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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 16 

   

Carnikavā, Carnikavas nov. 2014. gada 18.jūnijā  

Sēde sasaukta plkst. 14:00 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica 

Protokolē: vecākā lietvede Dzintra Birze 

 

Piedalās: 

deputāti: Genovefa Kozlovska, Rolands Laveiķis, Pjotrs Špakovs, Eva Odziņa, Edgars 

Sliede, Ilze Tjarve, Eduards Burģelis, Imants Krastiņš, Arta Deniņa, Daiga 

Kalnbērziņa, Roberts Raimo, Ilze Vilka, Kārlis Eidis, Kristaps Bergmanis (no 

plkst. 14:09) 

 

Nepiedalās: 

deputāti:   Edgars Sliede (attaisnoti) 

 

Sēdē klātesošas personas: Carnikava novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita 

Pundiņa, izpilddirektors Raimonds Garenčiks, Finanšu 

vadības nodaļas vadītāja Ingūna Lulle, Juridiskās nodaļas 

vadītāja Ilona Gotharde, preses sekretāre Sandra Baltruka, p/a 

„Carnikavas Komunālserviss” direktora vietnieks Gunārs 

Dzenis 

 

D.Jurēvica atklāj domes sēdi plkst. 14:00. 

 

Sēdes vadītāja Daiga Jurēvica dod vārdu Carnikava novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājai Sanitai Pundiņai, kura paziņo, ka ar Carnikavas novada vēlēšanu komisijas 

lēmumu bijušā Carnikavas novada domes deputāta Eduarda Bogdanova vietā stājas politisko 

partiju apvienības „Saskaņas centrs” deputāta kandidāts Kārlis Eidis. 

 

Domes sēdes darbā kārtībā 18 jautājumi, papildus iesniegti 3 jautājumi:  

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu pretplūdu pasākumu īstenošanai Carnikavas 

novadā. 

2. Par pašvaldībai piekritīga zemju īpašuma, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 

002 1730, ar nosaukumu Priedīšu iela, Gauja, Carnikavas nov., platības precizēšanu.  

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

D.Jurēvica piedāvā papildjautājumus iekļaut domes sēdes darba kārtībā un tos izskatīt kā 

pēdējos darba kārtības jautājumus, un aicina balsot par domes sēdes darba kārtību ar 

papildjautājumiem.  
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Atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska,  

D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, E.Sliede, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa,  

K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome apstiprina 

sēdes darba kārtību: 

1. Ziņojumi. 

2. Par rekomendāciju izstrādi meliorācijas kanāla un kāpas atjaunošanai piekrastes joslā 

Mežciemā, Carnikavas novadā.  

3. Par grozījumiem 20.04.2011. noteikumos Nr.CND/INA/2011/17 „Carnikavas novada 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi”. 

4. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas parāda piedziņu. 

5. Par Carnikavas novada pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

6. Par finansiālu atbalstu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 

dalībai mākslas plenērā. 

7. Par ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu novada domes 

priekšsēdētājai. 

8. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

9. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/10 „Par materiālo 

atbalstu Carnikavas novadā” gala redakcijas apstiprināšanu. 

10. Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas 

novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” grozījumu 

apstiprināšanu. 

11. Par finansiālā atbalsta sniegšanu L.B. dalībai Pasaules kausa posmā kamanu suņu 

sportā Sanktpēterburgā.  

12. Par finansiālā atbalsta sniegšanu Biedrībai „SĒRF SENIORS” vēja dēļu sacensību 

„Vītolregate” organizēšanai Carnikavas novadā. 

13. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

14. Par atteikumu izskatīt atsavināšanas ierosinājumu. 

15. Par atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu -apbūvētu 

zemes gabalu „Censoņi”, Kalngale, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8052 007 0533) 

16. Par atteikumu N. K. izīrēt dzīvojamo telpu. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Zemzari” un 

„Ailes”, Garciems, Carnikavas novads. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Jaunbrieži”, 

Carnikavas novads. 

19. Par zemes nomas līguma slēgšanu pretplūdu pasākumu īstenošanai Carnikavas 

novadā. 

20. Par pašvaldībai piekritīga zemju īpašuma, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 

002 1730, ar nosaukumu Priedīšu iela, Gauja, Carnikavas nov., platības precizēšanu.  

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

 

1.§ 

Ziņojumi 

 

Izpilddirektors R.Garenčiks informē par domes lēmumu izpildi un paveiktajiem 

saimnieciskajiem darbiem 2014.gada maija mēnesī.  

 

I.Vilka interesējas kā notiek klaiņojošo dzīvnieku sterilizācija, kam ziņot par klejojošiem 

kaķiem un suņiem? 

G.Dzenis atbild: ja tiek saņemta informācija par kaķu koloniju p/a „Carnikavas 

Komunālserviss” darbinieks pārbauda šo informāciju, izbrauc uz vietas, apseko, ja fakts 

apstiprinās ziņojam dzīvnieku patversmei (ar kuru noslēgts līgums), viņi izbrauc uz vietas veic 
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kaķu izķeršanu un sterilizāciju un pēc tam nogādā dzīvniekus atpakaļ tajā pašā vietā, 

protams, ja kaķi ir veseli. Par suņiem jāziņo pašvaldības policijai. Pašvaldības policija 

klaiņojošos suņus notver un nogādā dzīvnieku patversmē. 

 

Plkst. 14:09 uz domes sēdi ierodas deputāts K.Bergmanis. 

 

Domes priekšsēdētāja atskaitās par komandējumu Polijas pilsētā Legionovo. 

 

2.§ 

Par rekomendāciju izstrādi meliorācijas kanāla un kāpas 

atjaunošanai piekrastes joslā Mežciemā, Carnikavas novadā 

Ziņo: D.Jurēvica 

 

Uzklausījusi Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas ziņojumus, kā arī iepazinusies ar biedrības “BALTIJAS KRASTI” 

sagatavoto piedāvājumu rekomendāciju izstrādei meliorācijas kanāla un kāpas atjaunošanai 

piekrastes joslā Mežciemā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) 

konstatē, ka: 

1) Ministru kabinets 15.04.2014. izdevis rīkojumu Nr.158 „Par Carnikavas novada 

administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu − Dzirnezera, Garezeru, Gaujas − un 

zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības 

valdījumā” (turpmāk – MK rīkojums). MK rīkojuma pilns teksts ir publiski pieejams 

internetā http:// http://likumi.lv/doc.php?id=265666. MK rīkojuma 3.2.punkts cita starpā 

paredz, ka, īstenojot valdījuma tiesības uz publiskajiem ūdeņiem, Carnikavas novada 

pašvaldībai ir tiesības rīkoties īpašnieka vārdā, noslēdzot līgumus ar trešajām personām 

par publisko ūdeņu un zem tiem esošās zemes kā vienota veseluma nomu noteiktiem 

izmantošanas veidiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju izmantošanas 

kārtību. Savukārt MK rīkojuma 4.1.punktā cita starpā Carnikavas novada pašvaldībai ir 

noteikts valdījuma tiesību ierobežojumus un pienākumus nodrošināt publisko ūdeņu 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu. Papildus MK rīkojuma 3. un 4. 

punktā minētajiem nosacījumiem, īstenojot valdījuma tiesības uz jūras piekrastes joslu, 

Carnikavas novada pašvaldībai ir pienākums un tiesības nodrošināt jūras piekrastes joslas 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, saglabāšanu; 

2) likums „Par pašvaldībām” noteic: 

a) 15.panta pirmās daļas 2.punkts - gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu 

savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

b) 21.panta otrā daļa - domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta 

otro daļu, Ministru kabineta 15.04.2014. rīkojuma Nr.158 „Par Carnikavas novada 

administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu − Dzirnezera, Garezeru, Gaujas − un zemes 

zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā” 

4.1.punktu, ņemot vērā Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

10.06.2014. atzinumu un Finanšu un budžeta komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot 

„par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, 

E.Burģelis, I.Krastiņš, A.Deniņa, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, 

„atturas” 1 balss (K.Bergmanis), Carnikavas novada dome nolemj: 

http://likumi.lv/doc.php?id=265666
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1. Slēgt līgumu ar biedrību “BALTIJAS KRASTI” (reģ.nr. 40008116782, juridiskā adrese - 

Krišjāņa Barona iela 31a-19, Rīga, LV-1011) par rekomendāciju izstrādei meliorācijas 

kanāla un kāpas atjaunošanai piekrastes joslā Mežciemā, Carnikavas novadā.  

2. Segt izdevumus par lēmuma pirmajā punktā noteikto rekomendāciju izstrādi EUR 3700.00 

(trīs tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi) no Carnikavas novada pašvaldības 2014.gada 

budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

3. Uzdot Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļai koordinēt lēmuma pirmajā punktā noteikto rekomendāciju izstrādi. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma pirmajā punktā noteiktā līguma sagatavošanu - Carnikavas 

novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma otrā punkta izpildi - Carnikavas novada pašvaldības 

centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

3.§ 

Par grozījumiem 20.04.2011. noteikumos Nr.CND/INA/2011/17 „Carnikavas novada 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi” 

 

Ziņo: D.Jurēvica/ I.Gotharde 

 

A.Deniņa norāda, ka 3.5.punktā būtu ļoti nekorekti iekļaut šajā listē ārkārtas sēdes un 

komitejas, jo par šīm sēdēm mēs uzzinām tikai vienu dienu iepriekš, tas ir nekorekti pret tiem 

kolēģiem, kuri strādā ārpus novada, piekrīt par kārtējām sēdēm, jo tās var plānot uz priekšu 

un norāda, ka nevar saprasts kā var samazināt stundu skaitu proporcionāli kavēto stundu 

skaitam. Vai gadījumā, ja neierodos uz sēdi, kura ilgst divas stundas, nostrādāto stundu 

skaitu dalīs uz 2, jo „proporcionāli” ir daļskaitlis, to var veikt aritmētiski- atņemot? Deputāte 

norāda, ka aizpildot atskaites par nostrādātajām stundām, neiekļauj sarakstā kavētās sēdes. 

D.Jurēvica norāda, ka gadījumā, ja deputāts neapmeklē domes sēdes, tad proporcionāli 

neapmeklēto sēžu stundu skaitam tiek samazināts atalgojums. Sēdes vadītāja norāda, ka ir 

deputāti, kuri neapmeklē domes sēdes, bet raksta, ka ticies ar vēlētājiem un līdz ar to saņem 

pilnu atalgojumu. Tādi precedenti mums ir, bet tā nedrīkst būt. D.Jurēvica norāda, ka visu 

komiteju materiāli tiek sūtīti visiem domes deputātiem un ja deputāts vēlas viņš var rakstīt un 

lūgt skaidrojumu, sniegt savus ierosinājumus, iebildumus. 

I.Krastiņš komentē, ka likumā par novada domes deputāta statusu ir norādīti deputāta 

pienākumi domē un savā vēlēšanu apgabalā un norāda, ka šis labojums lēmumprojektā 

attiecas tikai uz deputāta darbu domē un tiek ignorēts otrs, kas ir darbs vēlēšanu apgabalā.  

D.Jurēvica uzsver, ka deputātam maksā, ne tikai par darbu domē, bet arī par darbu ar 

vēlētājiem. 

I.Vilka norāda, ka nekur nav noteikts, ka domes sēdes ir primārās un uzsver, ka neraksta 

atskaitēs sēdes, kurās viņa nepiedalās. 

R.Laveiķis norāda, ka „proporcionāli” vietā var rakstīt vārdu „atbilstoši”. Deputāts norāda, 

ka viņš, kā komitejas priekšsēdētājs, paraksta deputātu atskaites un redz, kas tajās ir 

rakstīts....tāpēc uzskata, ka ir pareizi, ja deputāts nav apmeklējis sēdi, tad par to arī nesaņem 

atalgojumu. 

K.Bergmanis norāda, ka „proporcionāli” ir ļoti labi, tikai vajadzētu saprast kādām 

proporcijām. Ja ir problēmas ar deputāta atalgojumu, tad varētu samazināt deputāta stundas 

likmi un nebūtu nekādas problēmas un uzsver, ka viņu neapmierina, kā tiek virzīti jautājumi 

uz domes sēdēm un domes ārkārtas sēdēm. 

D.Kalnbērziņa piekrīt, ja deputāts neapmeklē domes sēdes, tad atalgojumam ir jābūt 

mazākam par tiem deputātiem, kuri apmeklē visas domes un komiteju sēdes un uzskata, ka ir 

pareizi, ka mēnešalga deputātam tiek samazināta proporcionāli neapmeklēto sēžu stundu 
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skaitam. 

 

D.Jurēvica izsaka priekšlikumu 3.5.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„3.5. Par nepiedalīšanos domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs (kārtējās un ārkārtas) 

mēnešalga deputātam tiek samazināta atbilstoši neapmeklēto sēžu stundu skaitam.” 

Deputāti piekrīt šādai redakcijai. 

Sēdes vadītāja slēdz debates. 
     
Ņemot vērā grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumā, 21.06.2010. MK noteikumus Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, nepieciešamību palielināt 

apmaksājamo darba stundu skaitu Administratīvās komisijas sekretāram, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta trešo un ceturto 

daļu, 6.
3
 daļu, 28.07.2009. MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

27.punktu, Finanšu un budžeta komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 

balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, 

E.Burģelis, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” 3 balsīm (I.Krastiņš, K.Bergmanis, 

A.Deniņa), „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus 20.04.2011. noteikumos Nr.CND/INA/2011/17 „Carnikavas 

novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi” 

(apstiprināti ar domes 20.04.2011. lēmumu (protokols Nr.8, 8.§). 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

I.Vilkas komentārs pie balsojuma: „Esmu rosinājusi, ka varētu vienoties par atskaišu 

aizpildīšanas kārtību(principiem). 

Gribētu lūgt juristus izvērtēt kā ir ar izpilddirektora tiesību ierobežošanu attiecībā uz 

7.3.punktu”. 
 

K.Bergmaņa komentārs pie balsojuma: „Balsoju „pret”, jo uzskatu, ka dokuments nav 

izstrādāts kvalitatīvi un man nedeva iespēju izteikties par konkrētu punktu, kur man liekas ir 

jocīgs formulējums ”ka disciplinārsods ir spēkā” disciplinārsods vainu ir vai nav...bet, ka ir 

spēkā...tas man šķiet jocīgs pasākums”. 

 

Deputāti vienojas, ka mājas lapā tiek ievietotas deputātu atskaites par darbu. 

 

4.§ 

Par ēdināšanas pakalpojumu maksas parāda piedziņu 

 

Ziņo: D.Jurēvica  

 

Saskaņā ar 2012.gada 6.jūnija sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums), kas noslēgts 

starp I. V., personas kods xxx un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi „Riekstiņš” 

(turpmāk – PII), PII apņēmās sagatavot R. V., personas kods xxxx, pamatizglītības apguvei un 

nodrošināt izglītojamā ēdināšanu, savukārt I.V. atbilstoši Līguma 3.1. un 3.2.punktiem 

apņēmās ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus un veikt maksājumus par bērna 

saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

          Noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta un veikta samaksa par ēdināšanas pakalpojuma 

saņemšanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”” (apstiprināti ar Carnikavas 

novada domes 17.08.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 10.§) (turpmāk – Noteikumi) 

5.punkts nosaka, ka PII izglītojamo vecāki samaksu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem 
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ēdināšanas pakalpojumiem veic līdz nākošā mēneša 20. datumam, atbilstoši saņemtajam 

rēķinam, iemaksājot naudu rēķinā norādītajos Carnikavas novada domes norēķinu kontos. 

         Izvērtējot Carnikavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ir konstatēts, ka nav 

veikta 31.10.2012., 30.11.2012., 28.12.2012., 31.01.2013., 28.02.2013., 31.03.2013., 

30.04.2013., 31.05.2013., 30.06.2013., 31.07.2013., 30.09.2013., 31.10.2013., 30.11.2013., 

31.12.2013., 31.01.2014., 28.02.2014. rēķinu apmaksa, tādējādi, pēc Centrālās administrācijas 

Finanšu vadības nodaļas sniegtās informācijas, uz 01.06.2014. ir izveidojies ēdināšanas 

pakalpojumu maksas pamatparāds 615,39 EUR .  

         Civillikuma 1651.pantā noteikts, ka nokavējums ir saistības izpildīšanas prettiesīgs 

novilcinājums. Saskaņā ar Civillikuma 1652.pantu parādnieka nokavējums ar visām tā sekām 

iestājas pats no sevis, kad viņš palaidis garām termiņu, kas nolikts izpildīšanai vai nu ar 

likumu, var ar līgumu, vai arī pēc paražas. Turklāt, ja izpildījuma laiks ir noteikts, tad 

parādniekam tas jāievēro, negaidot sevišķu kreditora atgādinājumu (Civillikuma 1828.pants).  

          Atbilstoši Noteikumu 8.punktam, ja PII izglītojamo vecāki neveic samaksu par 

ēdināšanas pakalpojumu norādītajā laikā, tad par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta 

kavējuma nauda 0,01 % apmērā no maksājuma summas. 

         Nokavējuma nauda, atbilstoši Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļas 

sniegtajai informācijai, uz 01.06.2014. sastāda 18,51 EUR.  

         Saskaņā ar Civillikuma 1587.pantu tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu 

izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības, 

nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. 

          15.04.2014. I. V. tika izsūtīts brīdinājums par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu, 

nosakot termiņu –piecpadsmit dienas parāda samaksai, tomēr līdz šai dienai parāds nav 

nomaksāts. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu 

un budžeta komitejas 11.06.2014 atzinumu, atklāti balsojot „par” 14 balsīm (D.Jurēvica, 

P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, I.Krastiņš, 

K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, 

„atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piedzīt no I. V., personas kods xxx, pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” sniegto 

izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu maksas parādu 615,39 EUR un nokavējuma 

naudu 18,51 EUR, kopā 633,90 EUR (seši simti trīsdesmit trīs eiro un 90 centi). 

2. Noteikt termiņu  I. V. parāda labprātīgai nomaksai – 30 dienas, skaitot no šī lēmuma 

saņemšanas brīža. 

3. Ja lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā pamatparāds un nokavējuma nauda netiek 

samaksāta, celt prasību tiesā pret I. V. par parāda un nokavējuma naudas piedziņu, 

precizējot parāda summu uz prasības pieteikuma iesniegšanas brīdi.  

4. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā uzdot Juridiskajai nodaļai 1 (viena) mēneša 

laikā, skaitot no lēmuma 2.punktā minētā termiņa, sagatavot prasības pieteikumu tiesai 

par parāda piedziņu. 

5. Paredzēt finanšu līdzekļus valsts nodevas samaksai no 2014.gada pašvaldības budžeta 

sadaļas „Administrācija” 100,00 EUR. 

6. Atbildīgā par lēmuma 4.punkta izpildi Juridiskās nodaļas vadītāja. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Carnikavas novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

5.§ 

Par Carnikavas novada pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

Ziņo: D.Jurēvica  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

72.pantu, ir izstrādāts pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats ar pielikumiem.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz MK 05.05.2010. noteikumu Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību” 14.panta trešo daļu, Finanšu un budžeta komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti 

balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, 

D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” 1 balss 

(I.Vilka), „atturas” 2 balsīm (I.Krastiņš, A.Deniņa), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt izstrādāto pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu ar pielikumiem. 

2. Publisko pārskatu nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai.  

3. Mēneša laikā pēc publiskā pārskata apstiprināšanas publicēt to pašvaldības mājaslapā 

www.carnikava.lv. 

4. Atbildīgā par 2. punkta izpildi centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 

vadītāja. 

5. Atbildīgā par 3. punkta izpildi centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas 

preses sekretāre. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors.  

 

6.§ 

Par finansiālu atbalstu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 

dalībai mākslas plenērā 

 

Ziņo: D.Jurēvica 

  

Carnikavas novada domē saņemts Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

(turpmāk – VJMMS) direktores p.i. Līgas Ķesteres iesniegums, kas Carnikavas novada domē 

reģistrēts 10.06.2014. ar Nr. S/1401, par sekojošo: 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) vizuāli plastiskās mākslas 

programmas sastāvdaļa ir mācību priekšmets "prakse". Tieši izbraukuma prakse - plenērs 

ievērojami pilnveido audzēkņu prasmju daudzpusību gan zīmēšanā, gan gleznošanā, gan 

kompozīcijā, īstenojot darbus ārpus ierastās vides, iepazīstot atšķirīgu vēsturisko, ainavisko 

un kultūrvidi. Izbraukuma mācību prakse notiek kopā visām VJMMS mākslas nodaļām - 

Saulkrastu novada un Carnikavas novada audzēkņiem. 

Dome konstatē: 

1. 2014.gadā prakses vieta ir Rauna, bāzes vieta - Raunas vidusskola. Izbraukuma 

prakses ilgums - no 16. jūnija līdz 21. jūnijam, 5 dienas, mācību stundu skaits - 36.  

2. Izbraukuma praksē piedalīsies 5 Carnikavas filiāles audzēkņi: S. R. 4.kurs, p.k. 

xxxxxx-xxxxx, E. K. 4.kurss, p.k. xxxxxx-xxxxx, E. K. 3.kurss, p.k. xxxxxx-xxxxx, S. 

R. 3.kurss, p.k. xxxxxx-xxxxx, E. D. 3.kurss, p.k. xxxxxx-xxxxx. 

3.  Visu audzēkņu dzīves vieta ir deklarēta  Carnikavas novada administratīvajā teritorijā. 

4. Audzēkņu vecāki pilnībā sedz nakšņošanas izdevumus prakses norises vietā, kā arī 

daļēji - transporta izdevumus. 

5. VJMMS lūdz piešķirt finansējumu Carnikavas novadā deklarēto audzēkņu ēdināšanai 

prakses periodā kopā 150,00 EUR (t.i. - katram audzēknim - 30,00 EUR), saskaņā ar 

Raunas vidusskolas ēdnīcas tāmi. Saulkrastu novada dome apmaksā plenēra 

ēdināšanas izdevumus Saulkrastu novadā deklarētiem mākslas izglītības audzēkņiem.  

 

Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus mācību prakses 

apmeklējumam gan Saulkrastu, gan Carnikavas audzēkņiem, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

27.punktu, un Finanšu un budžeta komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 14 
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balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, 

E.Burģelis, I.Krastiņš, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” 

nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu VJMMS audzēkņiem saskaņā ar Raunas vidusskolas ēdnīcas 

ēdināšanas piedāvājuma tāmi EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) ; 

2. Izdevumus samaksāt no Carnikavas novada domes 2014.gada budžeta sadaļas 

„Sporta un kultūras finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas no Raunas 

vidusskolas ēdnīcas. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi pašvaldības Finanšu vadības nodaļas 

vadītāja. 

4. Atbildīgā par lēmumu kopumā Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja. 

 

Plkst. 15:30 no domes sēdes aiziet deputāts I.Krastiņš. 

 

7.§ 

Par ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu novada domes 

priekšsēdētājai 

 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

  Iepazīstoties ar Carnikavas novada domes priekšsēdētājas D.Jurēvicas 06.06.2014. 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlikušo daļu - 3 (trīs) darba 

dienas, papildatvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas un kārtējā ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma 1.daļu - 8 (astoņas) kalendāra dienas sākot no 20.06.2014., pamatojoties uz 

Carnikavas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku Atlīdzības noteikumu 

10.2., 13.2.4.1. punktu un Darba likuma 149.panta 2.daļu, saskaņā ar Finanšu un budžeta  

komitejas 11.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (P.Špakovs, R.Laveiķis, 

I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, 

I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, D.Jurēvica 

balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai D.Jurēvicai: 

1.1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlikušo daļu – 3 (trīs) darba dienas no 20.06.-

26.06.2014.(par periodu no 01.07.2012.-30.06.2013.); 

1.2. apmaksātas papildatvaļinājuma dienas – 10 (desmit) no 27.06. - 10.07.2014.; 

1.3. kārtējā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 1.daļu – 8 (astoņas) kalendāra dienas no 

11.07.- 18.07.2014. (par periodu no 01.07.2013.-30.06.2014.).          

2. Izmaksāt D.Jurēvicai pienākošās naudas summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi - centrālās Administrācijas Administratīvās 

nodaļas vadītāja. 

4. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - centrālās Administrācijas Finanšu vadības 

nodaļas vadītāja.   

  

8.§ 

Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” (turpmāk tekstā – 

PR; reģ. Nr. 40008002052, juridiskā adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010) 30.05.2013. 

vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalības 

maksājumu Latvijas politiski represēto salidojumam Ikšķilē 16.08.2014., dome konstatēja: 
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1. Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalība Latvijas politiski represēto 

salidojumam ir atbalstāma. 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pašvaldības attiecīgās                    

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 

citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu. 

  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu komitejas 09.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, 

P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, 

A.Deniņa, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, 

Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atbalstīt Carnikavas novada politiski represēto nodaļas dalību Latvijas politiski represēto 

salidojumam Ikšķilē 16.08.2014., finansējot Carnikavas novada politiski represēto 

nodaļas dalībnieku dalības maksu EUR 70.00 (septiņdesmit eiro, 00 centi) apmērā, 

pamatojoties uz iesniegto rēķinu. 

2. Dalības maksai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Sociālā dienesta budžeta 

pakalpojumu sadaļas.  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

9.§ 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2014/10 

„Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā” gala redakcijas apstiprināšanu 

 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Carnikavas novada domē (turpmāk – dome) saņemta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) 02.06.2014. vēstule Nr.18-6/5090 par Carnikavas 

novada domes 21.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/10 „Par materiālo atbalstu 

Carnikavas novadā” (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 otro, piekto un septīto daļu, kā arī 

saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.06.2014. atzinumu, 

atklāti balsojot „par” 13 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, 

D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), 

„pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības saistošos noteikumu Nr.SN/2014/10 „ Par 

materiālo atbalstu Carnikavas novadā” gala redakciju. 

2. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai 

Ļ.Petrovskai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektoru. 
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10.§ 

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas 

novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” grozījumu 

apstiprināšanu 

 

Ziņo: G.Kozlovska 

Izskatot jautājumu par saistošo noteikumu Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas novada 

iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” apstiprināšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 43.daļas trešo punktu, kā arī 

saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.06.2014. atzinumu, 

atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, 

D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, 

„atturas” 2 balsīm (A.Deniņa I.Vilka), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.SN/2014/12 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/45 „Par Carnikavas novada 

iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām””. 

2. Uzdot domes Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vadītājai Ļ.Petrovskai 

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 Ļ.Petrovskai 

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. 

 

11.§ 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu L.B. dalībai Pasaules kausa posmā kamanu suņu 

sportā Sanktpēterburgā 

 

Ziņo: G.Kozlovska 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 

20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2013/45 „Par 

Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 2.1., 4., 

23.punktu un 6.pielikumu, un ņemot vērā Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas 09.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, 

R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, A.Deniņa, 

R.Raimo, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” 1 balss (I.Vilka), „atturas” nav balsīm, Carnikavas 

novada dome nolemj: 

1. Atteikt piešķirt finansiālo atbalstu Carnikavas novada iedzīvotājai Līvai Brūverei 

dalībai Pasaules kausa posmā kamanu suņu sportā Sanktpēterburgā (Krievijā) 14.-

15.06.2014. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors. 

 

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 

 

 

 

http://www.carnikava.lv/
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12.§ 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu Biedrībai „SĒRF SENIORS” vēja dēļu sacensību 

„Vītolregate” organizēšanai Carnikavas novadā 

 

Ziņo: G.Kozlovska 

 

Iepazīstoties ar biedrības „SĒRF Seniors” 03.06.2014. (reģistrēts KAC 03.06.2014. 

Nr.S/1336) iesniegumu par finansiālā atbalsta sniegšanu vēja dēļu sacensību „Vītolregate” 

organizēšanu 2014. gada 19.un 20. jūlijā Carnikavas novadā, pie Lilastes ezera 

„Medzābakos”, kuras rīko biedrība „SĒRF Seniors” un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un 20.11.2013. Carnikavas domes saistošajiem 

noteikumu Nr. CND/SN/2013/45 „Par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo 

atbalstu un naudas balvām” 2.2., 8.3., 8.7., 8.2., 8.8.punktiem, un ņemot vērā Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 09.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 

12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, 

E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, 

„atturas” nav balsīm, A.Deniņa balsojumā nepiedalās, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Piešķirt biedrībai „SĒRF Seniors” EUR 600,00 (seši simti eiro, 00 centi) vēja dēļu 

sacensību „Vītolregate” organizēšanai – uzvarētāju apbalvošanai, mediķu 

pakalpojumiem, tiesnešu algām un sacensību apdrošināšanai. 

2. Līdzekļus apmaksāt no pašvaldības 2014.gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 

finansiālais atbalsts” pēc rēķina saņemšanas biedrības „SĒRF Seniors”. 

3. Biedrībai „SĒRF Seniors” ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma, iesniegt 

Carnikavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļā rakstveida 

atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pievienojot maksājuma dokumentus. 

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

5. Atbildīgais par lēmumu kopumā -pašvaldības izpilddirektors. 

 

Plkst. 16:00 no domes sēdes aiziet deputāte A.Deniņa. 

 

13.§ 

Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

          Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta Carnikavas novada 

pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8052 005 1030 (turpmāk – zemes vienība), ietilpstoša nekustamā 

īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, 

sastāvā. Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.08.2012. lēmumu (prot. Nr. Nr. 15, 

22.§) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos personām un zemes 

piekritību pašvaldībai” uz zemes vienību 2011.gada 30.decembrī izbeigušās lietošanas 

tiesības un ar 2011.gada 31.decembri iegūtas zemes nomas pirmtiesības fiziskai 

personai. 

2. Persona zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo neapbūvēto zemes vienību nav 

izlietojusi un lauku apvidus zemes nomas līgumu ar pašvaldību nav noslēgusi. 

3. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta divi prim (2.
1
) daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. 
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Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem 

lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 

30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem 

pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā. Rezerves zemes 

fonda izmantošanu regulē atsevišķs likums. 

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

17.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

10.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, 

I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, 

K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Svītrot Carnikavas novada domes 22.08.2012. lēmuma (prot. Nr.15, 22.§) „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos personām un zemes piekritību pašvaldībai” 

pielikumā (sarakstā) 30.punktu daļā par zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8052 005 1030 piekritību pašvaldībai. 

2. Neapbūvēto zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1030, 

kas ietilpst nekustamā īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 005 1030, sastāvā, ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

3. Lēmumu iesniegt Valsts zemes dienestā kadastra informācijas sistēmas datu 

aktualizācijai. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 3.punkta izpildi – Centrālās administrācijas Būvvaldes 

nekustamā īpašuma speciālisti. 

 

14.§ 

Par atteikumu izskatīt atsavināšanas ierosinājumu 

 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

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

17.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

10.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, 

I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, 

K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

 Atteikt izskatīt J. P. iesniegumu par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā. 

   

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 

 

15.§ 

Par atļauju atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu 

zemes gabalu „Censoņi”, Kalngale, Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8052 007 0533) 

 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome konstatē: 

1. Carnikavas novada domē 28.04.2014. saņemts Latvijas Republikas pilsoņa A. V., 

personas kods xxxxx (turpmāk – iesniedzējs), dzīvojoša (adrese), iesniegums par 

zemes atpirkšanu (reģistrēts ar Nr. S/1091) - zemes½ domājamās daļas apmērā no 0,24 

ha platības (adrese), Carnikavas nov., atsavināšanas ierosinājums. 03.06.2014. 

iesniedzējs pievienojis nepieciešamos dokumentus, kas apliecina personas 

pirmpirkuma tiesības. 
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2. Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000203217 ierakstīts nekustamais īpašums (adrese), Carnikavas 

nov., kadastra numurs xxxx, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,24 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu xxxx, dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums xxxx), palīgēka 

(kadastra apzīmējums xxxx), palīgēka (kadastra apzīmējums xxxx) (turpmāk – 

īpašums). Īpašuma tiesība uz īpašuma 2/6 domājamām daļām nostiprināta E. R. un uz 

1/6 domājamo daļu – E. B. Iesniedzējam īpašuma tiesība nostiprināta vienīgi uz ½ 

domājamo daļu no ēkām, Carnikavas novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 

90000028989, īpašuma tiesība nostiprināta vienīgi uz ½ domājamo daļu no zemes.  

3. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 31.01.2012. kadastra izziņu Nr. 10-02-R/108278-2 

nekustamais īpašums (īpašuma nosaukums), kadastra numurs xxxx, sastāv no zemes 

vienības 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, būves (dzīvojamā māja) ar 

kadastra apzīmējumu xxxx, būves (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu xxxx un būves 

(pagrabs) ar kadastra apzīmējumu xxxx. 

4. 2012.gada 10.jūlijā starp Carnikavas novada domi un iesniedzēju noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums (Nr. CND/L/ZN/15) par īpašuma sastāvā ietilpstošās 

zemes vienības ½ domājamās daļas apmērā no 0,24 ha platības (adrese), Carnikavas 

nov. (kadastra numurs xxxx) nomu, nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda nav. 

5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka: 

5.1. 4.panta ceturtās daļas 4.punkts - atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 

(būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz 

kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;  

5.2. 5.panta:  

5.2.1. pirmā daļa cita starpā - atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija; 

5.2.2. 4.daļa - atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā pēc tam, 

kad šā likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktā minētās personas noteiktā kārtībā ir 

iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu par atvasinātas publiskas personas īpašumā 

esošiem apbūvētiem zemesgabaliem, pievienojot visus dokumentus, kas apliecina 

personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par attiecīgā zemesgabala 

pārdošanu; 

5.2.3. piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās 

izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi; 

5.3. 8.panta: 

5.3.1. otrā daļa - atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;  

5.3.2. trešā daļa - nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto 

cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro 

daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu; 

5.3.3. sestā daļa - mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 

vairākus sertificētus vērtētājus; 

5.3.4. septītā daļa - nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas 

komisija. 

5.4. 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 (8.pants); 

5.5. 44.panta:  

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p8
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5.5.1. pirmā daļa - publiskas personas zemi var iegūt īpašumā personas, kuras saskaņā ar 

likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti; 

5.5.2. ceturtā daļa - publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai 

personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu 

kopīpašuma daļām). 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkta prasībām atbilstoša 

persona - Latvijas Republikas pilsonis A. V. iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu par 

atvasinātas publiskas personas - Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošu apbūvētu 

zemes gabalu (adrese), Carnikavas nov. (kadastra apzīmējums xxxx) ½ domājamās daļas 

apmērā, kā arī dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības uz to. 

     Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.06.2014. 

atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, 

G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” 

nav balsīm, „atturas” 1 balss (I.Vilka), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Atļaut atsavināt Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – apbūvētu 

zemes gabalu ½ domājamās daļas apmērā no 0,24 ha platības „Censoņi”, Kalngale, 

Carnikavas nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 007 0533), pārdodot 

par brīvu cenu zemesgrāmatā ierakstīto ēku ½ domājamās daļas īpašniekam 

Latvijas Republikas pilsonim Armandam Vītolam, personas kods xxxxx. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma lietu komisijai noteikt lēmuma 1.punktā norādītās 

zemes nosacīto cenu, novērtēšanai pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju, un to 

iesniegt apstiprināšanai novada domes sēdē. 

3. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības administrācijas Būvvaldes 

nekustamā īpašuma speciāliste D.Daugaviete. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - pašvaldības izpilddirektors. 

 

Plkst. 16:15 no domes sēžu zāles iziet deputāts K.Bergmanis. 

 

16.§ 

Par atteikumu N. K. izīrēt dzīvojamo telpu 

 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

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

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 10.06.2014. atzinumu, atklāti 

balsojot „par” 9 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, 

D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, R.Raimo, E.Odziņa), „pret” 1 balss (I.Vilka), „atturas” 1 balss 

(K.Eidis), Carnikavas novada dome nolemj: 

      Atteikt N. K. piešķirt īres tiesības uz pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu Nr. 7, 

kas ietilpst dzīvokļa Nr. 17, xxxx ielā 7, sastāvā. 
 

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 
 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Zemzari” un 

„Ailes”, Garciems, Carnikavas novads 

 

Ziņo: R.Laveiķis 



15 

 

 

Carnikavas novada dome izskatījusi zemes ierīkotāja Kaspara Kūkuma 

(sert.Nr.AA000000014) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem 

„Zemzari” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 008 0462), Carnikavas novads un „Ailes” (kadastra 

apzīmējuma Nr.8052 008 0536), Garciems, Carnikavas novads. 

Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu prasības. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 

19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. Likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka vietējā pašvaldība, 

kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, 

izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai un Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai, tas ir, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

10.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, 

I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), 

„pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „Zemzari” (kadastra 

apzīmējuma Nr.8052 008 0462), Carnikavas novads un „Ailes” (kadastra apzīmējuma 

Nr.8052 008 0536), Garciems, Carnikavas novads. 

2. Piešķirt adresi Torņa iela 5, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, 

kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 0,134 ha platībā (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt adresi Torņa iela 3, Garciems, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, zemesgabalam, 

kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 0,113 ha platībā (vairāk vai mazāk, 

cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

4. Likvidēt adresi „Ailes”, Garciems, Carnikavas novads. 

5. Likvidēt adresi „Zemzari”, Garciems, Carnikavas novads. 

 

Plkst. 16:20 domes sēžu zālē atgriežas deputāts K.Bergmanis. 

 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Jaunbrieži”, 

Carnikavas novads 

 

Ziņo: R.Laveiķis 

 

Carnikavas novada dome izskatījusi SIA „AZIMUTS inženierizpēte” 

(reģ.Nr.40003879063) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam 

„Jaunbrieži” (kadastra apzīmējuma Nr.8052 008 0474), Carnikavas novads. 
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Zemes ierīcības projekta izstrādē ir ievērotas likuma „Zemes ierīcības likums”, 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu prasības. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 

19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvo aktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 30. punktu un 31.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punkts noteic, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. Likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka vietējā pašvaldība, 

kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, 

izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai un Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai, tas ir, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, un Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas 

10.06.2014. atzinumu, atklāti balsojot „par” 12 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, 

I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, 

K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Jaunbrieži” (kadastra 

apzīmējuma Nr.8052 008 0474), Carnikavas novads. 

2. Saglabāt nosaukumu „Jaunbrieži”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

kods 0101, zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.1” 22,9 ha 

platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

3. Piešķirt nosaukumu „Druvieši”, Carnikavas novads un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, 

zemesgabalam, kurš zemes ierīcības projektā apzīmēts ar „Nr.2” 3,3 ha platībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā). 

 

19.§ 

Par zemes nomas līguma slēgšanu pretplūdu pasākumu īstenošanai Carnikavas novadā 

 

Ziņo: D.Jurēvica  

Carnikavas novada dome konstatē, ka: 

1) ar 27.09.2011. grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 

"Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.1.5.1.apakšaktivitāti “Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus 

parādību gadījumos" Carnikavas novada pašvaldībai piešķirts finansējums plūdu risku 

mazināšanai Carnikavas novada teritorijā; 

2) saskaņā ar Carnikavas novada domes (turpmāk – dome) 17.08.2011. lēmumu (prot. Nr.15, 

6. §), starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un 

domi, kā finansējuma saņēmēju, 14.06.2012. noslēgta Vienošanās 

Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 (turpmāk – vienošanās) par projekta „Plūdu risku 

samazināšana Carnikavas novadā” (turpmāk – projekts) īstenošanu; 

3) izpildot iepriekšminētajā domes lēmumā un vienošanās dokumentā noteikto, nolūkā 

nodrošināt plūdu risku mazināšanai plānoto pasākumu īstenošanu, nepieciešams noslēgt 

zemes nomas līgumu ar zemes kopīpašniekiem par nekustama īpašuma „Matītes”, 

Carnikavas novads, sastāvā ietilpstoša zemesgabala daļas nomu hidrotehnisko būvju – 
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krasta stiprinājumu - būvniecībai; 

4) Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 3317 īpašuma tiesība uz nekustamu īpašumu „Matītes”, Carnikavas novads, kadastra 

numurs 8052 004 0400, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, palīgceltnēm un sešiem 

zemesgabaliem, tai skaitā zemesgabals 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 

0401, 11.02.2004. nostiprināta I. Š. un Ģ. P. (turpmāk – zemes īpašnieki) katram ½ 

(vienas otrās) domājamās daļas apmērā; 

5) zemes nomas līguma projekts par nekustama īpašuma „Matītes”, Carnikavas novads, 

sastāvā ietilpstoša zemesgabala 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 004 0401, daļas 

1120 m
2
 platībā nomu 11.06.2014. ir saskaņots ar zemes īpašniekiem; 

6) likums „Par pašvaldībām” noteic: 

c) 15.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pašvaldības autonomā funkcija ir 

pretplūdu pasākumi; 

d) 14.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā - pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

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

darbības; 

e) 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 un nosakāmas par to izpildi atbildīgās 

amatpersonas. 

Izdarot lietderības apvērumus, ņemot vērā norādītās tiesību normas un lietas apstākļus 

kopumā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļa 23.punktu, atklāti balsojot „par” 12 

balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, 

E.Burģelis, K.Bergmanis, R.Raimo, I.Vilka, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, 

„atturas” nav balsīm, Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojošu (adrese) 

Ādažu nov., LV-2164, un Ģ. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojošu (adrese), 

Ķekavas nov., LV-2123, par nekustamā īpašuma „Matītes”, Carnikavas novads, kadastra 

numurs 8052 004 0400, sastāvā ietilpstošā zemesgabala 1,4 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 8052 004 0401, daļas - zemesgabala 1120 m
2
 (viens tūkstotis viens simts 

divdesmit kvadrātmetri) platībā nomu, saskaņā ar zemes nomas līguma projektu.  

2. Apmaksāt nomas maksas izdevumus par lēmuma 1.punktā norādīto zemesgabalu no 

Carnikavas novada pašvaldības 2014.gada budžeta programmas 06.200.12. „Nomas 

maksa dambja rekonstrukcijas un būvniecības pasākumiem”. 

3. Apmaksāt no Carnikavas novada pašvaldības 2014.gada budžeta programmas 06.200.02. 

„Zemes, mežu uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā” izdevumus, kas saitīti ar nomas 

tiesības par labu Carnikavas novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā uz lēmuma 

1.punktā norādīto nomas lietošanā nodoto zemesgabalu, tai skaitā, Valsts zemes dienesta 

pakalpojumi, valsts nodevas, kancelejas nodevas, zvērināta notāra pakalpojumi u.c. 

4. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai I.Gothardei līdz 

25.06.2014. sagatavot zemes nomas līgumu ar lēmuma 1.punktā norādītajām personām. 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās 

administrācijas Finanšu vadības nodaļas vadītāju. 

6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektoru. 

 

20.§ 

Par pašvaldībai piekritīga zemju īpašuma, zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 

002 1730, ar nosaukumu Priedīšu iela, Gauja, Carnikavas nov., platības precizēšanu 

 

Ziņo: D.Jurēvica 
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Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) konstatē, ka: 

1) domē saņemts SIA „GEOPOLS”, reģistrācijas numurs 4003702141, juridiskā adrese 

Valdeķu iela 51-31, Rīga, LV-1058, valdes priekšsēdētāja Aigara Rikmaņa 11.06.2014. 

izgatavots Carnikavas novada pašvaldībai piekritīga zemju īpašuma, kadastra apzīmējums 

8052 002 1730, ar nosaukumu Priedīšu iela, Gauja, Carnikavas nov., grafiskais pielikums 

(pielikums). Zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā un grafiskajā pielikumā norādītā 

zemes vienības platība 0,3311 ha, atšķiras no Carnikavas novada domes 11.02.2014. 

lēmumā (prot. Nr.4, 3.§) noteiktās zemes vienības platības – 0,82 ha; 

2) likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītā daļa noteic, ka, ja 

kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto 

zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst 

lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. 

Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma 

par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu 

kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

     Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu un saskaņā ar SIA „GEOPOLS”, reģistrācijas numurs 4003702141, kadastrālajā 

uzmērīšanā noteikto zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1730, platību, atklāti 

balsojot „par” 10 balsīm (D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, 

D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, R.Raimo, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” 2 

balsīm (I.Vilka, K.Bergmanis), Carnikavas novada dome nolemj: 

1. Precizēt Carnikavas novada pašvaldībai piekritīga zemju īpašuma, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 8052 002 1730, nosaukums - Priedīšu iela, Gauja, Carnikavas nov., 

platību, atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai, tas ir 0,3311 ha. 

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

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2.punkta izpildi - pašvaldības Centrālās administrācijas 

Būvvaldes nekustamā īpašuma speciālisti D. Daugavieti. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi - pašvaldības izpilddirektoru. 

 

21.§ 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 

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

28.panta ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „par” 11 balsīm 

(D.Jurēvica, P.Špakovs, R.Laveiķis, I.Tjarve, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Burģelis, 

K.Bergmanis, R.Raimo, E.Odziņa, K.Eidis), „pret” nav balsīm, „atturas” 1 balss (I.Vilka), 

Carnikavas novada dome nolemj: 

       Dot piekrišanu zemes ½ domājamās daļas apmērā no 0,069 ha platības (adrese), 

Carnikavas nov., īpašuma kadastra numurs xxxx, zemes vienības kadastra apzīmējums xxxx, 

iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei J. M.-B. 

      

Pielikumā administratīvais aktis uz 2 lapām. 

 

Novada domes sēdes darba kārtība izskatīta.  

 

Domes priekšsēdētāja paziņo par nākamajām komiteju sēdēm: 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēde notiks 07.07.2014. plkst. 

15:00; 
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Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēde notiks 08.07.2014. plkst. 

14:00;  

Finanšu un budžeta komitejas sēde notiks 09.07.2014. plkst. 14:00; 

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 16.07.2014. plkst. 14:00. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdi vadīja: ______________________ D.Jurēvica 

 

 

Protokolēja: ______________________ Dz.Birze 

 


