
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
  Finanšu un budžeta komitejas  
   SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

   Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
13.11.2019., plkst. 14:00 (domes sēžu zālē) 
 

1. Par pašvaldības uzbūvēto infrastruktūras objektu un ēku nodošanu apsaimniekošanā 
(pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss”. 
Ziņo: D.Čūriška 

2. Par atsavināšanai nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala 
Baraviku ielā 3, Garupē, Carnikavas nov., nosacītās cenas apstiprināšanu. 
Ziņo: D.Daugaviete 

3. Par grozījumiem starp SIA “Carnikavas tūrisma un atpūtas centrs” un pašvaldību 
09.04.2013. noslēgtajā zemes nomas līgumā. 
Ziņo: D.Daugaviete 

4. Par amata vietas izveidošanu Carnikavas novada pašvaldības aģentūrā „Carnikavas 
Komunālserviss”.  
Ziņo: G.Dzenis 

5. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. 
gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 „Par informatīvo paziņojumu 
izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā”” apstiprināšanu.  
Ziņo: A.Grīnvads 

6. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/ __“Grozījumi Carnikavas novada domes 2009. 
gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada apstādījumu 
aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” 
apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Grīnvalds  

7. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ „Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. 
gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2010/2 „Saistošie noteikumi par 
specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas un reģistrācijas nosacījumiem 
Carnikavas novadā”” apstiprināšanu  

          Ziņo: A.Grīnvalds 
8. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/_   “Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. 

gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 “Ielu un nekustamo īpašumu 
nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu 
Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi”” 
apstiprināšanu.   

9. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. 
gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 2011/11 “Ielu tirdzniecības saskaņošanas 
un organizēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Grīnvalds 

10. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/ __“Grozījumi Carnikavas novada domes 2013. 
gada 18. septembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/38 “Saistošie noteikumi par 
reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,  kas vērstas pret publisku 
vietu Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Grīnvads 

11. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__  “Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. 
gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/8 “Mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Grīnvalds 



12. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/ __“Grozījums Carnikavas novada domes 2015. 
gada 18. februāra saistošajos noteikumos  Nr. SN/2015/2 “Alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības  kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises  
vietās Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Grīnvalds 

13. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. 
gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/6 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Carnikavas 
novadā”” apstiprināšanu.  
Ziņo: A.Grīnvalds 

14. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 
2017. gada 20. septembra saistošajos noteikumos Nr. SN/2017/13 “Saistošie 
noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā”” 
apstiprināšanu. 

   Ziņo: A.Grīnvalds 
15. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__“Grozījumi Carnikavas novada domes 

2018. gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/2 “Par kārtību, kādā 
izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un 
to krasti”” apstiprināšanu 
Ziņo: A.Grīnvalds 

16. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 
2018. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/10 “Saistošie noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Carnikavas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu 
Ziņo: A.Grīnvalds 

17. Par saistošo noteikumu Nr. SN/2019/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 
2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos  Nr. SN/2018/20 „Carnikavas 
sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu   
Ziņo: A.Grīnvalds 

18. Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolā . 
Ziņo: I.Doriņš 

19. Par pedagoģiskā darba likmju skaitu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā. 
Ziņo: I.Doriņš 

20. Par izdevumu, kas saistīti ar projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” nodošanu  p/a “Carnikavas 
Komunālserviss”. 
Ziņo: I.Lulle 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atgūšanu no mantojuma masas. 
Ziņo: I.Lulle 

22. Par budžeta izpildi 2019.gada III ceturksnī 
Ziņo: I.Lulle 

23. Par parāda piedziņu. 
Ziņo: I.Lulle 

24. Par parāda piedziņu. 
Ziņo: I.Lulle 
 
 
 

 


