
 

CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

 

17.06.2015. sākums plkst. 14:00 (domes sēžu zālē) 

 

1. Izpilddirektora ziņojums. 

Ziņo: R.Garenčiks 

2. Par Carnikavas novada pašvaldības gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

Ziņo: D. Jurēvica 

3. Par nomas objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala piedāvājumu atlases 

Carnikavas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta 

līdzekļu novietošanai, rezultātiem. 

Ziņo: D. Jurēvica 

4. Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā „Green Ways Outdoor” 

Ziņo: D. Jurēvica 

5. Par nomas maksas noteikšanu un nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: D. Jurēvica 

6. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2015/__ „Grozījumi Carnikavas novada domes 

2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 „Saistošie 

noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem 

maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā 

Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

Ziņo: D. Jurēvica 

7. Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Poliju. 

Ziņo: G.Kozlovska 

8. Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Franciju. 

Ziņo: G.Kozlovska 

9. Par ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu novada domes 

priekšsēdētājai. 

Ziņo: G.Kozlovska 

10. Par ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases. 

Ziņo: D. Jurēvica 

11. Par īstermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases projekta „Plūdu risku 

samazināšana Carnikavas novadā” finansēšanai. 

Ziņo: D. Jurēvica 

12. Par pašvaldības iestādes „Piejūras internātpamatskola” reģistrēšanu Valsts 

ieņēmumu dienestā kā Carnikavas novada domes struktūrvienību. 

Ziņo: D. Jurēvica 

13. Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Carnikavas novada pašvaldības biroja 

tehnikas iegādei. 

Ziņo: D. Jurēvica 



14. Par grozījumiem 23.03.2011. lēmumā (prot. Nr.6, 15.§) „Par atsevišķu 

Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu 

apstiprināšanu” (5.pielikums) 

Ziņo: D. Jurēvica 

15. Par grozījumiem Carnikavas novada domes 23.03.2011. lēmumā „Par atsevišķu 

Carnikavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu 

apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 15.§) (3.pielikums). 

Ziņo: D. Jurēvica 

16. Par D.Uzuliņa 04.06.2015. iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: D.Jurēvica 

17. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2015/ __ „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/22 „Saistošie noteikumi par Carnikavas 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” apstiprināšana. 

Ziņo: D. Jurēvica 

18. Par grozījumu Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības 

„Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” nolikumā apstiprināšanu. 

Ziņo: G.Kozlovska 

19. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2015/ ___ „Grozījumi Carnikavas novada domes 

19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Carnikavas novadā”” apstiprināšanu. 

Ziņo: G.Kozlovska 

20. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

Ziņo: G.Kozlovska 

21. Par naudas balvu kultūrā un mākslā. 

Ziņo: G.Kozlovska 

22. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētikā 

veterāniem.  

Ziņo: G.Kozlovska 

23. Par Carnikavas pamatskolas mācību olimpiāžu, konkursu un skašu laureātu 

apbalvošanu. 

Ziņo: G.Kozlovska 

24. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

Carnikava - Sala poldera koplietošanas meliorācijas sistēmai. 

Ziņo: R.Laveiķis 

25. Par nepieciešamību iegūt pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības 

pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai un par kārtību, kādā valsts meža 

zemes vienībās dabas parka „Piejūra” teritorijā izpildāma novada pašvaldības 

autonomā funkcija – ceļu būvniecība. 

Ziņo: R.Laveiķis 

26. Par ceļa servitūta nodibināšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Leste”. 

Ziņo: R.Laveiķis 

27. Par piedāvājuma pārņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamās mājās valsts 

īpašumā esošus dzīvokļus izskatīšanu. 

Ziņo: R.Laveiķis 



28. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un piekritīgās zemes nodošanu 

apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

Komunālserviss”. 

Ziņo: R.Laveiķis 

29. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Mežgarciems”, 

„Mežgarciems - 7”, „Mežgarciems - 8” „Mežgarciems – 9”, „Mežgarciems - 10” 

un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

Ziņo: R.Laveiķis 

30. Par nekustamā īpašuma „Poči” detālplānojuma galīgās redakcijas 

apstiprināšanu. 

Ziņo: R.Laveiķis 

31. Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 15, Carnikavā, Carnikavas novadā, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 

Ziņo: R.Laveiķis 

32. Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 17, Carnikavā, Carnikavas novadā, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 

Ziņo: R.Laveiķis 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

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

Ziņo: R.Laveiķis 

 
 

 

 

 

 


