
2.pielikums 

Ādažu novada domes 2020.gada 24.novembra protokolam Nr.24  

 

Par Finanšu komisijas darbu  

 

Finanšu komisijas sēde 08.10.2020.  

1. Carnikavas novada domes priekšsēdētāja informē par 2020.gada 5.oktobrī Carnikavas 

novada domes sēdē pieņemto lēmumu, par atsavināšanai nodotās pašvaldības mantas – 

neapbūvētas zemes vienību Valteru ielā 6, 8, 10, 12, 14, Siguļos, Carnikavas novadā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu un atklātās izsoles rīkošanu:  

1.1. neapbūvētai zemes vienībai 0,1396 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0714, 

kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 6, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 

8052 003 0529, sastāvā - EUR 17700,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro, nulle 

centi);  

1.2. neapbūvētai zemes vienībai 0,1619 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0715, 

kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 8, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 

8052 003 0530, sastāvā - EUR 22700,00 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti eiro, 

nulle centi);  

1.3. neapbūvētai zemes vienībai 0,1416 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0716, 

kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 10, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 003 0531, sastāvā - EUR 19800,00 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti 

eiro, 00 centi);  

1.4. neapbūvētai zemes vienībai 0,1401 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0717, 

kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 12, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 003 0532, sastāvā - EUR 19600,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti eiro, 

nulle centi);  

1.5. neapbūvētai zemes vienībai 0,1468 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0718, 

kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 14, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra 

numurs 8052 003 0533, sastāvā - EUR 20600,00 (divdesmit tūkstoši seši simti eiro, 

nulle centi). 

KOMISIJA NOLEMJ: Atbalstīt 2020.gada 5.oktobrī Carnikavas novada domes sēdē 

pieņemto lēmumu (prot.Nr.20; 3§). 

 

Finanšu komisijas sēde 02.11.2020.  

1. Carnikavas novada domes priekšsēdētāja informē par 2020.gada 28.oktobrī Carnikavas 

novada domes sēdē pieņemto lēmumu (prot.Nr.21; 13§), par ilgtermiņa aizņēmuma 

saņemšanu no Valsts kases:  

1.1.Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros Carnikavas novada pašvaldības projektam 

“Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” 10 809 981 eiro (desmit miljoni 

astoņi simti deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit vienu eiro, 00 centi) ar atmaksas 

termiņu 30 gadi, ar Valsts kases noteikto procenta likmi, aizņēmuma pamatsummu sākot 

atmaksāt ar 2023. gadu. Aizņēmuma (gan procentu, gan pamatsummas) garants ir 
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Carnikavas novada domes budžets. 3. Uzdot Carnikavas novada domes priekšsēdētājai 

D.Mieriņai slēgt vidēja termiņa aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi par nepieciešamā 

finansējuma 10 809 981 eiro (desmit miljoni astoņi simti deviņi tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit vienu eiro, 00 centi) saņemšanu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros Carnikavas novada pašvaldības 

projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” īstenošanai 2021., 

2022.gados. 

KOMISIJA NOLEMJ: Atbalstīt 2020.gada 28.oktobrī Carnikavas novada domes sēdē 

pieņemto lēmumu (prot.Nr.21; 13§). 

 

2. Carnikavas novada domes priekšsēdētāja informē par 2020.gada 28.oktobrī Carnikavas 

novada domes sēdē pieņemto lēmumu (prot.Nr.21; 19§),  (pielikums Nr.2), par 

01.03.2011. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.  CND/L/2011/35n termiņa 

pagarināšanu (Mazā Zemeņu iela 4, Siguļos, Carnikavas nov.): 

2.1.Pagarināt termiņu starp Carnikavas novada domi un [..], personas kods [..], 2011.gada 

1. martā noslēgtajam lauku apvidus zemes nomas līgumam Nr. CND/L/2011/35n par 

zemes vienības 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0206 Mazā Zemeņu 

ielā 4, Siguļos, Carnikavas nov. nomu, noslēdzot vienošanos par līguma termiņa 

pagarināšanu līdz 28.02.2031. 

KOMISIJA NOLEMJ: Atbalstīt 2020.gada 28.oktobrī Carnikavas novada domes sēdē 

pieņemto lēmumu (prot.Nr.21; 13§). 

 

3. Carnikavas novada domes priekšsēdētāja informē par 2020.gada 28.oktobrī Carnikavas 

novada domes sēdē pieņemto lēmumu (prot.Nr.21; 15§),  (pielikums Nr.3), par telpu 

Atpūtas ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, kas nepieciešamas Carnikavas Mūzikas 

un mākslas skolas darbības nodrošināšanai, nomas līguma noslēgšanu ar kooperatīvo 

sabiedrību „SERVISS C”: 

3.1.Slēgt nomas līgumu ar iznomāšanas pretendentu – kooperatīvo sabiedrību „SERVISS 

C”, reģistrācijas numurs 40103056375, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, 

Carnikavas 30 nov., LV – 2163, par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 194,90 kv.m. 

nomu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai Atpūtas ielā 1, 

Carnikavā, Carnikavas novadā (ēkas kadastra apzīmējums 8052 004 0238 001), par 

piedāvāto nomas maksu (par vienu telpas kvadrātmetru): 1.1. EUR 3,68 (trīs euro, 

sešdesmit astoņi centi) par telpām ēkas 1.stāvā: Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.15, Nr.16, 

Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20 ar kopējo platību – 123,1 kv.m. un 1.2. EUR 4,73 (četri euro, 

septiņdesmit trīs centi) par telpām ēkas 2.stāvā: Nr.30, Nr.31., Nr.32, Nr.33 ar kopējo 

platību – 71,8 kv.m., kopā par visām telpām - EUR 792,62 (septiņi simti deviņdesmit 

divi euro, sešdesmit divi centi), papildus pievienotās vērtības nodoklis, komunālo 

pakalpojumu un apsardzes signalizācijas maksājumi. Carnikavas novada domes Izsoles 

komisijas 19.10.2020. sēdes protokols Nr. 14-1/20/2 un piedāvājuma izvērtējums – 

pielikums. Nomas līguma termiņš - 3 (trīs) gadi ar pirmtiesībām to pagarināt uz katru 

nākošo kalendāro gadu, līgumā ietverot nosacījumu par līguma pārslēgšanu ar jaunajiem 

īpašniekiem. 
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KOMISIJA NOLEMJ: Atbalstīt 2020.gada 28.oktobrī Carnikavas novada domes sēdē 

pieņemto lēmumu (prot.Nr.21; 15§). 

 

4. M.SPRINDŽUKS informē par 2020.gada 12.jūnijā Ādažu novada domes sēdē pieņemto 

lēmumu (Nr.138),  (pielikums Nr.1), par grozījumiem 2018.gada 27.novembra lēmumā 

Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā””: 

4.1. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinansējumu līdz 1 492 959 

EUR apmērā, veicot aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 446 849 EUR (viens miljons četri 

simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi eiro) apmērā ar šādiem 

aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

 

KOMISIJA NOLEMJ: Atbalstīt 2020.gada 12.jūnijā Ādažu novada domes sēdē pieņemto 

lēmumu (Nr.138). 

 

 


