmējums 8052 005 
1498; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 15.05.2017. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 
0056 7164; 

3. nekustamā īpašuma “Pievedceļš Priedes-1”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 8052 005 1498, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101);  

4. uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 1498, atrodas pašvaldībai piederoša 
inženierbūve - autoceļš “Laveru ezers – Kreiļu ezers” (garums - 150 m, grants segums);  

5. pašvaldībai pieder nekustams īpašums “C007-meža 57.kv.”, Carnikavas nov., kadastra 
numurs 8052 009 0113, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,9792 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kadastra apzīmējums 8052 009 
0113; pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu 12.05.2017. nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 
0056 7042; 

6. nekustamā īpašuma “C007-meža 57.kv.”, Carnikavas nov., sastāvā ietilpstošajai zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 8052 009 0113, Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (kods 1101);  

7. uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 009 0113, atrodas pašvaldībai piederoša 
inženierbūve - autoceļš “Vilku kalnu ceļš” (garums - 470 m, grants segums); 

8. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa cita starpā nosaka, ka 
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts īpašumā. 
Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas 
nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas 
veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot valsts īpašuma tiesības uz 
nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas 
lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek 
izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas 
personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas 
veikšanai, valsts šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo 
nekustamo īpašumu nodevusi; 

9. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts cita starpā nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
lemt  par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļa 17.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Nodot bez atlīdzības valstij, Zemkopības ministrijas personā, šādu Carnikavas novada 
pašvaldības mantu Meža likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai: 
1.1. nekustamo īpašumu “Pievedceļš Priedes-1”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 

005 1498, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0751 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kadastra apzīmējums 8052 005 1498 
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(1.pielikums – pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.0987/zeme), un inženierbūve - 
autoceļš “Laveru ezers – Kreiļu ezers” (garums - 150 m, grants segums) (2.pielikums – 
pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.1357/ceļš); 

1.2. nekustamo īpašumu “C007-meža 57.kv.”, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 009 
0113, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,9792  ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 
izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), kadastra apzīmējums 8052 009 0113 
(3.pielikums – pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.1051/zeme), un inženierbūve - 
autoceļš “Vilku kalnu ceļš” (garums - 470 m, grants segums) (4.pielikums – 
pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr.1350/ceļš). 

2. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai atsavināt un apgrūtināt lēmuma 1.punktā 
norādītos nekustamos īpašumus ar lietu tiesībām un pienākumu Zemkopības ministrijai bez 
atlīdzības nodot nekustamos īpašumus Carnikavas novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek 
izmantoti valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to 
izdarot atzīmes zemesgrāmatā. 

3. Informēt par pieņemto lēmumu Zemkopības ministriju un akciju sabiedrību “Latvijas valsts 
meži” un noteikt atbildīgo par šī lēmuma punkta izpildi - pašvaldības izpilddirektoru.  

 
19. § 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 
koplietošanas meliorācijas sistēmai Gaujas ciemā 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Izvērtējot no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus par 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas 
sistēmai Gaujas ciemā, saskaņā ar programmā noteikto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 222.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, 
G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu koplietošanas 
meliorācijas sistēmai Gaujas ciemā, atbilstoši ar valsts SIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” saskaņotam grāvju sarakstam (1.pielikums) un grāvju atrašanās 
vietas attēlojumam kartē (2.pielikums). 

2. Publicēt lēmumu nākamajā pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma laidienā un 
pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. Termiņš lēmuma publicēšanai pašvaldības mājas 
lapā – 5 (piecas) darba dienas pēc lēmuma pieņemšanas, bet termiņš lēmuma publicēšanai 
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā – mēnesis pēc lēmuma pieņemšanas. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
 

20. § 
Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu 

Ziņo: G.Miglāns 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 
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1. domē 2017. gada 7. jūnijā saņemts [..] iesniegums, reģistrēts ar Nr. S/1252 (turpmāk – 
Iesniegums), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu ar Carnikavas novada domi par zemes 
nomu pēc adreses Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, līdz laikam, kad strīda 
jautājums tiks tiesiski atrisināts;  

2. saskaņā ar aktuāliem datiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir 
reģistrēts [..] un SIA “IVULIS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003305746, tiesiskais 
valdījums katram uz ½ (viena otrā) domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kadastra 
numurs 8052 505 0013, kura adrese ir Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, kas 
sastāv no būves - veikala, kadastra apzīmējums 8052 005 1416 001 (turpmāk – Nekustams 
īpašums);  

3. saskaņā ar starp domi un SIA “IVULIS” 2011. gada 1. jūlij ā noslēgto zemes nomas līgumu 
Nr. CND/L/2011/93A-N SIA “IVULIS” veikala ēkas, kadastra apzīmējums 
8052 005 1416 001, uzturēšanai iznomāts zemes gabals, kas ir nekustamā īpašuma, 
kadastra numurs 8052 005 1416, sastāvā ietilpstošas zemes vienības 0,3892 ha platībā 
Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra apzīmējums 8052 005 1416, daļa 
0,0245 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1416 8001, līguma termiņš beidzies 
2016. gada 30. jūnijā;  

4. ar 2017. gada 9. janvāra lēmumu Nr. 6-12/3384 SIA “IVULIS” izslēgts no komercreģistra, 
līdz ar to, sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir beigusi pastāvēt kā tiesību subjekts;  

5. Rīgas rajona tiesā, pēc domes pieteikuma, ierosināta civillieta Nr. C33470117 par juridiska 
fakta konstatēšanu – nekustamā īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu, kas piekritīga 
valstij;  

6. [..] iesniegusi prasības pieteikumu Rīgas rajona tiesā par zemes gabala nomas līguma 
noslēgšanu, nomas maksas un termiņa noteikšanu. Ar 2017. gada 30. maija lēmumu 
apturēta tiesvedība civillietā (Nr. C33359917, C-3599-17/3) [..] prasībā pret Carnikavas 
novada domi par zemes gabala nomas līguma noslēgšanu, nomas maksas un termiņa 
noteikšanu līdz brīdim, kad stāsies likumīgā spēkā nolēmums civillietā Nr. C33470117 
Carnikavas novada domes pieteikumā par juridiska fakta konstatēšanu, ar ieinteresētajām 
personām Valsts ieņēmumu dienestu un [..]; 

7. likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma 
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14. pants paredz 
nosacījumus, pie kuriem Civillikuma 968. panta un 973. panta noteikumi nav piemērojami 
un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir 
uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu; 

8. Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) attīstības programmas 2015.-
2021.gadam, kas aktualizēta ar domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu (protokols Nr. 3, 
13.§), prioritāte IP1_1: „Ciema centru attīstība” paredz uzdevumam U1.1.4: „Carnikavas 
kā pilsētas attīstība”, pakārtotas aktivitātes: A1.1.4.3: „Tirdzniecības vietu (tirgus laukuma) 
projektēšana”, kas izpildāma 2017. gadā un kuras ietvaros plānots izstrādāt tirdzniecības 
vietu būvprojektu, un A1.1.4.4: „Tirdzniecības vietu izbūve”, kas izpildāma 2017.-
2018. gadā un kuras ietvaros plānots izbūvēt mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk., 
vietējiem produktu ražotājiem, kā arī nodrošināt publisku Wi-Fi tirgus laukumā;  

9. Privāto un publisko partnerattiecību biedrība “Sernikon” no 2016. gada 19. jūlija ir 
izsludinājusi nepārtrauktu projektu konkursu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
atbalsta saņemšanai rīcībā “Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts 
sezonalitātes ietekmes mazināšanai”. Šajā rīcībā pašvaldībai ir iespēja, veidojot 
kopprojektu ar novada zivsaimniecības uzņēmumiem, pretendēt uz finansējumu EUR 
50000 apmērā ar atbalsta intensitāti 80% tirdzniecības vietu izveidei (projektēšanai un 
būvniecībai) pašvaldības īpašumā Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā; 

10. likums „Par pašvaldībām” nosaka: 
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a. 14. panta pirmās daļas 2. punkts - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības; 

b. 15. panta pirmās daļas 2. punkts un 10. punkts cita starpā - pašvaldības autonomās 
funkcijas ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) un sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

11. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums noteic: 
a. 2. panta pirmā daļa - publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 

likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst 
ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai; 

b. 3. panta 1. punkts - publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu 
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 
finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 

No uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem kopumā, dome secina, 
ka: 

1. domei nekad nav bijis nodoms veidot dalītu īpašumu nekustamajā īpašumā Kalmju ielā 2, 
Carnikavā, Carnikavas novadā, un dibināt piespiedu nomas attiecības, ko apliecina sekojoši 
apstākļi. Pirmkārt, pašvaldība nav devusi piekrišanu patstāvīga ēku/būvju īpašuma izbūvei 
Kalmju ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā. Būvei ar kadastra apzīmējumu 
8052 005 1416 001 nav paredzēti pamati, kas izriet arī no 2001. gada 25. septembra akta par 
būves nodošanu ekspluatācijā. Turklāt, no iepriekš noslēgtajiem nomas līgumiem starp domi 
un SIA “IVULIS” satura var secināt, ka tie ir īslaicīgi, konkrēti noslēgti veikala un kioska 
uzturēšanai; 

2. likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma 
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14. panta izpratnē 
[..] iesniegumā norādītais nekustamais īpašums, kadastra numurs 8052 505 0013, nav 
uzskatāms par patstāvīgu īpašuma objektu, jo attiecībā uz to nepastāv neviens no tiesību 
normā minētajiem nosacījumiem; 

3. ņemot vērā faktu, ka nekustamais īpašums, kadastra numurs 8052 505 0013, nav uzskatāms 
par patstāvīgu īpašuma objektu, un pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 2. punktā paredzēto lēmuma pieņemšanas izvēles tiesību, domei nav pienākums 
pieņemt lēmumu un slēgt zemes nomas līgumu ar [..], neizvērtējot nepieciešamību izmantot 
pašvaldības nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes vienības daļu, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1416 8001, pašvaldības autonomo funkciju izpildei, lai, atbilstoši 
pašvaldības autonomajām funkcijām un pašvaldības attīstības programmā 2015.-
2021. gadam noteiktām prioritātēm un uzdevumiem, pašvaldības nekustamajā īpašumā 
Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, projektētu un izbūvētu tirdzniecības vietas, 
uzlabotu un papildinātu esošo transporta publisko infrastruktūru, par projektējamo teritoriju 
ir uzskatāma visa pašvaldības nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā zemes vienība 0,3892 
ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 005 1416;  

4. turklāt, SIA “IVULIS” izsl ēgts no komercreģistra, līdz ar ko, sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību ir beigusi pastāvēt kā tiesību subjekts un rīcībai ar ½ (viena otrā) domājamo daļu 
no būves – veikala, kuras tiesiskais valdītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, [..] nav 
tiesiska pamata rīkoties ar visu īpašumu, ir nepieciešama otra tiesiskā valdītāja (tiesību 
subjekta) piekrišana rīcībai ar kopīgo mantu.  

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

2. punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 10. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
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mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta 1. punktu, likuma „Par 
atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību 
daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14. pantu, un Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atteikt slēgt zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..], par Carnikavas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma Kalmju iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra 
numurs 8052 005 1416, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 0,3892 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8052 005 1416, daļas 0,0245 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
8052 005 1416 8001 nomu.  

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam 5 
(piecu) darba dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtīt lēmumu [..].  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru.  
 

21. § 
Par [..] iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 

2017.gada 03.maijā saņemts [..] (turpmāk- Iesniedzēja), dzīvojošas [..], Rīgā iesniegums 
“Par zemes nomas līguma noslēgšanu”, kurā Iesniedzēja, ar mērķi tiesiski sakārtot savstarpējās 
attiecības, lūdz iznomāt viņai pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8052 
008 1381 daļu – starp [..] piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.8052 008 [..] un Mežciema 
ielu.  

Sava lūguma pamatošanai Iesniedzēja pievienoja iesniegumam izkopējumu no Mežciema 
ielas rekonstrukcijas Garciemā, Carnikavas novadā - Tehniskā projekta 56.lapu ar iezīmētu zemes 
gabala daļu. 

Izvērtējot iesniegumus un lietā esošos materiālus, dome konstatē: 
Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2970 Iesniedzējai pieder nekustamais īpašums [..], Carnikavas 
novadā, kadastra numurs 8052 008 [..], kas sastāv no zemes gabala 1518 kv.m platībā un būves ar 
kadastra apzīmējumu 8052 008 [..] 001 un būves ar kadastra apzīmējumu  8052008[..]002. 

Iesniedzējai piederošais nekustamais īpašums robežojas ar Carnikavas pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Mežciema ielā, Garciemā, Carnikavas novadā, kadastra numurs 8052 008 
1381.  

Saskaņā ar ierakstu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000477533 Carnikavas pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums, kadastra numurs 8052 008 1381, sastāv no zemes gabala 2.303 ha platībā (ar divām 
zemes vienībām – kadastra apzīmējums 80520081339 un kadastra apzīmējums 80520081381). Uz 
zemes gabala atrodas īpašumam nepiederoša būve ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1221 001, 
kuras īpašnieks nav [..]. 

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums izmantojams 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā 
lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas 
nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, 
sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes. Konkrētajā gadījumā 
zemes gabals, kuru vēlas nomāt iesniedzēja, ir daļa no Mežciema ielas, kas nodota publiskā 
lietošanā. 

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

Atbilstoši Civillikuma 1036.pantam īpašnieks bauda plašu brīvību, tādēļ viņa rīcība ir 
darbība privāto tiesību jomā. Neskatoties uz to, ka publiskas personas zemes noma kārtību nosaka 
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu”, tomēr tie neatņem rīcībai ar savu mantu privāttiesisku raksturu (Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 1.jūnija lēmums, Lieta Nr. 
SKA-235/2012). 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 4. punkts noteic, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas 
zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 
savukārt 6.punkts noteic, ka zemes nomas līguma noslēgšanai persona iesniedz dokumentus, kas 
apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm). Savukārt patvaļīga būvniecība 
publiskas personas zemesgabala un/vai publiskas personas zemesgabala patvaļīga lietošana nav 
pieļaujama un būtu pārtraucama, un nedod tiesisku pamatu zemes nomas līguma slēgšanai. 

Ievērojot minēto, nav tiesiska pamata apmierināt Iesniedzējas lūgumu, un pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un 
komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. lēmumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

Atteikt noslēgt līgumu ar [..] par Mežciema ielas, Garciemā, Carnikavas novadā daļas, kas 
robežojas ar nekustamo īpašumu Mežciema ielā 20, Mežciemā, Carnikavas nov., nomu.  

 
22. § 

Par projekta veloceliņa Vecāķi-Lilaste (EiroVelo13) trasējumu Carnikavas novadā 
Ziņo: G.Miglāns 

 
IZSAKĀS: I.Krastiņš, A.Grikmanis, A.Deniņa, I.Stalidzāne, D.Kozlovskis, D.Jurēvica, 
K.Bergmanis, E.Burģelis, L.Daugavietis 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 
1. Carnikavas novada  attīstības programmā 2015.-2021. gadam noteiktās prioritātes “IP5_2: 

Reģionālās nozīmes pakalpojumi” uzdevumā “U5.2.1: Reģionālās nozīmes infrastruktūras 
attīstības tūrisma pakalpojumiem” ir paredzēta aktivitāte “A.5.2.1.1: EiroVelo izbūve no 
Kalngales līdz Lilastei”. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka pašvaldības autonomo 
funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. 

3. AS “Ceļuprojekts”, atbilstoši 2014. gada 6. maija līgumam Nr.085-14 ar biedrību „Vidzemes 
tūrisma asociācija” izstrādā būvprojektu veloceliņa izbūvei Carnikavas novadā.  

4. Darba ietvaros tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde (IVN), kuru sagatavoja SIA 
“Latekoil”. Pēdējais aktualizētais novērtējuma ziņojums “Vecāķi-Lilaste” (turpmāk - 
Ziņojums) par būvniecības ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) – dabas parku “Piejūra” iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 24.04.2017. 
un Carnikavas novada domē 27.04.2017. (Reģ. Nr. S/931).  

5. 23.05.2017. Vides pārraudzības valsts birojs ir sniedzis Atzinumu Nr.1-n (turpmāk - 
Atzinums), kurā noteic nosacījumus, ar kādiem veloceliņa projektēšana un izbūve ir 
īstenojama vai nav pieļaujama (skat. Atzinumu Pielikumā Nr.1) 

6. Ziņojumā piedāvātas veloceliņa divu posmu alternatīvas (skat. trasējumu Pielikumā Nr.2): 
a. I Posms Vecāķi – Garciems un alternatīva IA Posms; 
b. IV Posms Gauja – Lilaste un alternatīva IVA Posms. 
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7. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta vienpadsmitā daļa paredz, ka 
“Atzinums par ziņojumu ir spēkā trīs gadus. Ja šajā laikā netiek pieņemts šā 
likuma 21.pantāminētais paredzētās darbības akcepts, veicams jauns ietekmes 
novērtējums.”. 
Savukārt 21.panta pirmā daļa nosaka, ka “Paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts attiecīgās valsts institūcijas, pašvaldības, citas 
likumā noteiktās institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību”. 

Saskaņā ar likuma 22.panta trešo daļu “Ja paredzēto darbību plānots veikt vairāku pašvaldību 
teritorijā, tā uzskatāma par akceptētu, ja lēmumu par šīs darbības akceptēšanu ir pieņēmušas visas 
attiecīgās pašvaldības. (..).”. 
 
I.Krastiņš norāda, ka komitejā vienīgais jautājums par ko tika diskutēts bija par trases gājumu 
caur Garciema teritoriju. Šis ir tas lēmums, ar kuru tiek nolemts galīgais EiroVelo 13 trasējums 
un tiks uzsākta tehniskā projekta projektēšana. Ir svarīgi, lai šāda objekta izveidē tiktu iesaistīti 
novada iedzīvotāji. Šajā gadījumā būtu svarīgi zināt Garciema iedzīvotāju viedokli par veloceliņa 
trasējumu, kurš būtu viņiem pieņemamākais variants. 
A.Grikmanis informē, ka saistībā ar šo būvniecības ieceri ir notikušas 2 publiskās apspriedes. 
Sabiedrība tika informēta, par šādu būvniecības ieceri, līdz ar to ikviens iedzīvotājs tika aicināt 
sadarboties un izteikt savu viedokli, priekšlikumus un argumentus. Veloceliņa pirmā trasējuma 
variants tika prezentēs 2012.gada publiskajā apriešanā. Kopā tika saņemts 312 aptaujas lapas, 
kā arī vairāki kolektīvie iedzīvotāju iesniegumi. Kopumā 304 aptaujas lapās bija atbalstoša 
attieksme šai būvniecība iecerei. 8 aptaujas lapās bija noraidīta būvniecības iecere. Galvenie 
argumenti – asfalta segums, Garciema pludmalē zudīs unikālā meža noskaņa, tiks noslogotas 
kāpas. Tas jau vien norāda, ka ir jāmeklē alternatīvi risinājumi trasējumam caur ciema ielām. 
2012.gada augustā notika sanāksme ar visām iesaistītajām institūcijām un speciālistiem un tika 
precizēta konkrētā trase, kas ir jāuzrāda Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanai. 
I.Krastiņš jautā, vai iedzīvotāji izteica savu viedokli, kurš no variantiem ir labāks – A vai B? Vai 
iedzīvotāji tika iepazīstināti ar šiem diviem iespējamiem variantiem? 
A.Grikmanis atbild, ka iedzīvotāji tika iepazīstināti, bet viņi nav izteikuši viedokli par konkrētiem 
trasējumiem. Ir izteikti tikai vispārīgi norādījumi. 
A.Deniņa komentē, ka pati ir piedalījusies šīs būvniecības ieceres publiskajās apriešanās. 
Garciema pārstāvji sanāksmēs runāja par šiem argumentiem, ka nevēlas, lai trase iet cauri kāpām. 
Tie noteikti bija vairāki cilvēki. 
 
Deputāti diskutē par Garciema iedzīvotāju iebildumiem būvniecības iecerē Garciema ciema 
posmā un par labāko veloceliņa trasējumu. 
 
K.Bergmanis jautā, vai ir kādi ierobežojuši faktori, kāpēc lēmums ir jāpieņem tieši tagad? 
I.Stalidzāne atbild, jo ātrāk būs apstiprināts trasējums, jo ātrāk projektētāji varēs sākt darbu pie 
projekta izstrādes. Līdz ko būs gatavs projekts, varēsim virzīties un meklēt labāko risinājumu, kur 
to iesniegt. 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu šo lēmumu pieņemt nākošajā domes sēdē, bet līdz tam dot 
cilvēkiem izteikties un izvēlēties labāko variantu. 
D.Jurēvica nepiekrīt K.Bergmaņa ierosinājuma, jo par trasējumu ir bijušas daudz diskusijas, arī 
ar iedzīvotājiem un vides speciālistiem. 
J.Kozlovskis komentē, ka iedzīvotāji ir devuši deputātiem savu uzticību. Mums ir dotas pilnvaras 
izvēlēties labāko variantu, kas apmierinātu lielāko sabiedrības daļu. Jebkurā gadījumā viedokļi 
dalīsies un nekad nebūs 100% atbalsts. 
E.Burģelis norāda, ka no piedāvātajiem variantiem tikai viens ir izskatāms. Alternatīvais variants 
ir slikts, jo skar lielu daļu Garciema iedzīvotāju īpašumus. Nepiekrītu I.Krastiņam, ka Garciema 
iedzīvotājiem ir jāizlemj veloceliņa trasējums. 
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L.Daugavietis norāda, ka jāņem vērā kopējās sabiedrības vēlmes, nevis katra indivīda iegribas. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešamību īstenot Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015. – 2021. gadam uzdevumu izpildi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”20.panta 
vienpadsmito daļu, 21.panta pirmo daļu, 22.panta trešo daļu un 23.pantu, kā arī Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt, atbilstoši SIA “Latekoil” sagatavotam novērtējuma ziņojumam par veloceliņa 
“Vecāķi-Lilaste” būvniecības ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) – dabas parku “Piejūra” un Vides pārraudzības valsts biroja 23.05.2017. 
sniegtam Atzinumam Nr.1-n par veloceliņa “Vecāķi-Lilaste” būvniecības ietekmes uz 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Piejūra” 
novērtējuma ziņojumu, paredzētās darbības, proti sekojošu veloceliņa “Vecāķi-Lilaste” 
(EiroVelo13) trasējumu Carnikavas novadā: 
a. I Posms Vecāķi – Garciems; 
b. IV Posms Gauja – Lilaste. 

2. Par lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā informēt biedrību „Vidzemes tūrisma asociācija”, 
kuru aicināt 5 (piecu) darba dienu laikā par lēmumu informēt AS “Ceļuprojekts” 
projektēšanas darbu pabeigšanai. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. punkta izpildi Centrālās administrācijas Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāju. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 
 
I.Krastiņa komentārs pie balsojuma: “Balstoties uz garo diskusiju, turpmāk mirklī, kad tiek 
attīstīti lieli pašvaldības infrastruktūras objekti, pašvaldībai aktīvāk jāvēršas pie iedzīvotāju 
grupām. Tad nebūtu diskusijas, ko iedzīvotāji vēlas, bet būtu konkrēti dati. Finanšu ietilpīgi 
lēmumi būtu jāpieņem uz datiem, nevis uz emocijām.” 
 

23. § 
Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: G.Miglāns 
 
[..] 
 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu un Attīstības, 
labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 
13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, 
G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav 
balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

Atteikt pārtraukt starp Carnikavas novada domi un [..], personas kods [..], 2007.gada 
27.novembrī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.32/07-5 par zemes vienības [..], 
Carnikavas nov. 0,022 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 002 [..], nomu. 
 
Pielikumā administratīvais akts. 
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24. § 
Par Carnikavas  novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai 

apspriešanai 
Ziņo: G.Miglāns, D.Jurēvica 

 
Carnikavas novada dome izskatīja teritorijas plānojuma  izstrādātāja SIA “Grupa93” 

iesniegto Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.gadam un Vides pārskata projekta 
pilnveidoto redakciju, kas sagatavota pamatojoties uz Carnikavas novada domes 17.05.2017. 
domes lēmumu “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.gadam 1.redakcijas 
pilnveidošanu”. 

 
Pamatojoties uz iesniegtajiem materiāliem, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 90.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo 
jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, 
G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, 
I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” 
nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Nodot Carnikavas novada teritorijas plānojumu 2018. – 2028.gadam pilnveidoto  redakciju 
publiskai apspriešanai. 

2. Noteikt publiskai apspriešanas  termiņu 4 nedēļas.  
3. Atbildīgais par šī lēmuma izpildi - Teritorijas plānotājs. 

 
 

25. § 
Par nedzīvojamo būvju Laivu iel ā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā, demontāžu 

Ziņo: G.Miglāns 
 
Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē: 

1. Carnikavas novada pašvaldībai uz īpašuma tiesību pamata pieder nekustamais īpašums – 
Laivu iela 12, Carnikavā, Carnikavas novadā (kadastra apzīmējums 80520040605). Šajā 
teritorijā atrodas avārijas stāvoklī esošas būves: aerotenks kadastra apzīmējums 
80520040605014, aerotenks kadastra apzīmējums 80520040605015, aerotenks kadastra 
apzīmējums 80520040605016, izlīdzināšanas spiediena baseins kadastra apzīmējums 
80520040605018. 

2. 2017.gada 31.maijā būves apsekoja komisija šādā sastāvā: Carnikavas novada Būvvaldes 
vadītājs A.Grikmanis, p/a “Carnikavas Komunālserviss” Īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļas vadītājs A.Puķe un p/a “Carnikavas Komunālserviss” projektu vadītājs A.Solovjovs. 
Komisija konstatēja, ka būves atrodas avārijas stāvoklī, apdraud cilvēku drošību un veselību, 
kā arī degradē vidi (1.pielikums); 

3. domē saņemts 2017.gada 9.jūnija Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” 
direktora ierosinājums par būvju nojaukšanu, jo būves netiek izmantotas pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai, kā arī esošajā stāvoklī apdraud cilvēku drošību un veselību, tā 
degradē vidi (2.pielikums); 

4. saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.1.punktu 
būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc, ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības 
likuma noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko 
stiprību un stabilitāti; 

5. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu pašvaldībai ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu.  
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Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, 
atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, 
G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Veikt būvju aerotenka kadastra apzīmējums 80520040605014, aerotenka kadastra 
apzīmējums 80520040605015, aerotenka kadastra apzīmējums 80520040605016, 
izlīdzināšanas spiediena baseina kadastra apzīmējums 80520040605018, demontāžu. 

2. Uzdot Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss” normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar lēmuma 1.punktā minētā izpildi, 
gadījumā, ja radīsies izdevumi nepieciešamo darbību veikšanai, naudas līdzekļus paredzēt 
2018.gada budžetā. Termiņš - 30.04.2018. 

3. Uzdot Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai pēc lēmuma 1. un 
2.punktā minētā izpildes dzēst ierakstus par būvēm aerotenks kadastra apzīmējums 
80520040605014, aerotenks kadastra apzīmējums 80520040605015, aerotenks kadastra 
apzīmējums 80520040605016, izlīdzināšanas spiediena baseins kadastra apzīmējums 
80520040605018 Laivu ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā no Valsts zemes dienesta 
kadastra un Zemesgrāmatas. Termiņš – 6 mēneši no lēmuma 1.punktā minētā izpildes dienas. 

4. Uzdot Carnikavas novada Būvvaldei veikt kontroli par lēmuma 1. un 2.punktā minētā izpildi 
atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.    

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punktu izpildi p/a „Carnikavas Komunālserviss” direktoru. 
6. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punktu izpildi Carnikavas novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāju. 
7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 4.punktu izpildi Carnikavas novada Būvvaldes vadītāju. 
8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi kopumā – pašvaldības izpilddirektoru. 

 
26. § 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2017/5 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 “Carnikavas kapsētas 

uzturēšanas saistošie noteikumi”” gala redakcijas apstiprināšanu 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada domē 03.04.2017. saņemta un reģistrēta ar Nr.S/719 Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas  (turpmāk-ministrija) vēstule Nr.1-18/2733 par Carnikavas 
novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2017/5 „Grozījumi Carnikavas 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 “Carnikavas kapsētas uzturēšanas 
saistošie noteikumi”” (turpmāk – saistošie noteikumi). Ministrija informē, ka saistošie noteikumi 
ir izvērtēti, taču norāda, ka saistošie noteikumi ir precizējami. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja saņemts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas 
prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un 
publicē precizētos saistošos noteikumus.  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto un piekto daļu, kā arī saskaņā ar 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti 
balsojot „PAR” 13 balsīm (D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, 
J.Kozlovskis, G.Miglāns, E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, 
G.Dzene), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2017/5 „Grozījumi 
Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 “Carnikavas kapsētas 
uzturēšanas saistošie noteikumi”” gala redakciju (pielikums). 
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2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un mājas lapā internetā 
www.carnikava.lv, kā arī izlikt redzamā vietā Carnikavas novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkā.  

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

27. § 
Par ūdensvada trases Poču ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā 
Ziņo: G.Miglāns  

 
Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

1. domē saņemts dzīvojamā mājas Poču ielā 3, Carnikavā, Carnikavas novadā, īpašnieces – [..] 
(turpmāk - īpašniece), 27.04.2017. iesniegums, 27.04.2017. reģistrēts domē ar Nr.S/932 
(turpmāk – iesniegums). Iesniegumā īpašniece lūdz viņas īpašumā esošo ūdensvada trasi 
Poču ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā (turpmāk – komunikācijas) pārņemt pašvaldības 
īpašumā;  

2. komunikāciju būvdarbi veikti saskaņā ar 2012.gada ūdensvada izbūves  tehnisko projektu 
(ārējais ūdensvads ŪKT), kas 01.03.2012. akceptēts Carnikavas novada būvvaldē ar Nr.10, 
un 20.07.2012. izdotu būvatļauju Nr.55. Komunikācijas ir pieņemtas ekspluatācijā, 
pamatojoties uz Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora 27.06.2013. apstiprinātu 
aktu par ūdensvada tīkla Poču ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra 
Nr.80520040137, pieņemšanu ekspluatācijā;  

3. komunikācijas ir izbūvētas Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma 
Poču iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 80520040770, sastāvā ietilpstošā zemes 
vienībā;  

4. Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Poču iela, Carnikava, 
Carnikavas nov., 25.11.2014. nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000539071; nekustams īpašums sastāv no zemes vienības 0,43 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 80520040770; 

5. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
datiem nekustams īpašums Poču iela 3, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 
80520040137, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,186 ha platībā, pieder [..], īpašuma 
tiesība 30.01.2012. ir nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000128170; 

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta otrās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 

b. 15.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 
fonds; 

c. 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 
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iegūšanu pašvaldības īpašumā, un noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana 
un pārzināšana, un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā; 

7. no Civillikuma 1912.panta izriet, ka tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir 
otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību, ir dāvinājums. 
Izvērtējusi iesniegumā izteikto lūgumu pārņemt īpašnieka piederošās komunikācijas 

pašvaldības īpašumā, kopsakarā ar uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem, 
dome secina, ka komunikāciju pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) ir 
lietderīga, jo tās ir izmantojami normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, Civillikuma 1912.pantu, saskaņā ar 
apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Pieņemt no nekustamā īpašuma Poču iela 3, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 
80520040137, īpašnieka Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā) infrastruktūras objektus – ūdensvada trasi, kas izbūvēta Carnikavas novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Poču iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 
Nr. 80520040770. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu par lēmuma 
1.punktā norādīto dāvinājumu, aktā norādot dāvinātās mantas daudzumu, kvalitatīvos 
rādītājus un dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma 
līgumu lēmuma 1.punktā norādītās mantas pieņemšanai pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā), termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā pieņemšanas - 
nodošanas akta parakstīšanas. 

4. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu līdz ar visiem piederumiem un dokumentiem, kas uz to 
attiecas. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā 
apsaimniekošanas līguma ar pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss” par 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu.  

6. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 5.punktā 
minēto papildvienošanos, termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā 
pieņemšanas - nodošanas akta un lēmuma 3.punktā minētā dāvinājuma līguma parakstīšanas.  

7. Segt lēmuma 1.punktā norādītās mantas uzturēšanas izdevumus 2017.gadā no Carnikavas 
novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 2017.gada budžeta līdzekļiem.  

8. Noteikt atbildīgos par: 
8.1. lēmuma 3. un 6.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
8.2. lēmuma 4. un 7.punkta izpildi – pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 
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28. § 
Par ūdensvada trases Poču ielā, (zem Vecgaujas) Carnikavā, Carnikavas novadā, 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā 
Ziņo: G.Miglāns 

 
Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 

1. domē saņemts dzīvojamā mājas Māras ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, īpašnieces – 
[..] (turpmāk - īpašniece), 30.05.2017. iesniegums, 30.05.2017. reģistrēts domē ar Nr.S/1180 
(turpmāk – iesniegums). Iesniegumā īpašniece lūdz viņas īpašumā esošo ūdensvada trasi 
Poču ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā (turpmāk – komunikācijas) pārņemt pašvaldības 
īpašumā;  

2. komunikāciju būvdarbi veikti saskaņā ar 2011.gada ārējā ūdensvada izbūves dzīvojamai 
mājai Māras ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā tehnisko projektu (ārējais ūdensvads 
ŪKT), kas 09.12.2011. akceptēts Carnikavas novada būvvaldē ar Nr.157, un 06.01.2012. 
izdotu būvatļauju Nr.1. Komunikācijas ir pieņemtas ekspluatācijā, pamatojoties uz 
Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora 02.02.2012. apstiprinātu aktu par ārējā 
ūdensvada izbūvi dzīvojamai mājai Māras ielā 1, Carnikavā, kadastra Nr.80520040325, 
pieņemšanu ekspluatācijā;  

3. komunikācijas ir izbūvētas Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā 
zem Vecgaujas, posmā no Pļavu ielas līdz Poču ielai, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 
Nr.80520040677, sastāvā ietilpstošā zemes vienībā;  

4. Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu “Upe Vecgauja”, 
Carnikava, Carnikavas nov., 05.05.2015. nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000544345; nekustams īpašums sastāv no zemes vienības 7,438 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 80520040677; 

5. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
datiem nekustams īpašums Māras iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 
Nr.80520040325, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,2158 ha platībā, pieder [..], īpašuma 
tiesība 11.11.2005. ir nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000036250  ; 

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 

b. 15.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 
fonds; 

c. 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas 
iegūšanu pašvaldības īpašumā, un noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana 
un pārzināšana, un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā; 

7. no Civillikuma 1912.panta izriet, ka tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram 
bez atlīdzības kādu mantisku vērtību, ir dāvinājums. 
Izvērtējusi iesniegumā izteikto lūgumu pārņemt īpašnieka piederošās komunikācijas 

pašvaldības īpašumā, kopsakarā ar uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem, 
dome secina, ka komunikāciju pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) ir 
lietderīga, jo tās ir izmantojami normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, Civillikuma 1912.pantu, saskaņā ar 



32 
 

apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 
1. Pieņemt no nekustamā īpašuma Māras iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 

Nr.80520040325, īpašnieka Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā) infrastruktūras objektus – ūdensvada trasi, kas izbūvēta Carnikavas novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Upe Vecgauja”, Carnikavas nov., kadastra 
Nr.80520040677. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu par lēmuma 
1.punktā norādīto dāvinājumu, aktā norādot dāvinātās mantas daudzumu, kvalitatīvos 
rādītājus un dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma 
līgumu lēmuma 1.punktā norādītās mantas pieņemšanai pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā), termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā pieņemšanas - 
nodošanas akta parakstīšanas. 

4. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu līdz ar visiem piederumiem un dokumentiem, kas uz to 
attiecas. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā 
apsaimniekošanas līguma ar pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss” par 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu.  

6. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 5.punktā 
minēto papildvienošanos, termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā 
pieņemšanas - nodošanas akta un lēmuma 3.punktā minētā dāvinājuma līguma parakstīšanas.  

7. Segt lēmuma 1.punktā norādītās mantas uzturēšanas izdevumus 2017.gadā no Carnikavas 
novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 2017.gada budžeta līdzekļiem.  

8. Noteikt atbildīgos par: 
8.1. lēmuma 3. un 6.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
8.2. lēmuma 4. un 7.punkta izpildi – pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
9. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 
29. § 

Par ūdensvada trases Mazā Ozolu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā 

Ziņo: D.Jurēvica 
 

Carnikavas novada dome (turpmāk - dome) konstatē: 
1. domē saņemts [..] un [..], 13.04.2017. iesniegums, 13.04.2017. reģistrēts domē ar Nr.S/811 

(turpmāk – iesniegums), kurā izteikts lūgums pārņemt bez atlīdzības (dāvinājumā) 
pašvaldības īpašumā izbūvēto ūdensvada trasi Mazā Ozolu ielā, Carnikavā, Carnikavas 
novadā (turpmāk – komunikācijas);  

2. komunikāciju būvdarbi veikti saskaņā ar 2003.gada tehnisko projektu (Ūdensvads un 
kanalizācija Ozolu ielā, Carnikavā), kas 31.05.2004. akceptēts Carnikavas novada būvvaldē 
ar Nr.05-6-132, un 31.05.2004. izdotu būvatļauju Nr.101. Komunikācijas ir pieņemtas 
ekspluatācijā, pamatojoties uz Carnikavas pagasta padomes Būvvaldes vadītājas 09.08.2004. 



33 
 

apstiprinātu aktu par ūdensvada tīkla Mazā Ozolu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadā, 
pieņemšanu ekspluatācijā;  

3. komunikācijas ir izbūvētas Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma 
Mazā Ozolu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 80520051537, sastāvā ietilpstošā 
zemes vienībā;  

4. Carnikavas novada pašvaldības īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu Mazā Ozolu iela, 
Carnikava, Carnikavas nov., 22.02.2008. nostiprināta Carnikavas novada zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000427227; nekustams īpašums sastāv no zemes vienības 0,1132 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 80520051537; 

5. saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 
datiem nekustamā īpašuma Egļu iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 
Nr.80520050493, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0774 ha platībā, īpašuma tiesības līdz 
24.05.2016. bija nostiprinātas [..], savukārt, uz 19.05.2016. Dāvinājuma līguma pamata 
īpašuma tiesības 24.05.2016. nostiprinātas [..]; 

6. likums „Par pašvaldībām” noteic: 
a. 14.panta otrās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 

b. 15.panta pirmās daļas 1.punkts cita starpā - pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 
fonds; 

c. 21.panta pirmās daļas 17.punkts un 19.punkts cita starpā - dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, un noteikt kārtību, kādā notiek 
dāvinājumu pieņemšana un pārzināšana, un citu ekonomisko saistību uzņemšanās 
pašvaldības vārdā; 

7. no Civillikuma 1912.panta izriet, ka tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram 
bez atlīdzības kādu mantisku vērtību, ir dāvinājums. 
Izvērtējusi iesniegumā izteikto lūgumu pārņemt īpašnieka piederošās komunikācijas 

pašvaldības īpašumā, kopsakarā ar uzskaitītajām tiesību normām un lietas faktiskajiem apstākļiem, 
dome secina, ka komunikāciju pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) ir 
lietderīga, jo tās ir izmantojami normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 17.punkts un 19.punktu, Civillikuma 1912.pantu, saskaņā 
ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un 
Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss”, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas 
un komunālo jautājumu komitejas 11.07.2017. atzinumu, atklāti balsojot „PAR” 13 balsīm 
(D.Jurēvica, G.Kozlovska, P.Špakovs, E.Odziņa, L.Daugavietis, J.Kozlovskis, G.Miglāns, 
E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, K.Bergmanis, D.Kozlovskis, G.Dzene), „PRET” nav balsīm, 
„ATTURAS” nav balsīm Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Pieņemt Carnikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) infrastruktūras 
objektu – ūdensvada trasi, kas izbūvēta Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašumā Mazā Ozolu iela, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra Nr. 80520051537. 

2. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu par lēmuma 
1.punktā norādīto dāvinājumu, aktā norādot dāvinātās mantas daudzumu, kvalitatīvos 
rādītājus un dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma 
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līgumu lēmuma 1.punktā norādītās mantas pieņemšanai pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
(dāvinājumā), termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā pieņemšanas - 
nodošanas akta parakstīšanas. 

4. Nodot apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss” 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu līdz ar visiem piederumiem un dokumentiem, kas uz to 
attiecas. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt papildvienošanos pie 02.02.2004. noslēgtā 
apsaimniekošanas līguma ar pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss” par 
lēmuma 1.punktā norādīto mantu.  

6. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 5.punktā 
minēto papildvienošanos, termiņš - piecas darba dienas pēc lēmuma 2.punktā minētā 
pieņemšanas - nodošanas akta un lēmuma 3.punktā minētā dāvinājuma līguma parakstīšanas.  

7. Segt lēmuma 1.punktā norādītās mantas uzturēšanas izdevumus 2017.gadā no Carnikavas 
novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 2017.gada budžeta līdzekļiem.  

8. Noteikt atbildīgos par: 
8.1. lēmuma 3. un 6.punkta izpildi – pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītāju, 
8.2. lēmuma 4. un 7.punkta izpildi – pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” 

direktoru. 
9. 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 14.08.2017. plkst. 14.00; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 15.08.2017. plkst. 14.00;  
Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 16.086.2017. plkst. 14.00; 
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 23.08.2017. plkst. 09.00. 
 

Izpilddirektora zi ņojums 
Ziņo: R.Garenčiks 

 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 
 

Inform ācija par Carnikavas vidusskolas projekta virzību 
Ziņo: D.Jurēvica, A.Krasta 

Deputāti diskutē par projekta virzību un informāciju pieņem zināšanai. 
 
Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2017.gada 19.jūlij ā plkst. 11.20. 
 
Pielikumā: 
1. Carnikavas novada domes lēmumi uz 77 lp., tai skaitā 3 administratīvie akti uz 11 lp. 
2. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2017/9 „Grozījumi Carnikavas novada 

domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas 
novadā”” uz 5 lp. 

3. Noteikumi Nr.INA/2017/11 “Grozījumi noteikumos Nr.CND/INA/2011/49 „Noteikumi par 
transportlīdzekļu izmantošanu Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu 
(darbinieku) amata pienākumu izpildes nodrošināšanai”” uz1 lpp. 
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4. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2017/10 „Grozījums Carnikavas novada 
domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/10  „Carnikavas novada 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”” uz 3  lpp. 

5. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2017/11 „Grozījumi Carnikavas novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/12 “Saistošie noteikumi par Carnikavas 
novada pašvaldības nodevām”” uz 4 lpp.  

6. Atzinums Nr.1-n par veloceliņa “Vecāķi-Lilaste” būvniecības ietekmes uz Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Piejūra” novērtējuma 
ziņojums uz 25 lpp. 

7. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2017/5 „Grozījumi Carnikavas novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 “Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie 
noteikumi”” uz 7 lpp. 

 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Jurēvica 
Carnikava, 2017.gada 26.jūlij ā 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2017.gada 26.jūlij ā 


