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CARNIKAVAS NOVADA DOMES 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
Carnikavā, Carnikavas novadā 

 
 
17.08.2016., sākums plkst. 9:00 (domes sēžu zālē) 
 

1. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas – 
ceļu būvniecība – izpildei un vienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Latvijas 
Valsts meži” 
Ziņo: D.Jurēvica 

2. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagogu darba samaksu.   
Ziņo: D.Jurēvica 

3. Par direktora vietnieka (izglītības jomā) Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā 
amata vienības un atalgojuma apstiprināšanu. 
Ziņo: D.Jurēvica 

4. Par pirmsskolas izglītības grupas Piejūras internātpamatskolā pedagogu un 
tehnisko darbinieku  štatu sarakstu un  darba samaksu.   
Ziņo: D.Jurēvica 

5. Par uzlabojumu veikšanu un nekustamā īpašuma nodokļa programmatūras NINO 
pielāgošanu datu apstrādei. 
Ziņo: D.Jurēvica 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
Ziņo: D.Jurēvica 

7. Par projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Carnikavas novada Garciemā” virzību 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. 
Ziņo: D.Jurēvica 

8. Par tehniskā projekta “Brīvdabas estrādes Carnikavas parkā būvniecības, 
Novadpētniecības centra pārbūves un “Svētku laukuma” pārbūves būvprojektu 
izstrāde un autoruzraudzība” finansēšanu 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros 
Ziņo: D.Jurēvica 

9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu ar  IK “Harijs Lūsis”. 
Ziņo: D.Jurēvica 

10. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Harijs Lūsis” komercdarbībai 
zvejniecībā. 
Ziņo: D.Jurēvica 

11. Par Carnikavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas D.Upītes atbrīvošanu no 
amata. 
Ziņo: D.Jurēvica 

12. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.  
Ziņo: D.Jurēvica 

13. Par komandējumu projekta „CHRISTA” organizētajā konferencē. 
Ziņo: G.Kozlovska 
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14. Par Carnikavas pamatskolas ilgtermiņa attīstības nodrošinājuma darba grupas 
izveidošanu. 
Ziņo: A.Deniņa 

15. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu 
sacensībās. 
Ziņo: A.Deniņa 

16. Par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā kamanas suņu 
sacensībās. 
Ziņo: A.Deniņa 

17. Par grozījumu 22.06.2016. lēmumā (prot. Nr.12, 23.§) „Par “Vispārējās fiziskās 
sagatavotības nometnes” organizēšanu un finansējuma piešķiršanu”. 
Ziņo: A.Deniņa 

18. Par izmaiņām Carnikavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku 
sarakstā. 
Ziņo: A.Deniņa 

19. Par noteikumu „Carnikavas  novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vērtēšanas un finansējuma saņemšanas  noteikumi”  grozījumu apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Deniņa 

20. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Dāmu deju kolektīva “Gaujmaliete” dalībai 
Starptautiskā festivālā “Life is Beautiful” Slovākijā. 
Ziņo: A.Deniņa 

21. Par finansiālu atbalstu Carnikavas Senioru deju kolektīva “TACIS” dalībai  
9.Starptautiskajā folkloras festivālā “INTERFOLK” St.Pēterburgā. 
Ziņo: A.Deniņa 

22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Garindriķi-7”, Carnikavas 
novads un nosaukuma piešķiršanu. 
Ziņo: I.Tjarve 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vilgu iela 2, 
Aizvēju iela 14, Garciems, Carnikavas novads. 
Ziņo: I.Tjarve 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Riču iela 5, 
Siguļi, Carnikavas novads. 
Ziņo: I.Tjarve 

25. Par nepieciešamību iegūt pašvaldības īpašumā valsts meža zemes vienības daļu 
pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai un par kārtību, kādā valsts meža 
zemes vienības daļā izpildāma pašvaldības autonomā funkcija – ceļu būvniecība 
Ziņo: I.Tjarve 

26. Par ēku (būvju) īpašuma pievienošanu zemes īpašumam Mežciema iela 26, 
Mežciems, Carnikavas novads.  
Ziņo: I.Tjarve 

27. Par zemes nomas līguma Nr. CND/L/2011/139-n termiņa pagarināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 
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28. Par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/__ “Grozījumi Carnikavas novada domes 
2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.2009/6 “Carnikavas novada 
apstādījumu aizsardzības un teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu 
Ziņo: I.Tjarve 

29. Par iesnieguma izskatīšanu. 
Ziņo: I.Tjarve 

30. Par piekrišanas došanu zemes Vilgu ielā x, Garciemā, Carnikavas nov., iegūšanai 
īpašumā.  
Ziņo: I.Tjarve 

31. Par piekrišanas došanu zemes Vilgu ielā x, Garciemā, Carnikavas nov., iegūšanai 
īpašumā. 
Ziņo: I.Tjarve 

32. Par piekrišanas došanu zemes Vilgu ielā x, Garciemā, Carnikavas nov., iegūšanai 
īpašumā.  
Ziņo: I.Tjarve 

33. Par piekrišanas došanu zemes Lapsiņu ielā x un Lapsiņu ielā, Garciemā, 
Carnikavas nov., iegūšanai īpašumā.  
Ziņo: I.Tjarve 

 
Izpilddirektora ziņojums. 


