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Daiga Jurēvica,  
Carnikavas novada domes 
priekšsēdētāja:

“Cienījamie Carnikavas 
novada pašvaldības pub-
liskā pārskata lasītāji!

2017. gads Carnikavas 
novada pašvaldībā bija 
tikpat spraigs kā iepriek-
šējie, taču izaugsmē bija 
vērojamas nelielas lejup-

slīdes tendences, kuras ietekmēja Eiropas Savienības līdz- 
finansēto projektu apgūšanas aizkavēšanās valstī. 

Carnikavas novada domē 2017. gadā ieņēmumi (bez 
finansēšanas), salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājās par 
2,4%. Lielākais pieaugums bija iedzīvotāju ienākuma no-
doklim – 12,4%, ko izraisīja domes īstenotā politika, pie-
mērojot ievērojamu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
atlaidi iedzīvotāju vienam mājoklim, ja īpašnieks tajā 
deklarējis savu dzīvesvietu novadā. Tā rezultātā strauji 
pieauga deklarēto iedzīvotāju skaits, taču līdz ar to par 
26% samazinājās NĪN ieņēmumi par mājokļiem. Iedzī-
votāju ienākuma nodokļa ieņēmumu īpatsvars kopējos 
ieņēmumos rezultātā bija 61%, bet nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumu īpatsvars – 15%. 

Tāpat kā 2016. gadā, turpināja samazināties arī sa-
ņemtie transferti: par 13% – Eiropas Savienības līdzfi-
nansēto projektu īstenošanai, jo visā valstī šis process ir 
aizkavējies, un par 6% – valsts saņemtie transferti mācību 
procesa nodrošināšanai, jo tika likvidēta Piejūras inter-
nātpamatskola. 

Izdevumi salīdzinājumā ar 2016. gadu kopumā palieli-
nājās par 8,7%. Izdevumos dominēja uzturēšanas izdevu-
mi, atlīdzība ar 41% īpatsvaru, nodrošinot arī atalgojumu 
četrām izglītības iestādēm, kur pedagogu atlīdzību daļē-
ji sedz no valsts budžeta. Kapitālieguldījumi palielinājās 
par 21%, jo pašvaldība intensīvi īstenoja projektus arī bez 
Eiropas Savienības fondu atbalsta. 13% no izdevumiem 
Carnikavas novada pašvaldība maksāja Pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas fondā (PFIF) citām pašvaldībām, kuras 
ar saviem ieņēmumiem pašas nespēj segt izdevumus. Salī-
dzinot ar 2016. gadu, šīs iemaksas pieauga par 8,4%.

Tā kā pašvaldība īsteno ilgtermiņa finanšu vadību, 

pašvaldības ieņēmumu un izdevumu kontroli un no-
drošina regulāru tāmju uzraudzību, tika nodrošināta fi-
nanšu resursu pietiekamība pašvaldības pamatfunkciju 
izpildei, attīstības plānu izpildei un saglabāts uzkrājums 
turpmākā gada parādsaistību maksājumu segšanai. 2017. 
gada beigās pašvaldības naudas līdzekļu atlikums bija  
482 tūkst. eiro. Pašvaldības kopējais finanšu saistību ap-
joms pieauga par 697,9 tūkst. eiro un uz gada beigām bija 
8,9 milj. eiro.

Carnikavas novadā par pašu jaunāko iedzīvotāju iz-
glītības nodrošināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Riekstiņš”, Carnikavas pamatskola, Piejūras inter-
nātpamatskola (likvidēta no 2017. gada 1. jūlija) un Car-
nikavas Mūzikas un mākslas skola, kuras audzēkņi gūst 
labus panākumus dažādos konkursos un izstādēs.

Tā kā visās Pierīgas pašvaldībās akūti trūkst izglī-
tības iestāžu, jo izglītojamo skaits nepārtraukti pieaug, 
par 21% pieauga arī maksājumi citām pašvaldībām 
saistībā ar novada bērnu izglītošanos ārpus Carnikavas 
novada. Lai risinātu bērnudārza rindas problēmu, viena 
pirmsskolas izglītības grupiņa tika izveidota arī Piejū-
ras internātpamatskolā, un 2017. gadā tika izsludināts 
iepirkums projektēšanas darbiem Piejūras internātpa-
matskolas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi. 

Sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem – mazturīga-
jiem un trūcīgajiem – pašvaldība nodrošina normatīva-
jos aktos noteiktos pabalstus, kā arī finansiāli pabalsta 
politiski represētās personas un novada jaundzimušos. 

Novadā ir izveidoti un darbojas divi brīvā laika pava-
dīšanas centri – „Pīlādzis” Carnikavā un „Kadiķis” Kaln-
galē, kas piedāvā iedzīvotājiem daudzveidīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, kuru darbība tiks nodrošināta arī 
turpmākajos gados.

Rūpējoties par maznodrošināto iedzīvotāju nākotni, 
pašvaldībā tiek uzturēti arī sociālie dzīvokļi. Darbību 
turpināja arī „Zupas virtuve” un Eiropas Sociālā fonda 
projekts darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšanai, 
kā rezultātā darba meklētāji vismaz uz laiku ieguva ap-
maksātu pagaidu darbu. 

Lai Carnikavas novadā popularizētu veselīgu dzīves-
veidu, ziemā tiek izveidota un uzturēta slidotava, kuru 
iecienījuši arī citu novadu iedzīvotāji. Carnikavas Sporta 
centrā darbojas 16 sporta nodarbību grupas dažāda ve-
cuma novada iedzīvotājiem. 

IEVADS
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Carnikavas Novadpētniecības centram ir nozīmīga 
loma novada kultūras un vēstures saglabāšanā. Tā eks-
pozīcija priecē gan novada iedzīvotājus, gan arī viesus no 
tālām zemēm.

2017. gadā tika veikta un turpināta novada domes 
īpašumā esošo ielu, ceļu un laukumu uzturēšana – segu-
mu konstrukciju atjaunošana, ceļmalas grāvju tīrīšana, 
nomaļu profilēšana, ielu un ceļu kaisīšanu ar pretslīdes 
materiāliem, kā arī tika pabeigta 2016. gadā uzsāktā 
Dzirnupes ielas seguma atjaunošana un Jūras ielas re-
konstrukcija. Rekonstruēta Garupes iela un gājēju ietve, 
kā arī gājēju ietve no Atpūtas līdz Stacijas ielai. 2017. gadā 
uzsākta jauna ielu apgaismojuma izbūve vairākās novada 
ielās.

Pārskata periodā vides labiekārtošanas jomā aktīvi 
turpinājās zaļās zonas un parku labiekārtošanas un uz-
turēšanas darbi – atjaunoti ap 3000 m2 zāliena un ierī-
koti 777 m2 jaunu apstādījumu Carnikavas skvēros, kā 
arī veikta bīstamo koku un zaru zāģēšana – nozāģēti 57 
avārijas koki. 

Izveidoti seši volejbola laukumi novada pludmalēs, 
ērtākai nokļūšanai uz jūru pagarināti un atjaunoti koka 
celiņi 310 m garumā, kā arī izgatavotas divas pārģērbša-
nās kabīnes.

Labiekārtošanas darbu un komunālās saimniecības 
nodrošināšanai 2017. gadā tika iegādātas automašīnas un 
traktortehnika.  

Aktīvi turpinājās darbs ūdens apgādes un kanalizā-
cijas sistēmu attīstībā un to infrastruktūras sakārtošanā. 
Pie centralizētā ūdensvada pievienojās 26 privātmājas, 

pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem – 50 privāt-
māju. 118 privātmājās uzstādīti jauni ūdenspatēriņa 
skaitītāji ar radio moduļiem un ieviesta attālināta ūdens 
skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma. 2017. gadā tika 
veikta ūdensvada un kanalizācijas izbūve Karlsona par-
kā, uzsākta ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju 
un Pūces ielā Kalngalē un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija Laivu un Dārznieku ielā. 

Meliorācijas un polderu sistēmas uzturēšanā veikti 
Eimuru–Mangaļu poldera koplietošanas ūdensnoteku 
pārtīrīšanas darbi 1390 m garumā un 2780 m3 apjomā, 
kā arī Eimuru–Mangaļu poldera Kīšu ceļa novadgrāvja 
pārtīrīšanas darbi 700 m garumā.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepārtraukta 
darbība tiek nodrošināta, organizējot atkritumu savākša-
nu un izvešanu no pludmales, dabas parka un ezeriem. 
Veikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas datubāzes 
pilnveidošana, regulāri tikusi kontrolēta juridisko un fi-
zisko personu atbildība saistošo noteikumu ievērošanā 
un izpildē, turpinās aktīvs skaidrojošais darbs fiziskām 
un juridiskām personām par atkritumu apsaimniekoša-
nas prasību nodrošināšanu. 

2017. gadā datu digitālai uzglabāšanai un apstrādei 
ieviesta ģeogrāfiskās informācijas sistēma.

Īpašas pārmaiņas, kas būtiski varētu ietekmēt novada 
finansiālo stāvokli, novada pašvaldībā nav notikušas.

Pašvaldībai nav pamata uzskatīt, ka 2018. gadā radī-
sies īpaši riski vai neskaidri apstākļi, kas varētu būtiski 
ietekmēt pašvaldības funkcionālo uzdevumu izpildi vai 
finansiālo stāvokli.
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1.1. Carnikavas novada pašvaldības  
vispārējs raksturojums

Carnikavas pašvaldība ir dibināta 1992. gada 2. aprīlī. 
2006. gada 24. martā Carnikavas novada pašvaldībai tika 
mainīts nosaukums no „Carnikavas pagasts” uz „Carni-
kavas novads”, nemainot administratīvās teritorijas robe-
žas. Arī 2009. gadā, Latvijas Republikā īstenojot adminis-
tratīvi teritoriālo reformu, Carnikavas novada pašvaldī-
bas administratīvā teritorija nemainījās.  

Carnikavas pašvaldības administratīvā teritorija iz-
vietojusies gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti un 
Gaujas grīvu. Carnikavas novads atrodas 25 km attālumā 
no Rīgas, kas būtiski ietekmē novada ekonomisko un so-
ciālo situāciju. Novadu veido šādi ciemi: Carnikava – no-
vada administratīvais centrs, Garciems, Kalngale, Laveri, 
Lilaste, Mežgarciems, Eimuri, Siguļi, Garupe, Gauja un 
Mežciems.

Pirmo reizi Carnikava rakstos minēta Indriķa hronikā 
kā līvu karavīru pulcēšanās vieta pie Gaujas upes grīvas 
ap 1211. gadu. Vēsturiski Carnikavas centrs bija Siguļi, 
taču tagad – Carnikavas ciems. Carnikava vēsturiski ir 
sens zvejnieku centrs, kur zvejo arī joprojām. Carnika-
vas simbols un zīmols ir nēģis. Šīs zivis 
lielos vairumos ķertas jau grāfa Ernsta 
Reinholda Mengdena laikā, kuram sa-
vulaik šeit bija viena no krāšņākajām 
Baltijas pilīm. Diemžēl pils tika sa-
bumbota Pirmā pasaules kara laikā. Jau 
tālajā 1875. gadā Carnikavas teritorijā 
bija Latvijā un Krievijā pirmā zivju au-
dzētava, kuru vadīja vācu zvejnieks Al-
vins Kiršs – pirmais no konservu ražo-
šanas pamatlicējiem. 1934. gadā Kārlis 
Ulmanis atklāja nēģu ceptuvi, un līdz 
šim laikam Carnikava ir dominējošā 
vieta Latvijā nēģu apstrādes ziņā – no 
aptuveni 12 Latvijas firmām astoņas 
darbojas Carnikavā. 

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos 
gados, likvidējoties kolhozam, zivsaim-
niecības ražotnes tika privatizētas, un 
turpmāko gadu laikā ekonomiskās si-
tuācijas ietekmē tās vai nu bankrotēja, 
vai samazināja darbības apjomus. Tā re-

zultātā padomju gados tradicionālās nozares – zvejniecība 
un zivju apstrāde – vairs nav nozīmīgākās uzņēmējdarbī-
bas nozares. Nomainot tradicionālās nozares, novada te-
ritorijā darbojas virkne nelielu privātuzņēmumu. Saskaņā 
ar Lursoft datiem kopējais uzņēmumu skaits uz 2017. gada 
decembri pašvaldībā bija 688. Tie lielākoties nodarbojas 
ar dažāda veida pakalpojumu sniegšanu. 2017. gadā tika 
izveidots 41 jauns uzņēmums un likvidēti 39 uzņēmumi. 

Ar tradicionālajām nozarēm – zvejniecību un ražoša-
nu – nodarbojas deviņi uzņēmumi – SIA „Leste” un SIA 
„GRIF 93”, SIA „Krupis” u.c. Mežsaimniecībai novada 
attīstībā nav būtiskas ekonomiskas nozīmes, jo mežos, 
kuri atrodas dabas parka „Piejūra” teritorijā, ir ierobežota 
mežsaimnieciskā darbība.

1.2. Administratīvās teritorijas sadalījums

Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatī-
ba ir 8068,3 ha, tai skaitā 1622,1 ha – lauksaimniecības 
zeme; 4457,0 ha – mežsaimniecības zeme un īpaši aizsar-
gājamās teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar 
normatīvo aktu; 540,8 ha – ūdens objektu zeme; 162,4 ha 
– dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme; 702,6 ha –  

1. PAMATINFORMĀCIJA

lauksaimniecības 
zeme ; 1622,1; 20%

mežsaimniecības 
zeme un īpaši 
a izsargājamās 

teri torijas, kurās 
sa imnieciskā 

darbība a izliegta ar 
normatīvo aktu; 

4457; 55%

ūdens objektu 
zeme ; 540,8; 7%

dabas pamatnes 
un rekreācijas 
nozīmes zeme; 

155,3; 2%

individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūves zeme; 

702,6; 9%

daudzdzīvokļu māju 
apbūves zeme; 31,5; 0%

komercdarbības 
objektu apbūves 
zeme ; 17,4; 0%

sabiedriskas 
nozīmes objektu 

apbūves zeme; 61,6; 
1%

ražošanas objektu 
apbūves zeme; 29,3; 0%

satiksmes 
infrastruktūras 

objektu apbūves 
zeme ; 366,2; 5%

inženiertehniskās 
apgādes tīklu un 
objektu apbūves 
zeme ; 75,9; 1%

nekustamā īpašuma 
l ietošanas mērķis 
nav norādīts; 1,5; 

0%

1. attēls.  Administratīvās teritorijas sadalījums 2017. gadā
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individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme; 31,5 ha – 
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme; 17,4 ha komercdarbī-
bas objektu apbūves zeme; 61,6 ha – sabiedriskas nozīmes 
objektu apbūves zeme; 29,3 ha – ražošanas objektu apbū-
ves zeme; 366,2 ha – satiksmes infrastruktūras objektu ap-
būves zeme; 75,9 ha – inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme; 1,5 ha nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis nav norādīts.

Kā redzams 1. attēlā, nelielu platību jeb 7% no paš-
valdības teritorijas aizņem ūdens objektu zeme, jo bla-
kus jūrai un Gaujas upei, kas piekritīgas valstij, atrodas 
arī vairāki ezeri – Ummis, Garezeri, Laverezers un citas 
ūdenskrātuves. 

Detalizēti izvērtējot pašvaldības administratīvās teri-
torijas sadalījumu, var secināt, ka Carnikavas novads ir 
ļoti zaļa, videi un cilvēkiem draudzīga un nepiesārņota 
vieta Latvijas Republikā.

1. Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes 
kopplatība ir 635,6 ha (100%), tai skaitā 419,5 ha (2016.
gadā – 338,7) īpašumā esošas un 216 ha (2016.gadā – 
296,4 ha) pašvaldībai piekritīgās zemes.

2. Pašvaldībai piederošās un piekritīgās zemes sa-
dalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu gru-
pām:

2.1. lauksaimniecības zemes – 26,1 ha (4,11%), 
2.2. mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās 

teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar nor-
matīvo aktu – 180,4 ha (28,38%), 

2.3. ūdensobjektu zeme – 50,9 ha (8,01%), 
2.4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes teritori-

jas – 63,8 ha (10,04%),

2.5. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 
10,4 ha (1,64%), 

2.6. daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – 0,9 ha 
(0,14%),

2.7. komercdarbības objektu apbūves zeme – 4,2 ha 
(0,66%), 

2.8. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un ko-
mercdarbības objektu apbūves zeme – 32,6 ha (5,13%),

2.9. Ražošanas objektu apbūves zeme – 9,6 ha  
(1,51 %),

2.10. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 
– 190,8 ha (30,01%), 

2.11. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu ap-
būves zeme – 65,6 ha (10,32%), 

2.12. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav no-
rādīts – 0,3 ha (0,05%).

īpašumā
419,5 ha

66%

pašvaldībai 
piekritīgā 

zeme
216,1 ha

34%

2011

6189

2012

6838

2013

6874

2014

6909

2015

7081

2016

8884

2017

9208

2. attēls. Deklarēto iedzīvotāju skaita dinamika

1a. attēls. Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes  
2017. gadā ar kopplatību 635,6 ha 

1.3. Iedzīvotāji

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 
uz 2018. gada 1. janvāri dzīvesvietu Carnikavas novadā 
bija deklarējuši 9208 iedzīvotāji. 

Kā redzams 2. attēlā, pēdējo sešu gadu laikā ir vēroja-
ma pozitīva tendence deklarēto iedzīvotāju skaita dina-
mikā – arvien vairāk cilvēku par savu dzīvesvietu izvēlas 
Carnikavas novadu, ko ietekmē arī Rīgas un jūras tu-
vums. Salīdzinājumā ar 2017. gadu deklarēto iedzīvotāju 
skaits pieaudzis par 324 cilvēkiem (2016. gadā – par 1803 
cilvēkiem). 

2017. gadā novadā vērojama negatīva demogrāfiskā 
bilance. Jāatzīmē, ka arī valstī kopumā dzimstība ir sa-
mazinājusies: 2016. gadā – 21 968 un 2017. gadā – 20 828. 
Tāpēc pašvaldībai ir jādomā par skolas attīstību, bērnu-
dārza paplašināšanu un citiem jautājumiem, lai stimulētu 
dzimstības pieaugumu. 
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5. attēls. Bērnu sadalījums pa vecuma grupām 01.01.2018.
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 Nodarbinātības valsts aģentūras datos redzams, ka 
salīdzinājumā ar 2016. gada 31. decembri bezdarba līme-
nis novadā ir samazinājies par 1,4% – 2018. gada 30. aprī-
lī reģistrēti 150 bezdarbnieki (31.12.2016. – 181).

2017. gadā Carnikavas novadā tika noslēgtas 109 lau-
lības, salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir par 12 noslēgtajām 
laulībām mazāk. Sākot no 2013. gada, laulības var slēgt 
jebkurā vietā novada administratīvajā teritorijā, un dau-
dzi pāri izvēlās šādu iespēju. Kā iecienīta laulību vieta 
popularitāti arvien saglabā Carnikavas Novadpētniecības 
centrs, vairākas laulību ceremonijas tikušas organizētas 
arī pie Gaujas ietekas jūrā un jūras piekrastē Lilastē. 8. attēls. Bezdarba līmeņa dinamika Carnikavas novadā

5929

725

1 1
291

7467

1027

1 1
388

7760

1047

1 2
398

2015 2016 2017

6. attēls. Carnikavas novada iedzīvotāju struktūras pēc pilsonības dinamika (01.01.2016. un 01.01.2017.)
Carnikavas novadā visvairāk ir Latvijas pilsoņu – 7760 jeb 84%. Savukārt 7. attēls parāda, ka lielākā daļa novada iedzīvotāju –  
5614 jeb 61% – pēc tautības ir latvieši.

7. attēls. Carnikavas novada iedzīvotāju struktūras pēc tautības dinamika (01.01.2016., 01.01.2017. un 
01.01.2018.)

07.2011. 01.2013. 11.2013. 01.2015. 01.2016. 12.2016. 04.2018.
bezdarba līmenis % 5,6 3,6 3,5 3,1 3,6 4,3 2,9

5,6

3,6 3,5
3,1

3,6
4,3

2,9

bezdarba līmenis %
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2.1. Lēmējvara

2. CARNIKAVAS NOVADA DOME

Carnikavas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvī-
bu nodrošina to ievēlēts lēmējorgāns – Carnikavas no-
vada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 
institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, kā arī par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 
uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības bu-
džetu. Carnikavas novada dome ir atbildīga par tās in-
stitūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu 
izlietojumu.

Carnikavas novada domes juridiskais statuss
Carnikavas novada domē darbojas 15 deputāti. 

Daiga Jurēvica  domes priekšsēdētāja partija „Latvijas Zemnieku savienība” 
Genovefa Kozlovska domes priekšsēdētājas partija „Latvijas Zemnieku savienība”
 vietniece
Roberts Raimo deputāts partija „Zaļo un Zemnieku savienība” (līdz 22.06.2017.)
Rolands Laveiķis deputāts partija „Zaļo un Zemnieku savienība”  (līdz 22.06.2017.)
Pjotrs Špakovs deputāts partija „ Latvijas Zemnieku savienība”
Ilze Tjarve deputāte partija „Zaļo un Zemnieku savienība” (līdz 22.06.2017.)
Edgars Sliede  deputāts partija „Zaļo un Zemnieku savienība” ( līdz 22.06.2017.)
Eva Odziņa deputāte partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Arta Deniņa  deputāte partija „Reģionu alianse”
Kristaps Bergmanis deputāts partija „Reģionu alianse”
Imants Krastiņš deputāts partija „Reģionu alianse”
Gunita Dzene deputāte partija „Reģionu alianse” (no 22.06.2017.)
Sanita Sudraba deputāte partija „Reģionu alianse” (līdz 22.06.2017.)
Eduards Burģelis deputāts „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Kārlis Eidis  deputāts partija „Saskaņas centrs” (līdz 22.06.2017.)
Daiga Kalnbērziņa deputāte partija „Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK”  (līdz 22.06.2017.)
Gatis Miglāns  deputāts partija „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–  (no 22.06.2017.)
  Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
Sabīne Antonova  deputāte partija „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija (no 22.06.2017
   līdz 24.07.2017.)
Juris Kozlovskis deputāts partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Laimonis Daugavietis deputāts partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Aldonis Lūkins deputāts partija „Latvijas Zemnieku savienība”
Jānis Leja  deputāts partija „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija (no 24.07.2017.)
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Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautāju-
mus izskatīšanai domes sēdēs, no pašvaldības deputātiem 
tiek ievēlētas šādas komitejas:

1. Finanšu un budžeta jautājumu komiteja;
2. Attīstības un labiekārtošanas jautājumu komiteja;
3. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komiteja.
Dome ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas, kuru 

sastāvā ir iekļauti deputāti, novada iedzīvotāji un pašval-
dības administrācijas darbinieki:

1. Administratīvā komisija;
2. Iepirkuma komisija;
3. Vēlēšanu komisija; 
4. Nekustamā īpašuma lietu komisija;
5. Izsoles komisija;
6. Pedagoģiski medicīniskā komisija;
7. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 
8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa noteikšanas komisija;
9. Interešu izglītības programmu vērtēšanas 

komisija;
10. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības 

iestādē „Riekstiņš” komisija;
11. Ētikas komisija;
12. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas komisija;
13. Pašvaldības konkursa „Sakopta vide Carni-

kavas novadā” komisija;
14. Pedagogu stipendiju un mērķstipendiju sa-

ņēmēju atlases komisija;
15. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija; 
16.  Atlīdzības noteikšanas komisija;
2017. gadā ir notikušas šādas 48 komiteju sēdes:
•	 Finanšu un budžeta komitejas – 23; 
•	 Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautāju-

mu komitejas – 12; 
•	 Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

komitejas –13; 
2017. gadā ir notikušas 26 domes sēdes, no kurām 14 

bija ārkārtas sēdes. Domes sēdēs pieņemti 367 lēmumi. 

2.2. Pašvaldības pārvalde  
Carnikavas novada domes lēmumu izpildi nodrošina do-
mes ievēlētas vai ieceltas amatpersonas, pašvaldības ies-
tādes un to darbinieki. 

Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kas 
atrodas novadā un darbojas saskaņā ar domes apstipri-
nātiem nolikumiem:

1. Carnikavas novada bāriņtiesa;

2. Carnikavas novada bibliotēka;
3. Carnikavas pamatskola;
4. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riek-

stiņš”;
5. Piejūras internātpamatskola (likvidēta ar 

01.07.2017.);
6. Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestāde 

„Piejūra” (no 01.07.2017.);
7. Carnikavas novada dome (turpmāk – Centrālā 

administrācija);
8. pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālser-

viss”;
9. Sociālais dienests (apakšstruktūrvienība – Car-

nikavas novada alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” un 
brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis”);

10. Carnikavas Sporta centrs;
11.  Carnikavas Mūzikas un mākslas skola.
Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas no-

drošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes 
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Cen-
trālā administrācija darbojas pašvaldības vārdā saskaņā 
ar domes apstiprinātu nolikumu, tai ir savs personāls un 
finanšu līdzekļi. Centrālajā administrācijā ir šāda struk-
tūra:

1.Administratīvā nodaļa (struktūrvienība:
1.1. Klientu apkalpošanas centrs);
2. Attīstības un plānošanas nodaļa;
3. Būvvalde;
4. Dzimtsarakstu nodaļa;
5. Finanšu vadības nodaļa;
6. Izglītības un kultūras nodaļa (struktūrvienības: 
6.1. Tautas nams „Ozolaine”;
6.2. Tūrisma informācijas centrs; 
6.3. Carnikavas Novadpētniecības centrs;
7. Juridiskā nodaļa;
8. Pašvaldības policija.
9. Sabiedrisko attiecību nodaļa;
10. Informācijas un tehnoloģiju nodaļa;
11. Sporta stratēģijas nodaļa (no 03.08.2017.).
Dokumentu pārvaldība, tai skaitā komiteju un domes 

sēžu dokumentu pārvaldība, notiek, izmantojot Elek-
tronisko dokumentu vadības sistēmu EDUS (turpmāk – 
EDUS), kas ievērojami samazina administratīvās izmak-
sas, jo komiteju un domes lēmumu projekti uz komiteju 
un domes sēdēm tiek sagatavoti tikai elektroniski. Visiem 
deputātiem ir nodrošināta pieeja darbam ar EDUS sistē-
mu. 

Domes sēžu protokoli tiek ievietoti Carnikavas paš-
valdības mājaslapā www.carnikava.lv, un ar tiem var 
iepazīties ikviena persona, izņemot tos lēmumus, kuri 
satur informāciju, kas nav izpaužama saskaņā ar nor-
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matīvajiem aktiem. Mājaslapā tiek ievietoti domes sēžu 
norises audio vai audiovizuālie ieraksti, tādējādi ikviena 
persona tos var noklausīties vai noskatīties. 

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem, komiteju un do-
mes sēžu protokoliem un pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem var iepazīties Administratīvās nodaļas Klientu 
apkalpošanas centrā.

Pašvaldība mājaslapā internetā publicē saistošo notei-
kumu projektus un paskaidrojuma rakstus divu darbdie-
nu laikā pēc attiecīgās komitejas sēdes, kurā šie saistošie 
noteikumi ir izskatīti un tiek virzīti apstiprināšanai do-
mes sēdē.

Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta Carnikavas 
novada domes saistošo noteikumu projektu pieņemša-
nā, kuri kopā ar paskaidrojuma rakstu, divu darbdienu 
laikā pēc attiecīgās komitejas sēdes tiek publicēti paš-
valdības mājaslapā. Privātpersonas var rakstiski iesniegt 
priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Būtisku 
priekšlikumu gadījumā tiek sasaukta attiecīgās komitejas 
sēde saņemto priekšlikumu un saistošo noteikumu pro-
jekta gala redakcijas caurlūkošanai. Par saistošo noteiku-
mu projektiem iesniegtie priekšlikumi tiek apkopoti, un 
divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas 
domes sēdē apkopojums tiek publicēts pašvaldības mā-
jaslapā www.carnikava.lv, norādot, kuri no iesniegtajiem 
priekšlikumiem ir ņemti vērā un pamatojumu.

Arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos paš-
valdība paziņojumus par sabiedrības līdzdalības procesu 
attīstības plānošanā pirms lēmuma pieņemšanas publicē 
mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem, līdzdarbojoties attīs-
tības plānošanā, atzinums par attīstības plānošanas do-
kumentu rakstveidā jāiesniedz piecu darbdienu laikā pēc 
paziņojuma par līdzdalības procesu publicēšanas pašval-
dības mājaslapā. Iesniegtie atzinumi tiek izvērtēti domes 
komitejas sēdē atbilstoši to kompetencei un ietverti attīs-
tības plānošanas dokumentos normatīvajos aktos noteik-
tā kārtībā. 

Carnikavas novada domē kopš 2015. gada oktobra 
darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs (VPVKAC), tādējādi Carnikavas novadā 
tiek nodrošināta noteikto valsts pakalpojumu pieejamība 
iedzīvotājiem. 

 Carnikavas VPVKAC var saņemt Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) pakalpojumus, konsultācijas saņemt par 
valsts iestāžu – Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), 
Uzņēmumu reģistrs (UR), Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvalde (PMLP), Valsts darba inspekcija (VDI) un 
Valsts zemes dienests (VZD) – e-pakalpojumiem. VPV-
KAC veic klientu apmācību valsts pārvaldes pakalpoju-
mu portāla Latvija.lv lietošanā.

2017. gadā Carnikavas VPVKAC ir sniegti 1402 valsts 
pakalpojumi, t.sk. konsultācijas – 106, VSAA – 1046, 
VID – 250. 

Pašvaldība ir biedrs vai dibinātājs šādās biedrībās:
1. Latvijas Pašvaldību savienība un tās struktūrvie-

nība „Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”; 
2. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība 

„Sernikon”; 
3. „Vidzemes Tūrisma asociācija”; 
4. „Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība” 

(līdz 22.03.2017.); 
5. „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija” (līdz 

22.03.2017.);
6. „Kalngalieši”; 
7. „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”; 
8. „Latvijas Vieglatlētikas savienība”; 
9. „Latvijas Orientēšanās federācija”; 
10.  „Latvijas Triatlona federācija”; 
11. „Latvijas Tautas sporta asociācija”.

2.3. Personāls
 Carnikavas novada pašvaldības administrācijā vidējais 
darbinieku skaits 2017. gadā bija 70 (36 sievietes, 34 vī-
rieši), izglītības līmenis: 59 (84%) – augstākā vai augstākā 
profesionālā (t.sk. 16 (27%) maģistra grāds), 11 (16%) - 
vidējā vai vidējā speciālā izglītība. 

 2017. gadā tika izveidotas 2 jaunas amata vietas 
(Sporta stratēģijas nodaļas vadītājs, LIFE projekta vides 
eksperts). 

 Darbinieku kustība 2017. gadā: pieņemti darbā  
13 darbinieku (t. sk. 8 sievietes, 5 vīrieši), darba tiesiskās 
attiecības izbeigtas ar 9 darbiniekiem (t.sk. 4 sievietēm, 
5 vīriešiem).  Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
(vid.) bijis šāds: no 20–30 gadiem – 7, no 31–40 gadiem 
– 18, no 41–50 gadiem – 17, no 51–60 gadiem – 19, virs 
61 gada – 9. 

2.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 
(prioritātes, pasākumi)

Carnikavas novada pašvaldība 2017. gadā turpināja īs-
tenot Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2014.–2030. gadam (apstiprināta ar Carnikavas novada 
domes 27.03.2014. lēmumu (protokols Nr. 8.1§)) un at-
tīstības programmā (apstiprināta ar Carnikavas novada 
domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr. 29.2§)) no-
teiktās prioritātes un uzdevumus. 

Lai sekmīgi varētu iesniegt plānotos projektu iesnie-
gumus ES finansējuma saņemšanai, pārskata periodā 
notika apjomīgi būvprojektu izstrādes darbi (skat. tabulu 
pielikumā Nr.1).



CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2017. GADA  PUBLISKAIS PĀRSKATS

12

Pārskata gadā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvē-
seli” novada iedzīvotāji ar pašvaldības finansiālu atbalstu 
īstenojuši 12 projektus. To rezultātā ir izveidots bruģēts 
stāvlaukums, uzstādīts jauns ziņojumu dēlis, atkritumu 
urnas un soliņš, jauni šūpuļtīkli pludmalē, āra vingroša-
nas rīki un velonovietne, noorganizēti vairāki orientē-
šanās sporta pasākumi – apmācība, orientēšanās spēles 
pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, foto orien-
tēšanās. Apzināti novada dižkoki, noturētas izglītojošas 
lekcijas par Montesori pedagoģiju, noorganizēta krievu 
valodas apmācība pirmsskolas vecuma bērniem un po-
pularizēts aktīvs dzīvesveids – gan iepazīstinot ar kama-
nu suņu sporta disciplīnām, gan vingrošanas nodarbības. 
Kopumā rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” īstenoti 5 
projekti un “Sabiedriskās aktivitātes” – 7 projekti, tiem 
piešķirot pašvaldības finansējumu attiecīgi 4107,53 EUR 
un 5194 EUR apmērā (skat. tabulu pielikumā Nr. 2). 

Sadarbībā ar Vidzemes piekrastes pašvaldībām, Vi-
dzemes Tūrisma asociāciju un SIA “Lauku ceļotājs”, kā arī 
Kurzemes un Igaunijas partneriem 2017. gada pavasarī 
tika uzsākts “Interreg” Igaunijas–Latvijas programmas 
projekts par pārgājienu takas izveidi gar Kurzemes, Vi-
dzemes un Igaunijas piekrasti – “Jūrtaka”. 

Sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju tiek īste-
nots Interreg Europe projekts “CHRISTA” – ”Kultūra un 
mantojums atbildīgām, novatoriskām un ilgtspējīgām tū-
risma darbībām”. Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt 
dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu 
inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, 
iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izman-
tojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapi-
talizējot labās prakses piemērus.

Sadarbība ar Zviedrijas un Igaunijas pašval-
dībām sagatvots projeta pieteikums “Coast4us“ 
Centrālbaltijas programmai par vietējo attīstī-
bu Baltijas jūras piekrastes teritorijās. Projek-
ta apstiprinājums saņemts 2017. gada nogalē. 

Veiktie un pārskata gadā uzsāktie projekti  
Publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimnie-
košanas plāns
Carnikavas novada administratīvā teritorijā saskaņā ar 
Civillikuma 1. pielikumu publisko ezeru sarakstā atro-
das divi publiskie ezeri – Dzirnezers (274,1 ha), Garezeri 
(24,4 ha) un Gaujas upe. Norādītais jautājums pakārtots 
Carnikavas novada attīstības programmā 2015.–2021.
gadam ietvertiem uzdevumiem attiecībā uz piekrastes 
publisko ūdeņu apsaimniekošanas vadlīniju, piekrastes 
pludmales zonējuma un publisko ūdeņu apsaimnieko-

šanas plāna izstrādi. Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas 
apsaimniekošanas plāns 2017.–2026. gadam apstipri-
nāts ar Carnikavas novada domes 2017. gada 15. marta 
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§). Tam sekoja saisto-
šo noteikumu izstrāde, tie tika apstiprināti ar domes 
24.01.2018. lēmumu (prot. Nr.2, 20.§). Saistošie noteiku-
mi 26.01.2018. nosūtīti VARAM atzinuma saņemšanai.

“EiroVelo-13” projektēšana
2017. gadā turpinājās veloceliņa “Vecāķi–Lilaste” ietek-
mes uz Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju “Natura 
2000” Dabas parks “Piejūra” ietekmes uz vidi novērtē-
jums. 2017. gada 23. maijā Vides pārraudzības valsts bi-
rojs sniedza Atzinumu Nr.1-n, kas izdots par SIA “Lat- 
ekoil” sagatavoto ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aiz-
sargājamo dabas teritoriju “Natura 2000” – Dabas parku 
“Piejūra” novērtējuma ziņojumu Carnikavas novada do-
mes paredzētajai darbībai – veloceliņa “Vecāķi–Lilaste” 
būvniecībai Carnikavas novada un Rīgas pilsētas terito-
rijā. Ar domes 19.07.2017. lēmumu (prot. Nr.14, 22.§) 
tika apstiprināts trasējums Carnikavas novadā, tadējādi 
uzdodot projektētājiem pabeigt veloceliņa projektēšanu. 
Projektējamais veloceliņš Vecāķi–Kalngale–Garciems– 
Garupe–Carnikava–Gauja–Lilaste (26 km kopgarumā) 
gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un ne-
daudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā la-
biekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5–3 m platumā, 
apgaismojumu ap ciemu teritorijām, ceļazīmēm un atpū-
tas laukumiņiem.

Atpūtas un sporta parks Garciemā
2016. gadā bija noslēgusies projektēšana “Karlsona par-
ka sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas 
rekonstrukcija” un “Karlsona parka saimnieciskā zona”. 
2017. gadā tika piesaistīts finansējums no valsts budžeta 
1. kārtas izbūvei – teritorijas sagatavošanai. Turpmākos 
gados tiks turpināta nākmo kārtu būvniecība. 

Projekts “Saviļņojošā Vidzeme”
2017. gada jūlijā specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros 
tika iesniegts projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un 
dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu iz-
veidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” iesniegums. 
Projekta kopējais ERAF finansējums ir 2 535 867 EUR, no 
tiem Carnikavas novada projekta daļa ir 710 043,04 EUR, 
kas plānoti Svētku laukuma labiekārtošanai, estrādes 
būvniecībai Carnikavas muižas parkā, novadpētniecības 
centra paplašināšanai, Gaujas promenādes un gājēju tilta 
uz novadpētniecības centru būvniecībai. Visu gadu noti-
ka minēto objektu projektēšanas darbi, un visiem objek-
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tiem 2017. gadā tika saņemtas būvatļaujas ar atzīmi par 
projektēšanas nosacījumu izpildi, tādējādi sagatavojoties 
būvniecības iepirkumiem un būvniecības uzsākšanai pēc 
projekta apstiprināšanas 2018. gadā.

Projekta partneri ir Vidzemes piekrastes pašvaldības. 
Carnikavas novada dome ir projekta iesniedzējs. Projekts 
paredz Vidzemes piekrastes Līvu ceļa kultūrvēsturiskā 
un dabas mantojuma iekļaušanu tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju ilgtspēju un 
ietekmi uz Vidzemes piekrastes kultūras un dabas man-
tojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību 
un integrāciju Vidzemes piekrastes novadu ekonomikas 
struktūrā. 

Projekts Carnikavas pamatskolas attīstībai 
Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglī-
tības iestāžu mācību vidi” ietvaros 2017. gada nogalē tika 
iesniegts projekta iesniegums Carnikavas pamatskolas 
rekonstrukcijai, piebūves būvniecībai, stadiona attīstībai. 
Projektam pieejamais ERAF finansējums ir 1 034  058 
EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 151 123 EUR.

Lai varētu īstenot šo projektu, pārskata gadā notika 
skolas rekonstrukcijas un paplašināšanas, kā arī stadiona 
pārbūves projektēšana, kas noslēgsies 2018. gadā.

Projekts uzņēmējdarbības attīstībai
Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros 2017. gada sep-
tembrī tika iesniegts projekta iesniegums “Uzņēmējdar-
bības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Carnikavas novada Garciemā”. Projektam pieejamais 
ERAF finansējums ir 2 989 155 EUR. 2017. gadā notika 
uzņēmējdarbības teritorijas projektēšanas darbi un tika 
saņemtas būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacī-
jumu izpildi, tādējādi sagatavojoties būvniecības iepirku-
mam un būvniecības uzsākšanai pēc projekta apstiprinā-
šanas 2018. gadā.

Projekts veselības veicināšanai 
Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. ietvaros tika iesniegts 
projekta iesniegums “Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas no-
vadā”. Projekts ir apstiprināts, projektam līdz 2019. gada 
decembrim pieejamais finansējums ir 70 263 EUR.

Projekts “Piejūras internātpamatskolas pārbūve”
Pārskata periodā notika projektēšanas darbi, un gada no-
galē saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas no-

sacījumu izpildi. Būvprojekts paredz pārbūvēt skolas ēku 
par bērnudārzu 210 audzēkņu vietām. Būvniecība sākies 
2018. gadā.

LIFE “CoHabit” projekts
Turpinās LIFE projekts “CoHaBit” “Piekrastes biotopu 
aizsardzība Dabas parkā “Piejūra””. Projekts iek īstenots 
Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ie-
tvaros. Kopējais projekta finansējums 970 067 EUR, no 
tā 60% jeb 582041 EUR Eiropas Savienības finansējums 
(Eiropas Komisijas LIFE programma). Projekta partne-
ri ir Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas dome, biedrība 
“Baltijas krasti”, Carnikavas novada dome – vadošais 
partneris. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2020. gada 
augustam. Galvenās projekta aktivitātes ir: Dabas aizsar-
dzības plāna izstrāde Dabas parkam “Piejūra”; Dabas aiz-
sardzības pasākumi atsevišķās teritorijās – invazīvo sugu 
likvidēšana atsevišķās teritorijās, vairāki biotopu atjau-
nošanas pasākumi u.c. aktivitātes.

Pievedceļa attīstība uz lauksaimniecības 
uzņēmumiem
Ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu tika veikta tā 
sauktā Eimuru ceļa jeb autoceļa “Garciema dzelzceļa pār-
brauktuve – Ādažu muiža” posma pārbūve. No Eiropas 
lauksaimniecības fonda bija iespējams piesaistīt finansē-
jumu līdz 120 000 eiro. Taču, uzsākot projektēšanas dar-
bus, ģeotehniskās izpētes rezultātā autoceļa pamatnē tika 
konstatēta putekļaina smilts, minerālās dūņas un kūdra. 
Tas nozīmē, ka ceļa izbūvei nepietiek vien ar asfalta uz-
klāšanu, bet nepieciešams veikt atkūdrošanas un pamat-
nes pastiprināšanas darbus, lai novērstu ceļa staigāšanu. 
Ceļa pamatnes nomaiņa ievērojami sadārdzināja plāno-
tās autoceļa pārbūves izmaksas, kā rezultātā ceļa kopējās 
izmaksas ir 516 290,15 EUR.

Atpūtas takas Dabas parkā “Piejūra” Carnikavā
Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. ietvaros 2017. gada jan-
vārī iesniegts projekta iesniegums. Projekta iesniegums 
apstiprināts. ERAF finansējums atpūtas takas izbūvei ir 
380  703,53 EUR. 2017. gada nogalē izludināts būvnie-
cības iepirkums. Atpūtas takas būvniecība notiks 2018. 
gadā. Carnikavā tiks izbūvēta 3 m plata betona plākšņu 
seguma taka cauri Dabas parkam “Piejūra” uz pludmali. 
Takai būs piecas atpūtas vietas un koka skatu platforma 
uz kāpas pludmalē. 
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3.1. Izglītība

Trīs Carnikavas pašvaldības izglītības iestādēs izglī-
tojas 673 audzēkņi: pamatskolā mācās 380 izglītojamo, 
pirmsskolas izglītības iestādē (PII ) “Riekstiņš” – 274 iz-
glītojamie, pirmsskolas vecuma bērnu grupā PII “Piejū-
ra” – 19 izglītojamo.

Rindā uz PII – 261 pretendents, kas ir vairāk nekā ie-
priekšējos gados, līdz ar to bērnudārza rinda nemazinās, 
bet tai ir tendence pieaugt. 

Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju pirmsskolas iz-
glītības nodrošinājumam novada bērniem 2017. gadā, 
tika turpināta sadarbība ar 21 privāto pirmsskolas izglītī-
bas iestādi, kuras 2017. gadā apmeklēja 117 bērnu, savu-
kārt bērnu uzraudzības pakalpojumu saņēma 14 bērnu.

Noslēgti 19 pašvaldību savstarpējo norēķinu līgumi. 
Saskaņā ar iesniegtajiem audzēkņu sarakstiem 529 nova-
dā deklarētie audzēkņi apmeklē citu pašvaldību izglītības 
iestādes. No tiem vispārējās izglītības iestādes – 471, paš-
valdību PII – 58. 38 audzēkņi apmeklē privātās vispārējās 
izglītības iestādes.

Izglītības attīstības koncepcijas izstrāde, kas sākās 
2016. gadā, tika pabeigta 2017. gada maijā, un novada 
domes apstiprināta tā kalpos kā rekomendējošs materiāls 
darbībām, kas veicamas vidusskolas atvēršanai Carnika-
vā. Turpinās darbs pie Izglītības attīstības stratēģijas iz-
strādes.

2017. gada decembra domes sēdē tika apstiprināts arī 
Carnikavas pamatskolas attīstības plāns, kurā iekļauti 
veicamie pasākumi pārejai uz vidusskolu. Bet, ņemot 
vērā pamatskolas rekonstrukcijas darbus, šī plāna reali-
zācija atcelta uz nenoteiktu laiku, vidusskolas atvēršana 
iespējama ne ātrāk kā 2021. g. 1. septembrī.

Carnikavas pamatskola no 2017. gada 1. septembra 
darbojas ES projektā SAM 8.3.2. par atbalstu izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai, kura ietvaros skolā 
sākuši darbu trīs skolotāju palīgi dažādās jomās. 2017.
gadā pedagogiem tika organizēti profesionālās pilnvei-
des kursi “Pedagogu loma karjeras izglītībā” saistībā ar 
plānotajām izglītības satura izmaiņām, par ko tie saņē-
ma apliecības, kā arī Pamatskolas pedagogu pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Zaķumuižas pamatskolu. Arī No-
vadu apvienības pašvaldību organizētajos semināros un 
pieredzes apmaiņas semināros piedalās novada izglītības 
iestāžu pedagoģiskais personāls. 

Sagatavots projekta pieteikums un saņemts līdzfinan-
sējums ES programmas specifiskā atbalsta mērķa “Uzla-
bot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem” projektam.

Mūzikas un mākslas skolā iegādāti jauni mūzikas in- 
strumenti, izveidotas mākslas nodaļas un pūšamo instru-
mentu klašu telpas Carnikavā, Atpūtas ielā 1. Nodroši-
nāts kvalitatīvu pedagogu klāsts gan mūzikā, gan mākslā.

2017./2018. mācību gadā ar valsts un pašvaldības 
atbalstu turpinās darbs pie skolēnu ārpusstundu akti-
vitāšu – interešu izglītības piedāvājuma – dažādošanas. 
Šajā mācību gadā mūsu novadā tiek īstenotas 30 intere-
šu izglītības programmas, tai skaitā 11 sporta izglītības 
programmas. 2017. gadā skolēniem papildus tiek piedā-
vāta svešvalodu apguve, angļu valodai pievienojās spāņu, 
vācu, krievu valodas pulciņi. Jauns piedāvājums ir Lego 
robotikas un programmēšanas pulciņš, “Cietais rieksts” 
– matemātikas pulciņš, interneta programmēšana un 
sporta un netradicionālās dejas. Ir izsniegtas trīs licences 
interešu izglītības pulciņu darbībai, divas no tām pirms-
skolas izglītības iestādēs – angļu valoda un mūzika un 
jauniešiem karatē.

Sadarbība Novadu apvienības ietvaros 2017. gada lai-
kā ir bijusi veiksmīga, dodot iespēju arī šajā mācību gadā 
pamatskolas vecuma skolēniem piedalīties dažādās mā-
cību priekšmetu olimpiādēs, lai skolēni un skolotāji no-
vērtētu esošo zināšanu līmeni un praktisko iemaņu lieto-
šanu ikdienā. Šogad olimpiādēs piedalījās lielāks skolēnu 
skaits nekā iepriekšējos gados. 

Novadu apvienības ietvaros ir noorganizētas vairākas 
darba tikšanās un pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros 
pārrunātas aktualitātes izglītības jomā un sadarbības 
modelis konkrētajam mācību gadam. 2017./2018. mācī-
bu gadā Carnikavas pamatskolā tika organizētas četras 
alternatīvās mācību priekšmetu olimpiādes.

Carnikavas novadā augusta pēdējā nedēļā notika kār-
tējā Pedagogu konference, kurā piedalījās visi mūsu no-
vada izglītības iestādēs pedagogi un atbalsta personāls. 

3. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
DARBĪBAS REZULTĀTI 
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Konferencē pedagogi tika iepazīstināti ar mācību satura 
aktualitātēm 2017./2018. mācību gadā. 

2017. gadā pašvaldība piešķīra atbalstu piecām bēr-
nu un jauniešu vasaras nometnēm par kopējo summu 
4812,00 EUR.

No 2017. gada janvāra līdz maijam Kalngalē notika 
bezmaksas latviešu valodas kursi cittautiešiem. Novadā 
apmierinošs mūžizglītības piedāvājums nodarbību un 
kursu veidā, ko organizē tautas nams “Ozolaine”, biblio-
tēka un Sporta centrs.

Carnikavas pamatskola. Ziņas par pirmo skolu Carni-
kavas novadā ir datētas ar 1786. gadu. Esošā Carnikavas 
pamatskola ir dibināta 1974. gadā. 

2017. gada 1. septembrī Carnikavas pamatskolā mācī-
bas uzsāka 383 skolēni. Skolā jau vairākus gadus pēc kār-
tas ir trīs paralēlās pirmās klases. Ar novada finansiālo 
atbalstu 63 jaunie pirmklasnieki ienāca skolā ar jaunām 
skolas formas vestēm, skolas somu un pirmo “Ābeci’’. Sko-
lā strādāja 40 pedagogi, 16 atbalsta un tehniskie darbinie-
ki, 19 interešu pulciņa vadītāji. Par 2017. gada galveno 
mācību iestādes uzdevumu tika izvirzīta skolēnu mācību 
procesa kvalitātes uzlabošana, piedāvājot daudzpakāpju, 
motivējošu mācību rezultātu sasniegšanu. 

Carnikavas novada dome iesaistījusies Latvijas skolu 
karjeras izglītības projektā “Esi līderis’’, esam aktīvi Jaun- 
sargu organizācijas darbībā, esam izcīnījuši EKO skolas 
karogu, turpinām darbību “Mammadaba’’ projektā. Vis-
latvijas ZZ čempionāta finālsacensībās 60 komandu vidū 
bija arī 6. klases komanda. 

Interešu izglītībā skolas pulciņus papildināja Lego 
robotikas pulciņš, tāpat tiek turpināti – matemātikas, 
šaha, rokdarbu u.c. interešu izglītības pulciņu darbība.  
2017. gadā Carnikavas pamatskolas 3.b klase veiksmīgi 
uzsāka darboties LOK projektā “Sporto visa klase’’.

Sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību tiek tur-
pināta skolas materiāli tehnisko un mācību līdzekļu iegā-
de. Mācību gada laikā skolas personāls piedalījās jaunā 
skolas paplašināšanas projekta skolas piebūves specifi-
kācijas sagatavošanā un apspriešanā, skolas personāls ir 
iesaistīts Carnikavas pamatskolas reorganizācijas plāna 
izstrādēs. 

Skolotāju tālākizglītībai turpinām izmantot gan IZM, 
gan Carnikavas novada pašvaldības atbalstu. Komunikā-
cija starp skolu, skolēniem un viņu vecākiem notiek ar 
E-klases starpniecību.

2017. gadā Carnikavas pamatskolu absolvēja 19 skolē-
nu. Pamatskolas eksāmenos tika uzrādīti labi rezultāti, un 
skolas absolventi veiksmīgi turpina izglītību citās Latvijas 
izglītības iestādēs. 

Produktīvi turpina darbu 2011. gadā izveidotā Skolas 
padome, regulāras un produktīvas ir skolēnu vecāku sa-

pulces, kuras apmeklē 80% vecāku. Skolas dzīvē iesaistī-
jusies arī vecāku biedrība “Nākotnes iela’’, kura jau vairā-
kus gadus pēc kārtas apbalvo skolēnu ar vislielāko gada 
progresu mācību darbā, kā arī pedagogu, kurš skolēnam 
palīdzējis šo progresu sasniegt.

2017. gada 1. septembrī Carnikavas pamatskolā 
mācības uzsāka 344 skolēni

Carnikavas pamatskola turpina dalību “Skolas 
auglis’’ un “Skolas piens’’ programmās. 

Plānojot aktivitātes 2018. gadam, galvenais akcents ir 
skolas virzība uz vidusskolas statusu, blokstundu ievie-
šanu. 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” 
darbojas kopš 1980. gada 3. jūnija. 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” 
dibināta 1980. gada 3. jūnijā. 

Iestāde atrodas Nākotnes ielā 2 Carnikavā. Tajā ir 13 
bērnu grupu. Grupās uzņem bērnus vecumā no pusotra 
līdz septiņiem gadiem, bērnu skaits no divdesmit līdz 
divdesmit četriem bērniem, kopā iestādē – 272 bērnu 
vietas. 

Iestāde realizē vispārējas pirmsskolas izglītības pro- 
grammu, kods 01011111 (licences Nr. V-7311). 

Bērnus apkalpo 55 darbinieki – 25 pedagoģiskie dar-
binieki, t.sk. skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, iz-
glītības psihologs, divi sporta skolotāji un divas mūzikas 
skolotājas, un 30 cilvēku atbalsta personāls. 

Papildus mācību programmai bērni turpina apmeklēt 
angļu valodas un karatē nodarbības, kā arī piedalās dažā-
dos sporta, dejošanas un mūzikas pulciņos, ko organizē 
Carnikavas novada pašvaldība. 

Iestāde lepojas ar iespēju nodrošināt bērniem fiziskās 
aktivitātes iestādes peldbaseinā.  

Iestāde kopj dažādas tradīcijas. 2017. gadā iestādes 
darbinieki kopā ar bērniem pārbaudīja savas zināšanas 
viktorīnās: “Draugi prāto” un latviešu valodas, mūzikas 
apguvē. Bērni guvuši zināšanas par veselīgu dzīvesveidu 
– par mikrobiem, par mutes, roku veselību, par tējām, 
par to, kā audzēt un lietot dažādus zaļos augus sadzīvē 
(“Zaļā laboratorija”), kā arī aktīvi sporto ne tikai ikdienā, 
bet arī organizētos sporta pasākumos. Sporta pasākumos 
aicināti ciemiņi no Ikšķiles, Ropažiem, Stopiņu novada, 
Saulkrastiem, Ādažu novada. Radoši darbojas rudens un 
pavasara sezonu Mākslas dienās.  

Bērni kopā ar vecākiem piedalījušies radošajās darb-
nīcās, mācību ekskursijās, dažādos pasākumos iestādē. 

Sadarbības ar vecākiem stiprināšanai apkopotas un 
prezentētas formas un metodes darbā ar bērnu vecākiem.

Mūzikas skolotāja sagatavoja bērnus un piedalījās 
Carnikavas novada konkursā “Cālis”. 
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Skolotāji savas zināšanas par bērnu izglītošanu papildi-
nājuši semināros, kursos, pieredzes skolā. Pašu organizēta-
jos forumos iestādē. Iestādes organizē kvalifikācijas celša-
nas kursus skolotājiem, t.sk. palīgiem – A programma.

Organizēta pieredzes apmaiņa skolas skolotājiem no 
citiem novadiem. 

Dalība projektos: “Ieraugi. Izpēti. Atklāj”; Kompeten-
ču pieeja izglītības saturā.

Nākotnē, 2018. gadā, iestāde turpina dalību pie pro-
jekta Kompetenču pieeja izglītības saturā aprobācijas. 
Projekta ietvaros paredzēta dalīšanās pieredzē ar citām 
pirmsskolām, skolām, prezentācijas “mājas grupās”, dalī-
ba konferencēs, pedagogu izglītošana. Iestādē šī projekta 
ietvaros pilnveidos grupu mācību vidi, organizēs vecā-
kiem iestādes atvērtās durvju dienas.

Pasākumi Latvijas simtgadei: “Ražots Latvijā”, kā arī 
citas aktivitātes.

Iestāde jau vairākus gadus strādā pie metodisko mate-
riālu izstrādes (idejām) par bērnu uzņēmējspēju attīstību 
pirmsskolas vecumā. To turpināsim iestādes projekta ie-
tvaros. Plānojam projektu mēnesi bērniem. 

Iestādes administrācija katru gadu pavasarī veic peda-
gogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanu. Peda-
gogi piedalās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
izvērtēšanas procesā.

Iestāde lepojas ar sakārtotu vidi, ko nodrošina ne tikai 
darbinieki, bet arī bērni un bērnu ģimenes. 

 Piejūras internātpamatskola tika likvidēta un savu 
darbību pārtrauca 01.07.2017.

2017. gada 1. jūlijā durvis vēra Carnikavas novada 
pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” grupa “Pasaci-
ņa”, kurā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 
(kods 01011111). Grupu “Pasaciņa” apmeklē 19 bērnu 
vecumā no 2,5 līdz 4. gadiem, un kopā ar viņiem darbojas 
divas pirmsskolas izglītības skolotājas, divas skolotāja pa-
līgi, medmāsa, lietvede un iestādes vadītājs. Pirmsskola 
atrodas Carnikavas novada Siguļos, ciematā ar bagātīgu 
vides daudzveidību. Zaļais mežs, kurā bērni var iepazīt 
meža bagātības, zilie ezeri ar to iemītniekiem, putniem, 
gleznainā Gauja un Gaujas Nacionālais parks, Piejūras 
dabas parks. Paralēli praktiskām darbībām apkārtējā 
vidē, kurā bērns iegūst emocionālus iespaidus, attīstās arī 
bērna intelektuālā attīstība.

Tā ir pirmsskola ar demokrātisku, psiholoģisku un 
emocionālu komfortu, bērna vispusīgu attīstību veici-
nošu vidi, profesionālu speciālistu komandu, kuri sekmē 
bērna pozitīvu pašizaugsmi.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Uzsākot 2017./18. mācību gadu Carnikavas Mūzikas 

un mākslas skolā (turpmāk tekstā – Skola) tika piedā-
vātas desmit licencētas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas, kurās mācījās 155 audzēkņi:

klavierspēle,
vijoles spēle,
ģitāras spēle,
sitaminstrumentu spēle,
flautas spēle,
saksofona spēle,
trompetes spēle,
klarnetes spēle,
mežraga spēle.
Novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir ie-

spēja arī Skolā apgūt mūzikas instrumentu spēli vai 
mākslas pamatus interešu izglītības ietvaros. 

Skolu vada direktors I. Doriņš. Skolā strādā arī direk-
tora vietniece mācību darbā un lietvede. 2017. gadā mā-
cību procesu nodrošināja 27 pedagogi. 

Skola plānveidīgi īsteno mācību procesa modernizā-
ciju. No 2017. gada oktobra Skolā ieviesta E-klases sistē-
ma, ko veiksmīgi un aktīvi lieto gan pedagogi, gan vecā-
ki. Visas mācību klases ir aprīkotas ar datoru un bezvadu 
interneta pieslēgumu. Iegādāti jauni, kvalitatīvi mūzikas 
instrumenti ģitāras spēles, sitaminstrumentu spēles un 
pūšaminstrumentu spēles izglītības programmu īsteno-
šanai, kā arī, piesaistot papildu finansējumu Valsts kul-
tūrkapitāla fonda mērķprogrammas ietvaros, iegādāta 
stikla un keramikas apdedzināšanas krāsns vizuāli plas-
tiskās mākslas programmas attīstībai. Saskaņā ar paš-
valdības noslēgto nomas līgumu, Skola no 2017. gada  
1. novembra ieguvusi papildu mācību un darba telpas 
131,5 m2 platībā uz laiku, kamēr norit darbs pie jaunās 
Skolas ēkas projektēšanas un būvniecības.

Skolas audzēkņi regulāri uzstājas un piedalās pasāku-
mos Carnikavas tautas namā „Ozolaine”, Carnikavas pa-
matskolā, PII „Riekstiņš”, kā arī dažādos vietēja mēroga 
un starptautiskos konkursos un festivālos. 

3.2. Kultūra

2017. gadā Carnikavas tautas nams “Ozolaine” īsteno-
jis 83 publiskus pasākumus. Lielākie 2017.gadā notikušie 
brīvdabas pasākumi – Carnikavas Zvejnieksvētki 2017, 
pulcinot aptuveni 6000 apmeklētāju, 16. Carnikavas 
Nēģu svētki ar plašu pasākumu un koncertu programmu 
divās norises vietās (Carnikavas muižas parkā un Gau-
jmalā), sporta aktivitātēm, kulinārijas meistarklasēm, 
amatnieku gadatirgu, svētku gājienu un zaļumballi, kopā 
pulcinot ap 20 000 apmeklētāju. 

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, turpināts pasāku-
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mu cikls – izstāžu triloģija ar unikālu koncepciju. Izstāžu 
triloģija iesākta 2016. gadā, īstenojot izstāžu un radošo 
darbnīcu ciklu “Latvijas matērija”, savukārt 2017. gadā īs-
tenots izstāžu un sarunu cikls “Latvijas gars”, kura ietva-
ros organizētas septiņas izstādes un tematiski sarunu va-
kari, aicinot Latvijas kultūrvides personības uz diskusiju 
par mākslas, zinātnes, mūzikas, teātra, tradīcijas u.c. tē-
mām. Īstenotas izstādes-sarunas “Dzīva spēle”, “Skaņra-
des gars”, “Piejūras gars”, “Tradīcijas gars”, “Vēstures gars”, 
“Dabas gars”, “Dzejas dižkoki” un “Apgaismots gars”.

 2017. gada 13. oktobrī jau 15. reizi Carnikavas nova-
da dome pasniedza Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā, 
sadarbībā ar VSIA “Latvijas koncerti” organizējot Latvi-
jas Radio kora koncertprogrammu “Imanta Ziedoņa un 
Ojāra vācieša dzeja mūzikā”, kā arī sadarbībā ar Ojāra 
Vācieša muzeju eksponējot izstādi “Dzejas dižkoki” par 
dzejniekiem Ojāru Vācieti un Imantu Ziedoni. O.Vācieša 
literārā prēmija 2017. gadā tika pasniegta dzejniecei An-
nai Auziņai par dzejas krājumu “Annas pūra govs”, izdev-
niecība SIA “Neputns”.

2017. gadā, turpinot 2016. gadā iesākto tradīciju, 
organizēta Carnikavas Mākslas dienu akcija “Piejūras 
gars /ķer mākslu Carnikavā”, kuras laikā mēneša garu-
mā mākslas dienu autoru mākslas darbi bija apskatāmi 
dažādos novada skatlogos, kā arī vides objekti novada 
teritorijā, veicinot ne tikai mākslas objektu apskati, bet 
arī Carnikavas novada apceļošanu. Mākslas dienās pirmo 
reizi tika izsludināts konkurss ar naudas prēmiju galve-
nās balvas ieguvējam. Mākslas dienu dalībniekus vērtē-
ja LMA rektors, gleznotājs Aleksejs Naumovs, Jaņa Ro-
zentāla mākslas vidusskolas vadītājs, arī gleznotājs Jānis 
Dukāts un tēlnieks Gļebs Panteļejevs. Žūrijas vērtējumā 
galvenā balva tika piešķirta māksliniecei Kristīnei Kute-
povai, bet žūrijas veicināšanas balvu saņēma Carnikavas 
tēlotājmākslas studijas “Triepiens” dalībniece Anda Dau-
bure, kas pārsteidza žūriju ar drosmīgiem un košiem krā-
su risinājumiem.

2017. gadā turpinājās darbs pie Carnikavas novada 
Baltā galdauta aušanas, kā arī 2017. gada 4. maijā pirmo 
reizi tikai svinēti Baltā galdauta svētki “Balti un brīvi” 
Carnikavas Svētku laukumā. 4. maijā tika īstenota Aizsar-
dzības ministrijas akcija “Apskauj Latviju”, kuras ietvaros 
apkārt Latvijas robežai tika iestādīti 100 ozoli, no kuriem 
trīs iestādīti Carnikavas novadā – Putnu parkā Kalngalē, 
Carnikavas Svētku laukumā un Carnikavas vēsturiskajā 
centrā – Siguļos.

2017. gadā organizēts Carnikavas tautas nama “Ozo-
laine” vidējās paaudzes deju kolektīva “Arnika” 30 gadu 
jubilejas koncerts “Trejāda saule lēca”, krš norisinājās Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un kura laikā 
gan kolektīvam, gan kolektīva dalībniekiem, kuri kolektī-

vā dejo 15 un vairāk gadu, tika pasniegti Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra Atzinības raksti.

2017. gadā organizēti 83 publiski pasākumi, tai skaitā 
8 amatiermākslas kolektīvu koncerti un izrādes, 6 pro-
fesionālu kolektīvu un mākslinieku koncerti, 7 profesio-
nālā teātra izrādes (t.sk. laikmetīgās dejas izrādes, t.sk. 
izrādes bērnu auditorijai), 5 kinoseansi, 7 Valsts atceres 
un svētku dienu, un tradīciju pasākumi, 8 izstādes, kā 
arī citi izglītojoši un kultūras pasākumi. Pavisam kopā  
2017. gadā Carnikavas tautas nama “Ozolaine” organizē-
tos pasākumus apmeklējuši 42 635 apmeklētāji. 

Tautas nama “Ozolaine” mākslinieciskie kolektīvi 
2017. gadā ir piedalījušies repertuāra pārbaudes skatēs 
un konkursos:

1) Bērnu deju kolektīvam “Dālderītis” – 1. pakāpe 
Siguldas apriņķa deju kolektīvu skatē Mālpilī;

2) Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Arnika” –  
1. pakāpes diploms Siguldas apriņķa deju kolektīvu skatē;

3) Senioru deju kolektīvam “Tacis” – Augstākās pa-
kāpes diploms Siguldas apriņķa deju kolektīvu skatē;

4) Carnikavas sieviešu korim “Undīne” – 1. pakā-
pes diploms Siguldas apriņķa deju koru skatē Siguldā;

5) Jauktajam korim “Vēja balss” – Augtākās pakā-
pes diploms Siguldas aprinķa koru skatē; 

2. vietas diploms “Grand Prix” izcīņā 38. Starptautis-
kajā prof. Georga Dimitrija maija koru konkursā Varnā 
Bulgārijā.

Jauktais koris “Vēja balss” diriģenta Jurģa Cābuļa va-
dībā izcīnīja 1. vietu 25. Starptautiskajā Garīgās mūzikas 
konkursā-festivālā “Cantate Domino” Lietuvā, kā arī Ska-
tītāju simpātijas balvu un Speciālbalvu par labāko obligā-
tā skaņdarba V. Miškinis “Cantate Domino” interpretāci-
ju, savukārt kora ansamblis “Vox Venti” Matīsa Circeņa 
vadībā izcīnīja 2. vietu;

6) Deju kopai “Gaujmaliete” – 1. viets 2. Starptau-
tiskajā Kultūras un sporta festivālā “Life is Beautiful” 
Varnā Bulgārijā.

Carnikavas novada bibliotēka
Par savu misiju bibliotēka uzskata līdzdalību informā-

cijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, pilsētas iedzīvo-
tāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā.

Bibliotēka rūpējas par krājumu un pakalpojumiem, 
kuri nepieciešami vietējai sabiedrībai, nodrošinot visiem 
pilsētas iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās 
informācijas saņemšanu, kopēšanu, rukāšanu, faksa pa-
kalpojumu izmantošanu, skenēšanu, dokumentu ielami-
nēšanu, datorpakalpojumus (internets, “MS Office” par 
brīvu). 

Bibliotēka atrodas Carnikavas centrā, netālu atrodas 
Carnikavas pamatskola, bērnudārzs ”Riekstiņš”, stacija, 
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veikali, pasts, dome. Carnikavas novadā ietilpst 6 ciemati: 
Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste.

Līdz 2018. gada 5. janvārim Carnikavas novadā dek-
larējušies 9275 iedzīvotāji. Lielākā daļa iedzīvotāju strādā 
un mācās Rīgā. Bibliotēka atrodas tautas nama ”Ozolai-
ne” pirmajā stāvā.

Bibliotēkas kopējais reģistrēto lietotāju skaits no  
01.01.2017. līdz 30.12.2017. – 930 reģistrētie lasītāju, bib-
liotēkas apmeklējumu kopskaits – 24 050, bērni, jaunieši 
– 7056, izsniegumu kopskaits – 17 222 vienības, no tām 
12 455 bija grāmatas, seriālizdevumi – 4760, bērniem un 
jauniešiem – 1516. 

Carnikavas novada iedzīvotāju rīcībā 2017. gada  
31. decembrī bija 13 475 fizisko vienību, no tām: grāma-
tas –10 218. 

Bērnu grāmatu fonds papildināts par 238 grāmatām. 
Kopējais bērnu grāmatu fonds ir 1701 grāmata. Periodis-
kie izdevumi 3190, 34 audiovizuālie dokumenti, 59 elek-
troniskie dokumenti, 6 nošu dokumenti.

Lasītāju sastāvs 2017. gadā ir mainījies, ir palielinājies 
skolēnu kā bibliotēkas lietotāju skaits. 

Lasītāju kategorijas bibliotēkā: skolēni, jaunieši, strā-
dājošie, pensionāri, studenti. Visvairāk bibliotēku ap-
meklē strādājošie, pensionāri, jaunieši un skolēni.

Šāda informācija ir pieejama arī Carnikavas mājasla-
pā – www.carnikava.lv, zem sadaļas Kultūra, kur ir spe-
ciāla sadaļa – “Bibliotēka”.

Bibliotēkā abas darbinieces strādā pilnu slodzi –  
40 stundu nedēļā, bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta  
36 stundas nedēļā.

No 2012. gada arī Carnikavas novada bibliotēka pie-
dalās Bērnu žūrijā, un bērni visu vasaru cītīgi lasīja grā-
matas, un rudenī tika dots mīļāko grāmatu izvērtējums.

Notiek sadarbība arī ar pirmsskolas bērnu iestā-
di “Riekstiņš” un Carnikavas novada pamatskolu. Tiek 
noturētas tā saucamās Bibliotekārās stundas, kā arī eks-
kursijas pa bibliotēku. Bērni tiek iepazīstināti ar jaunāko 
bērnu literatūru.

Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 30–50 lasītāju, vidēji 
tiek izsniegti ap 200 dokumentu.

2017. gadā ir bijusi projektu izstrāde. Piedalījāmies 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā – “Bērnu žūrija”. 
Tika iegādātas Bērnu žūrijas izvirzītās grāmatas, un no-
tika aktīva Carnikavas pamatskolas skolēnu iesaistīšana 
šajā projektā. 

Bibliotēkā abonēto preses izdevumu klāsts ir plašs un 
daudzpusīgs. 

2017. gadā pasūtītie žurnāli un laikraksti – 46 nosau-
kumi, seriālizdevumi kopā 3190, latviešu, krievu valodā, 
audiovizuālie dokumenti, bezmaksas internets un pieeja 
šādām tiešsaistes datubāzēm – “Letonika”, “Lursoft laik-

rakstu bibliotēka”, kā arī “Alise 4i” Elektroniskajam kop-
katalogam.

Pasākumi 2017. gadā:
1. “Nakts bibliotēkā” – 30 gadu stilā – piedalījās fol-

kloras kopa Cēlāji, dzejnieki Maija Bajaruniene, Aivars 
Krūkliņš u.c.

2. Viktorīna skolēniem “Kas, kur, kad?”.
3. Lekcija no lekciju cikla „Uzzināt, nekad nav par 

vēlu”, lektore Zanda Erbss divas lekcijas, 
4. “Dzejas dienas Carnikavā” – rudenī, ar dzejnieces 

Rasmas Urtānes un mūziķa Reiņa Galenieka piedalīša-
nos.

5. Pasaku pēcpusdiena mazajiem – pavasarī un rude-
nī.

6. Multeņu skatīšanās, dāvinājums no Latvijas Kino 
centra.

7. Pārvietojamā izstāde, tikšanās ar izstādes autoru.
8. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.
9. Piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizē-

tajā projektā Bērnu žūrijas pasākumos. 
10. Tikšanās ar Bērnu žūrijas pārstāvjiem. 2018. gada 

rīko Bērnu žūrijas dalībniekiem noslēguma pasākumu.

3.3. Tūrisms

Pašvaldības Tūrisma informācijas centrs, sadarbojo-
ties ar Vidzemes Tūrisma asociāciju un Vidzemes jūr-
malas piekrastes pašvaldībām aktualizēja tūrisma piedā-
vājumu novadā. Carnikavas novads tika popularizēts kā 
vienots Vidzemes piekrastes galamērķis Baltijas lielākajā 
tūrisma gadatirgū “Balttour” Rīgā ar apmeklējumu vai-
rāk kā 28 000, starptautiskā tūrisma izstādē “Tourest” 
Tallinā ar apmeklējumu vairāk nekā 28 000, starptautis-
kā tūrisma un aktīvās atpūtas izstādē “Adventure” Viļņā 
ar apmeklējumu vairāk nekā 29 000 un starptautiskā tū-
risma izstādē “Matka” Helsinkos ar apmeklējumu vairāk 
nekā 78 000. Izstādēs tika popularizēti novada uzņēmēji 
– naktsmītnes, ēdinātāji, amatnieki, aktīvas atpūtas pa-
kalpojumu sniedzēji, rekreācijas pakalpojumu piedāvātā-
ji, nēģu zvejnieki un nēģu cepēji. 

Sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku 
ceļotājs” notiek aktīvs darbs pie Baltijas jūras pārgājienu 
maršruta gar Latvijas un Igaunijas piekrasti - piekrastes 
gājēju ceļa “Jūrtaka”. Sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma aso-
ciāciju uzsākts darbs pie tādiem projektiem kā “CHRIS-
TA” (Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana 
un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas 
un atbildīgas tūrisma stratēģijas), “Cult Ring” (Kultūras 
maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”) 
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u.c. Lai veicinātu tūrisma maršrutu attīstību kājāmgājē-
jiem un velobraucējiem, Carnikavas novada pašvaldība 
uzsākusi sadarbību ar “Latvijas zaļo ceļu asociāciju”, kas 
piemēro kājāmgājējiem, velobraucējiem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām nemotorizētus transporta koridorus, 
kuri veidoti uz bijušām dzelzceļa līnijām, kā arī upju un 
kanālu dambju pamatnēm.

Aktualizētā informācija par novadu un uzņēmējiem 
iekļauta šādos materiālos: Vidzemes piekrastes karte ar 
tirāžu 62 000 eks. (latviešu, krievu, angļu, vācu, igauņu, 
lietuviešu un somu valodā), Vidzemes piekrastes pārgā-
jienu karte ar tirāžu 8000 eks. (latviešu un krievu valo-
dā), Vidzemes piekrastes pasākuma plāns ar tirāžu 5000 
eksemplāru (latviešu, krievu un angļu valodā) un Carni-
kavas novada karte ar tirāžu 8500 eksemplāru (latviešu, 
krievu un angļu valodā). 

Lai mazinātu tūrisma sezonalitāti, septembrī tika 
rīkota bezmaksas ekskursija novada iedzīvotājiem un 
viesiem, kurā varēja izzināt Carnikavas novada vēsturi, 
dabas daudzveidību un gastronomijas tradīcijas. Tāpat 
iedzīvotāji un viesi tika aicināti iesūtīt skaistus fotoattēlus 
“Ar skaisto vajag dalīties” novada reprezentatīvajiem ma-
teriāliem. Kopumā tika saņemti fotoattēli no vairāk nekā 
30 dalībniekiem. 

Iedzīvotājiem un viesiem Carnikavas novada Tūrisma 
informācijas centrā ir iespēja iegādāties suvenīrus ar Car-
nikavas novada simboliku – krūzītes, magnētiņus, pieka-
riņus, lietussargu, lina dvielīti utt. Izdotas arī pastmarkas 
ar novada skaistākajiem skatiem un Latvijas simtgades 
simboliku vēstules sūtīšanai pa Latviju, Eiropu un pasauli. 

Novada svētku laikā tika uzstādīta informācijas telts, 
kurā bija iespēja iepazīties ar Carnikavas novadu saistī-
tiem bukletiem un brošūrām un saņemt informāciju par 
apskates objektiem. 

Sadarbībā ar piekrastes tūrisma klasteri “Saviļņojo-
šā Vidzeme” tiek regulāri ievietota aktuāla informācija 
“Facebook” lapā “@VidzemeCoast”. Tāpat Vidzemes pie-
krastes aktuālā informācija tiek sūtīta tūrisma medijiem, 
tūrisma operatoriem un aģentūrām. Informācija par no-
vadu tiek aktualizēta saistītos portālos. Gada nogalē tika 
noorganizēts Vidzemes piekrastes tūrisma tīklošanās se-
minārs, kurā uzņēmēji un tūrisma speciālisti no visas Vi-
dzemes piekrastes varēja uzzināt par aktuāliem tūrisma 
projektiem, iespējām tajos iesaistīties, kā arī dažādiem 
simtgades pasākumiem un labās prakses piemēriem. 

Lai sekmētu velotūrisma attīstību Latvijā un Pierīgā, 
Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar Vidzemes 
Tūrisma asociāciju un Latvijas piekrastes pašvaldībām 
uzsākusi darbu pie jauna projekta īstenošanas “EuroVelo 
13” veloceļa tālākai attīstībai Latvijas teritorijā no Ruca-
vas līdz Ainažiem, kas vijas 562 km garumā pa dažāda se-

guma un intensitātes ceļiem, piedāvājot aptuveni 80 km 
garumā braukt pa pašu jūras piekrasti.

Carnikavas Novadpētniecības centrs (NC) ar katru 
gadu kļūst pazīstamāks gan carnikaviešu, gan Carnika-
vas viesu vidū kā novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
glabātājs un popularizētājs. NC veiksmīgi attīstās gan 
apmeklētāju piesaistes jomā, gan Carnikavas materiālā 
un nemateriālā kultūras mantojuma izpētes un popula-
rizēšanas jomā. 2017. gadā NC apmeklētāju pieņemšanu 
nodrošināja gan sestdienās, gan svētdienās visu gadu, ne 
tikai tūrisma sezonas laikā, brīvdienās daļēji pildot arī 
tūrisma informācijas centra lomu, kas būtiski palielinā-
ja apmeklētāju skaitu. Šajā gadā ar NC ekspozīciju tika 
iepazīstināti 3228 apmeklētāji, bet 2481 apmeklētājs pie-
dalījās pasākumos NC mājā un pagalmā. Pavisam kopā 
2017. gadā NC apmeklēja 5709 cilvēki. CN komanda 
pirmo reizi piedalījās izbraukuma pasākumā – Ķemeru 
svētkos, Carnikavu prezentējošā pasākumā piedalījās 
vairāk nekā 250 cilvēku. 

Novadpētniecības centrā tiek vadītas gan grupu eks-
kursijas, gan sniegta informācija individuālajiem apmek-
lētājiem un ģimenēm. 2017. gada apmeklētāji turpināja 
izmantot muzejpedagoģisko programmu piedāvājumu 
bērniem un jauniešiem – “Nēģu stunda” un “Ciemos pie 
Carnikavas zvejnieka”. Ar VKKF atbalstu tika turpināts 
projekts “Carnikavas zvejas tradīciju un prasmju nodo-
šana jaunajai paaudzei”, kas šoreiz tika vērsts uz sociāli 
neaizsargātiem bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem 
ar īpašām vajadzībām. Pavisam muzejpedagoģiskās pro- 
grammas un izzinošas ekskursijas tika novadītas 614 bēr-
niem un jauniešiem no visas Latvijas, no tiem – 189 (vai 
gandrīz viena trešdaļa) bija bērni un jaunieši, kas nāk no 
nelabvēlīgas vides, vai jaunieši ar īpašām vajadzībām. 

Pavisam 2017. gadā tika uzņemtas 75 organizētas 
grupas no Latvijas novadiem un ārvalstīm, kā arī vadī-
tas ekskursijas Muzeju nakts, Nūjotāju festivāla, Zvej-
nieksvētku, Nēģu svētku un Tūrisma dienas apmeklētā-
jiem un gadskārtu pasākumu viesiem. Pirmo reizi kopā 
ar TN organizēts 11. novembra pasākums, kura laikā tika 
piedāvāta gan izglītojošā lekcija, gan darbnīcas visai ģi-
menei, darbnīca tika organizēta arī Miega dziesmu pasā-
kumā decembrī, sagaidot Ziemassvētkus. CNC apmeklē-
ja dažāda vecuma un tautību cilvēki, būtiski palielinājies 
organizētu tūristu grupu skaits. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, būtiski paplašinājās apmeklētāju ģeogrāfiskā pār-
stāvniecība – Latvijas novadu, kaimiņu zemju un Vācijas 
pārstāvjiem pievienojās daži apmeklētāji no Skandināvi-
jas valstīm, Islandes, Īrijas, Francijas, Ukrainas, Nīderlan-
des, Polijas, Kanādas, Pakistānas, Turcijas, Lielbritānijas, 
Jaunzēlandes, Luksemburgas, ASV, Izraēlas, Rumānijas. 
Pirmo vietu ārzemju tūristu vidū ieņem Somijas tūristi, 
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no šīs valsts atceļoja kā grupas, tā arī individuālie tūristi.
NC turpmākai attīstībai tiks izmantota iespēja sadar-

bībā ar Attīstības un plānošanas daļu piesaistīt dažādu 
fondu līdzekļus. Projektu mērķis – paplašināt interaktivi-
tāti darbā ar apmeklētājiem. 2017. gadā tika realizēts Ziv-
ju fondā iesniegtais projekts “Sabiedrības informēšanas 
un izglītošanas pasākumi par zivju resursu racionālu un 
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Carni-
kavas novadā”, kura laikā NC tika uzstādīts interaktīvais 
ekrāns, izveidots tā saturs, kā arī nodrukāti vairāki lieli-
zmēra “roll-up” plakāti ar izglītojušo saturu. 2017. gadā 
tika sākta ekrāna satura izstrāde un papildināšana sa-
darbībā ar Novada domes struktūrām un zinātniskajām 
institūcijām un vides konsultantiem. Ļoti būtiska NC at-
tīstībai ir plānotā ekspozīcijas paplašināšana, uzbūvējot 
papildus ēku – klēti. Šo darbu paredzēts veikt, piesaistot 
Eiropas fondu finansējumu.

2017. gadā tika uzsākts aktīvs darbs Piekrastes muze-
ju apvienībā, Carnikavas NC notika viena no pirmajām 
dalībnieku tikšanās reizēm, tika kopīgi sākta piekrastes 
mantojama izpēte un gatavošanās kopīgajai izstādei, 
piesaistot VKKF finansējumu. 2017. gadā ar CN pieda-
līšanos Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta “Vesels 
dabas parks – vesels Tu” izdeva tematisku brošūru “Dzīve 
pie jūras”, arī nākamgad ir plānots pievērsties nemateriā-
lā kultūras mantojuma apzināšanai – tajā skaitā nēģu zve-
jas un apstrādes tradīciju izpētei un saglabāšanai, kā arī 
ar Carnikavas zvejas tradicionālo prasmju saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm. 2017. gada augustā TN norisinā-
jās izstāde “Vēstures gars”, goda vietā tika celta zvejnieku 
laiva, CNC speciālisti iesaistījās izstādes materiālu saga-
tavošanā un iekārtošanā. Ir uzsākts darbs pie materiāla 
sagatavošanas grāmatai par Carnikavas neseno pagātni 
pēckara periodā līdz mūsdienām. 

Dome ir pieņēmusi lēmumu īpašumā “Blusas” izvei-
dot Kultūras un amatniecības māju (RC), sniegt projektu 
konkursā rīcībai EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīs-
tībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes pub-
lisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” un saņemts finansē-
jums ēkas renovācijai. Nodaļas darbinieki aktīvi iesaistās 
projekta realizācijā sadarbībā ar Attīstības un plānošanas 
nodaļu.

3.4. Sociālā nodrošināšana 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums, atbilstoši Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, ir sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana, veicinot 
personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums, atbilstoši Soci-

ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, ir so-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana, vei-
cinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā 
dzīvē. 

Personāls
Dienestā un struktūrvienībās strādā 10 darbinieku (7 

sociālā darba speciālisti, 1 pedagogs un 2 aprūpētāji), 8 
darbiniekiem ir augstākā izglītība un 2 – vidējā speciālā. 
2017. gadā 1 kadra mainība notikusi sakarā ar darbinieka 
dekrēta atvaļinājumu.

2017. gadā visi darbinieki ir izgājuši MK noteikumu 
ietvaros nepieciešamās apmācības – kvalifikācijas celša-
nas kursus. Sociālie darbinieki un vadītāja – 24 stundu 
apmācības, sociālās palīdzības organizators un sociālais 
aprūpētājs – 16 stundu, aprūpētāji – 8 stundu apmācības. 

Supervīziju apmeklēja 5 darbinieki, katrs 18 stundu. 
Dienests finanšu līdzekļus administrē, pamatojoties 

uz Carnikavas novada domes šādiem saistošajiem notei-
kumiem:

1. “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas 
novadā”, kas paredz šādus sociālo pabalstu veidus – vien-
reizējs pabalsts krīzes situācijā, pabalsts veselības pakal-
pojumu apmaksai, pabalsts bērna izglītībai, pabalsts soci-
ālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, dzīvokļa pabalsts.

2. “Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā”, kas 
paredz šādus atbalsta veidus – svētku atbalsts 100 gadu 
jubilejā, atbalsts 75, 80, 85, 90, 100 un vairāk gadu ju-
bilejā, Ziemassvētku atbalsts, apbedīšanas atbalsts, at-
balsts sakarā ar bērna piedzimšanu, atbalsts tuberkulozes 
slimniekiem, atbalsts politiski represētām personām un 
atbalsts daudzbērnu ģimenēm, apmaksājot ēdināšanas 
pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs.

3.  “Par izglītojamo braukšanas maksas atviegloju-
miem un biļešu saņemšanas kārtību”.

4. “Par kārtību, kādā pašvaldība piešķir lietošanai 
ratiņkrēsla pacēlāju”.

5. “Par sociālo pabalstu „Zupas virtuve” Carnika-
vas novadā”.

6.  “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas 
novadā”.

7. “Par pakalpojuma „Aprūpe mājās„ nodrošināša-
nu”.

8. “Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība 
Carnikavas novada pašvaldībā”.

9. “Par materiālo atbalstu pilngadību sasnieguša-
jiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bēr-
niem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas nova-
dā”.

2017. gadā dienestā reģistrēti un izskatīti 1400 iesnie-
gumi, tai skaitā:
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•	 72 iesniegumi par atbalstu sakarā ar bērna pie-
dzimšanu;

•	 63 iesniegumi par iespēju bērniem vecumā no 13 
gadiem strādāt sabiedriski lietderīgos darbus;

•	 138 sakarā ar braukšanas biļetēm skolēniem;
•	 48 politiski represētās personas;
•	 11 sakarā ar sociālas rehabilitācijas nodrošināša-

nu no valsts budžeta līdzekļiem;
•	 2 par nakts patversmes izmantošanu, līgums 

noslēgts ar Latvijas Sarkanā Krusta nakts patversmi 
“Gaiziņš” Rīgā.

 Pārējo iesniegumu pamatā ir lūgums pēc sociālās pa-
līdzības, turpinājumā skaitļi, kas sniegs ieskatu par soci-
ālā dienesta piešķirto palīdzību:

1. Garantēto minimālo ienākumu pabalstu saņēma 
12 ģimenes, 

2. Trūcīgas ģimenes statusu saņēma 27 ģimenes, 
3. Maznodrošinātas ģimenes statusu saņēma 124 

ģimenes,
4. Malku 6 m3 piegādājām 78 ģimenēm,
5. Dzīvokļa pabalstu saņēma 55 ģimenes, 
6. Zupas virtuvi izmantoja 40 ģimenes, 48 perso-

nas,
7. Katru mēnesi mācību gada laikā skolēniem iegā-

dātas un nodotas 138 biļetes,
8. Izsniegtas trūcīgas/maznodrošinātas personas 

statusu apliecinošas izziņas 329,
9. Notikušas 54 sociālā dienesta sēdes,
10. Sarakstei sagatavoti 719 dokumenti,
11. Labklājības ministrijai sagatavoti 25 pārskati (ik-

mēneša pārskats par sociālo palīdzību, ikmēneša pārskats 
par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu un gada pār-
skats),

12. Carnikavas novada pašvaldībās vārdā esam su-
minājuši 216 senioru dzīves nozīmīgajās jubilejās,

13.  370 senioriem un 1. grupas invalīdam ir nogā-
dātas Ziemassvētku paciņas.

Ir notikušas 70 psihologa konsultācijas sociālā dienes-
ta un bāriņtiesas klientiem.

Ievērojot Carnikavas novada domes noteikumus 
“Kārtība, kādā tiek īstenoti skolēnu nodarbinātības pasā-
kumi vasaras brīvdienās Carnikavas novada pašvaldībā”, 
esam nodarbinājuši sadarbībā ar PA “Carnikavas komu-
nālserviss” 62 skolēnus vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Jā-
atzīmē, ka nodarbināt varējām visus jauniešus, kas bija 
pieteikti sabiedriski lietderīgajiem darbiem.

Aprūpe
2017. gadā vispārēja tipa sociālos aprūpes centros 

esam ievietojuši 4 cilvēkus, tai skaitā 2 uz īslaicīgu aprūpi. 
Kopā pansionātā dzīvo 12 senioru.

15 personām tika sakārtota dokumentācija un nosūtī-
ta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, lai varētu saņemt 
valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

21persona saņem asistenta pakalpojumus.
Aprūpi mājās nodrošinājām 18 personām, no jauna 

saņēmām 5 iesniegumus ar lūgumu nodrošināt aprūpi 
mājās. 

Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis”
Centru apmeklēja 70 pensionāri un invalīdi, 50 mazu 

bērnu, 150 bērnu un jauniešu (vidēji dienā 30). Centrā 
darbojas nevalstiskās organizācijas pensionāru klubiņš 
“Senči”– 88 biedri un Carnikavas invalīdu biedrība – 23 
biedri. 

Darbojas rokdarbu pulciņš “Čaklās rokas”. Tiek orga-
nizētas brīvā laika pavadīšanas iespējas un izglītošanās 
iespējas radošo nodarbību, interešu grupu, tematisku 
pasākumu un individuālu konsultāciju veidā. Pie pen-
sionāriem ir ciemojušies un informējuši par jaunumiem 
domes deputāti un dažādu nodaļu darbinieki.

Pie senioriem ciemojās PII “Riekstiņš” bērni, folklo-
ras kopa “Cēlāji”.

Vasaras periodā notiek senioru ekskursijas, ziemas 
periodā teātru izrāžu apmeklējumi. 

Bezdarbniekiem reizi mēnesī brauc darbinieki no 
Nodarbinātības valsts aģentūras – ir iespēja reģistrēties 
un saņemt konsultācijas, kā arī saņemt informāciju par 
darba vakancēm un citiem ar nodarbinātību saistītiem 
jautājumiem.

Pieprasīti ir centra nodrošinātie pakalpojumi – no-
mazgāties dušā un izmazgāt veļu automātiskajā veļas ma-
šīnā, arī izžāvēt to. 

Regulāri ir iespēja saņemt humāno palīdzību un Lat-
vijas Sarkanā Krusta pārtikas pakas.

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs “Kadiķis”
2017. g. centrā regulāri pulcējās Kalngales senioru 

biedrība “Paeglis”, atzīmēja gadskārtu svētkus, organizēja 
lekcijas par aktuālām un interesējošām tēmām, nodar-
bojās ar rokdarbiem, brauca ekskursijās. Centrs piedāvā 
pieeju datoram un interneta pieslēgumu, ir iespēja no-
skaidrot visus interesējušos jautājumus par pašvaldības 
piedāvātajiem pakalpojumiem, iesniegt iesniegumus. 

Notika vairākas izstādes. Centrs ir arī kā tikšanās vie-
ta Kalngales nūjotājiem un grāmatas par Carnikavas no-
vadu autoriem.

Carnikavas novada bāriņtiesa
Carnikavas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa), 

prioritāri nodrošinot bērnu un aizgādnībā esošo personu 
tiesības un intereses, 2017. gadā pieņēma 52 koleģiālus 
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lēmumus un no jauna ierosināja 17 administratīvās lie-
tas. Kopējais lietu skaits lietvedībā – 270. 

Pārskata gadā aizgādības tiesības pārtrauktas 2 vecā-
kiem, 2 vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas bērnu 
aizgādības tiesības, atjaunotas aizgādības tiesības 2 vecā-
kiem.

 Pārskata gada beigās ārpusģimenes aprūpē atrodas 
12 bērnu, no tiem: audžuģimenēs – 5, aizbildņu ģimenēs 
– 5, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā – 2. 

 Bāriņtiesa ir atbalstījusi 3 bērnu adopciju Latvijā.
 Vienai ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss.
Bāriņtiesa kā prasītājs, atbildētājs un trešā persona 

2017. gadā piedalījusies 15 tiesu procesos.
 Bāriņtiesas redzeslokā ir 5 ģimenes, par kurām sa-

ņemta informācija par iespējamu bērnu tiesību un inte-
rešu aizskārumu ģimenē vai kurās netiek pietiekami no-
drošināta bērnu attīstība un audzināšana.

 2017. gadā bāriņtiesā izdarīti 243 apliecinājumi, ieka-
sēta valsts nodeva pašvaldības budžetā 1905 eiro.

Bāriņtiesa darbojas Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu darbinieku pro-
fesionalitāti un popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu 
darbā.

 Pārskata gadā apstiprināti Carnikavas novada bāriņ-
tiesas darba kārtības noteikumi, Ētikas kodekss, izstrādā-
ta Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība.

3.5. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Carnikavas pašvaldības policijā (PP) strādā 12 darbi-
nieku, kuru rīcībā ir divas trafarētas automašīnas, kuras 
aprīkotas ar video reģistratoriem, ar motoru aprīkoti divi 
peldlīdzekļi, viens kvadricikls, speclīdzekļi (taizeris (elek-
trošoka ierīce), piparu gāzes baloni, steki un roku dzelži), 
personīgās drošības līdzekļi vadošai dežūrmaiņai (divas 
bruņuvestes), dzīvnieku čipu lasītājs, alkometrs, verificē-
tas mērierīces, un atbilstoši kompetencei ir nodrošināta 
piekļuve datubāzēm, lai palielinātu uzdevumu izpildes 
ātrumu. Piekļuvi datubāzēm nodrošina IT iekārtas ope-
ratīvajos transporta līdzekļos, pašvaldības policijas dato-
ros un diennakts režīmā strādājošajā mobilajā tālrunī.

Ņemot vērā, ka no Carnikavas novada administra-
tīvās teritorijas 8069,7 ha kopplatības 4461,2 ha ir mež-
saimniecības zeme, īpaši aizsargājamās teritorijas un 
iekšējās ūdenstilpes, pašvaldības policijas rīcībā esošais 
kvadricikls tiek izmantots, lai nodrošinātu piekļuvi jeb-
kuram novadā esošam objektam.

Būtiski ir pasākumi, kurus pašvaldības policija velta 
kontrolei uz ūdens, jo Carnikavas novada teritorijā atro-

das 19 km jūras piekrastes josla, 5 upes un kanāli (Gauja, 
Dzirnupe, Vecgauja, Langa un Eimuru kanāls), 5 ezeri 
(Ummis, Dzirnezers (tai skaitā mazais Dzirnezers), La-
veru ezers, Garezeri, Pulksteņu ezers) un 5 salas (Dzirn- 
ezerā atrodas Vadoņu sala, Krievu sala, Sidrabsaliņa, 
Garā sala un Garezeros (Vidējā Garezerā) atrodas Čūsku 
sala). Nodrošinot uzraudzību uz ūdeņiem, no iekšējām 
ūdenstilpēm 2017. gadā izvilkti 13 nelegāli izvietoti zve-
jas rīki un tehniskais aprīkojums. 

Carnikavas PP sadarbojas ar Carnikavas novada paš-
valdības iestādēm un struktūrvienībām, VP, RPP, VUGD, 
Rīgas PP, Ādažu PP, Saulkrastu PP, Garkalnes PP, Māru-
pes PP, Salaspils PP, Siguldas PP, Ogres PP, Baldones PP, 
NBS, Zemessardzi, Valsts vides dienestu, Valsts mežu 
dienestu u.c.

Sadarbība aptver plašu jomu spektru, kā galvenās mi-
not ikdienas darba uzdevumu izpildi un darbinieku pro-
fesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Jāatzīmē, ka gal-
venais sadarbības partneris ir novada iedzīvotājs, ar kuru 
komunicējam ikdienā.

Likuma normu un SN izpildes kontrole tiek nodro-
šināta 24 stundas diennaktī. Prioritāte ir novada iedzī-
votāju un viesu izglītošana, skaidrojot normatīvo aktu 
prasības.

Regulāri notiek pašvaldības policijas darbinieku pro-
fesionālo iemaņu pilnveide normatīvo aktu pārzināšanā, 
pirmās palīdzības sniegšanā un fiziskās sagatavotības uz-
turēšanā. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas ikdienas dar-
bā, kā arī nodotas novada izglītības iestāžu audzēkņiem, 
mācot ceļu satiksmes noteikumus, izskaidrojot sabied-
riskās kārtības noteikumus, vēršot uzmanību uz iespēja-
mām vardarbības pazīmēm un to novēršanas iespējām.

Novada iedzīvotāju skaits (saskaņā ar Carnikavas 
dzimtsarakstu nodaļas 09.01.2018. sagatavotajiem da-
tiem – 9275 deklarētie iedzīvotāji) ar katru gadu palie-
linās (vasarā iedzīvotāju skaits divkāršojas), līdz ar to 
īpaša uzmanība tiek veltīta sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanai publiskajos pasākumos – aptuveni 38 kultūras 
un sporta pasākumi gada laikā, kur vairums no tiem ir 
vasarā.

2017. gadā ir sastādīti 253 administratīvo pārkāpumu 
protokoli. Izvērtējot administratīvo pārkāpumu skaita 
dinamiku septiņu gadu garumā, redzam, ka ir vērojams 
pārkāpumu skaita samazinājums. Carnikavas novada 
pašvaldības policijas darba prioritāte ir likumpārkāpumu 
profilakse. Iedzīvotāji tiek izglītoti, administratīvais sods 
tiek piemērots kā galējais līdzeklis.

Veicot regulāru patrulēšanu novada teritorijā, perso-
nas, kurām ir nosliece uz sabiedriskās kārtības pārkāpu-
miem, tos izdara mazāk, jo pašvaldības policijas darbi-
nieku klātbūtne tiek nodrošināta visā novadā un patrulē-
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šana tiek veikta gan kājām, gan izmantojot mehanizētos 
sauszemes un ūdens transporta līdzekļus. 

Ilgtermiņa prioritāte, ko izvirzījusi pašvaldības polici-
ja savā darbā, ir tīra un sakopta vide Carnikavas novadā. 
Lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi, pašvaldības poli-
cija veic patrulēšanu, informē nekustamo īpašumu īpaš-
niekus par nepieciešamību sakopt īpašumus, izvietot ad-
resācijas plāksnītes, noslēgt atkritumu apsaimniekošanas 
līgumus, kā arī juridiskām personām piemiņas un svētku 
dienās izvietot pie dzīvojamām ēkām valsts karogu. Ja 
iedzīvotāji vai juridisko personu pārstāvji netiek sastapti 
uz vietas, tad tiek nosūtīti paziņojumi par nepieciešamī-
bu novērst pārkāpumus. Tikai tad, ja pārkāpums netiek 
novērsts, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma pro-
tokols. Vairumā gadījumu pārkāpumi tiek novērsti. Par 
atkritumu apsaimniekošanas līgumu nenoslēgšanu tikai 
17,2% gadījumos bija nepieciešams sastādīt adminis-

tratīvā pārkāpuma protokolu, par īpašumu numerācijas 
plāksnes neizvietošanu 22,1% gadījumos, par īpašumu 
nekopšanu 27,94% gadījumos. 

2017. gadā ir nosūtīts 801 paziņojums (vairāki pazi-
ņojumi kur sūtīts par vairākiem pārkāpumiem vienlaicīgi 
vienā paziņojumā) par:

1. Atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgša-
nu – 278 paziņojumi;

2. Īpašumu numerācijas plāksnes uzstādīšanu vai 
nomaiņu – 226 paziņojumi;

3. Nesakoptiem īpašumiem – 297 paziņojumi.
2017. gadā reģistrēti 1567 izsaukumi. Salīdzinājumā 

ar 2016.gadu to skaits ir palielinājies par 60 gadījumiem. 
Tas liecina par to, ka iedzīvotāji uzticas policistiem, vēlas 
saņemt palīdzību ar viņu starpniecību, jo izsaukumi ir 
gan uzgunsgrēka laikā, gan zādzību gadījumos, kas nav 
tiešā pašvaldības policijas kompetence. Visvairāk sabied-
riskās drošības un kārtības traucējumu konstatēts tieši 
brīvdienās un vasaras sezonā.

CSN pārkāpumi (protokol–lēmumi) ir sastādīti 608, 
no tiem 490 apstāšanās un stāvēšanas paziņojumi un 118 
apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumi dabas parkā.

9. attēls. Sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli
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No 2017. gadā pieņemtajiem 50 lēmumiem un sa-
stādītajiem 608 protokoliem–lēmumiem ir pārsūdzēts  
31 lēmums. No tiem atcelti ir 9 lēmumi un 3 lēmumi ir 
pārsūdzēti tiesā.

Carnikavas pašvaldības policijas amatpersonu uzrēķi-
nātās soda naudas apmērs 2017. gadā ir 22 105 EUR, no 
kuriem iekasēts 17 995 EUR.

2017. gadā saņemtas 252 vēstules un nosūtīta 1381 
vēstule. No tām 64 atbildes uz personu iesniegumiem, sū-
dzībām, atbildes uz pieprasījumiem, informācijas snieg-
šana, neieskaitot e-pasta vēstules un tās atbildes vēstules, 
kas reģistrētas domes reģistrā. Sešas vēstules, kas saistītas 
ar lēmumu piespiedu izpildi un tiesu izpildītājam.

2017. gadā 60 personas nogādātas Valsts policijā un 
40 gadījumos personas ir nogādātas ārstniecības iestā-
dēs vai tām ir sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  
69 gadījumos personas nogādātas dzīvesvietā.

Izvērtējot pašvaldības policijas operatīvo transport-
līdzekļu SmartMonitor sistēmu datus, varam secināt, ka 
ārkārtas izsaukumos reaģēšanas ātrums uz tālākajiem 
novada objektiem Lilastē un Kalngalē ir aptuveni 16 mi-
nūtes (divas – no dežūrtelpas līdz operatīvajam trans-
porta līdzeklim, 14 – ceļā). Jāatzīmē, kā šāds reaģēšanas 
ātrums ir iespējams, ieslēdzot operatīvā transportlīdzekļa 
skaņas un gaismas signālus, pie labas redzamības un sau-
sa ceļa seguma. Katram no iepriekš minētajiem nosacī-
jumiem pasliktinoties, reaģēšanas laiks palielinās. Jāņem 
vērā apstāklis, ka, saņemot izsaukumu, jau tiek apkalpots 
cits izsaukums, līdz ar to, izvērtējot tā nopietnību, tiek 
informēta Valsts policija, kas sniedz atbalstu, vai mazāk 
nopietnos gadījumos ekipāža dodas uz nākamo izsau-
kumu rindas kārtībā. Ņemot vērā iepriekš minēto, kad 
Carnikavas novadā idzīvotāju skaits divkāršojas, vasaras 
mēnešos (no 01.05. līdz 01.10.) brīvdienās un svētku die-
nās pašvaldības policija plāno divas eikipāžas, kur vien 
nodrošina izsaukumu apkalpošanu visā novada teritorijā, 
bet otra prioritāte ir Dabas parka un iekšējo ūdeņu kon-
trole. 

2017. gadā dzīvnieku patversmē “Labās mājas” nogā-
dāti 5 dzīvnieki.

Izvērtējot 2017. gadā padarīto, pašvaldības policija se-
cina, ka turpmākai darba uzlabošanai sabiedriskās kārtī-
bas nodrošināšanas jomā ir nepieciešams:

1. Turpināt ierīkot video novērošanas kameras 
(Carnikavas parkā, pie pašvaldības iestādēm, uz ceļiem 
kas ved uz Carnikavu, uz hidrobūvēm, pie stratēģiskiem 
infrastruktūras objektiem (ūdens torņi, slūžas, attīrīšanas 
iekārtas). Tas turpinās uzlabot pašvaldības policijas reak-
cijas ātrumu novēršot pārkāpumus, kā arī noderēs no-

ziedzības atklāšanai, sniedzot informāciju Valsts policijai 
un citām tiesībsargājošām iestādēm, kas palīdzētu atklāt 
noziedzīgus nodarījumus novada teritorijā;

2. Jaudīga eholote, prožektors ar tālās gaismas staru 
kūli darbam naktī, termovizors un otrs kvadricikls, iz-
mantojot LAD Zivju fonda finansējumu. Šāda veida ap-
rīkojums nodrošinās policijas funkciju izpildi nakts lai-
kā izmantojot kuģošanas līdzekļus, un otrs kavadricikls 
nodrošinās policijas darbinieku reidu organizēšanu grūti 
izbraucamās vietās, kā arī netiks izmantoti Carnikavas 
komunālservisa rīcībā esošie kvadricikli, kurus izmanto-
jam līdz šim. 

3. Turpināt uzstādīt papildu ceļa un informatī-
vās zīmes Dabas parka satiksmes uzlabošanai, lai auto-
vadītāji saprastu, ka dabas parks nav domāts intensīvai 
braukāšanai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tāpat 
prevencijas darbs (raksti mājaslapā un informatīvie buk-
leti), cilvēku informēšana par atļautajām darbībām dabas 
lieguma zonā;

Pašvaldības policija regulāri informē sabiedrību par 
dažādām aktualitātēm, vada lekcijas skolu audzēkņiem 
un pirmsskolas izglītības bērniem. 2017. gadā nolasītas 
5 lekcijas par drošību uz ceļiem, ūdeņiem, diennakts 
tumšajā laikā, iespējamām vardarbības formām, cilvēku 
tirdzniecību, fiktīvām laulībām, tādējādi veicam likum-
pārkāpumu profilaksi, audzinām bērnus likuma garā un 
sniedzam informāciju, kura palīdzēs izvairīties no trešo 
personu apzināti noziedzīgām darbībām. Pašvaldības 
policijas darbinieki arī turpmāk cels savu profesionālo 
kvalifikāciju, iespēju robežās apmeklējot dažādus kursus, 
seminārus utt., lai veicinātu darba efektivitāti, tādējādi 
turpinās nodrošināt kvalitatīvu policijas darbu novada 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

3.6. Komunālā saimniecība

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas 
Komunālserviss” (saīsināti – p/a “Carnikavas Komunāl-
serviss”, turpmāk tekstā – Aģentūra) ir Carnikavas novada 
domes (turpmāk tekstā – Domes) pārraudzībā esoša ies-
tāde, kas izveidota, lai īstenotu Domes funkcijas siltum- 
apgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, kā arī labiekārto-
šanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba orga-
nizācijā Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 
Publisko aģentūru likumu, likumu “Par pašvaldībām”, 
citiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta 
noteikumiem, Domes lēmumiem un Aģentūras Noliku-
mu.
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Ceļi/ielas ar melno segumu Carnikavas novadā. 2018.
gadā 11% jeb 6,97 km ceļu/ielu ar melno segumu ir klasi-
ficējami kā sabrukuši, un tiem ir nepieciešama pilnīga se-
gas rekonstrukcija. 25% jeb 20,92 km ielu/ceļu ar grants 
segumu ir klasificējami kā sabrukuši, un tiem nepiecieša-
ma pilnīga segas dilumkārtas rekonstrukcija. Galvenais 
segumu bojāšanas cēlonis ir segas konstruktīvo slāņu no-
gurums, saistvielas dabīgā novecošana un mazākā mērā 
agrākajos gados izpildīto būvdarbu kvalitāte. Pēdējos ga-
dos sāk pieaugt satiksmes slodžu radītie bojājumi, jo pie-
aug pašas slodzes, virskārtu stiprības pavājināšanās rada 
palielinātu slodžu ietekmi uz segas pamata kārtām, kuras 
sāk pastiprināti bojāties un sabrukt. 

Atkusnī ceļa segas konstrukcija pārmitrinās un tās 
nestspēja samazinās, salīdzinot ar nestspēju vasarā vai 
ziemā, tā ir projektēta un izbūvēta tā, lai spētu saglabāt 
pietiekošu nestspēju arī nelabvēlīgos apstāskļos. Diem-
žēl, segas konstrukcijai nolietojoties un novecojot, spēja 
būt noturīgai arī pavasara atkusnī samazinās. Carnikavas 
novadā neapmierinošā stāvoklī esošais asfalta segums ar 
katru gadu pieaug. Pavasarī bedrīšu veidošanās avārijas 
stāvoklī esošo ceļu un ielu asfalta segumos ir neizbēga-
ma. Šo problēmu nevar atrisināt ar bedrīšu remontu, ir 
nepeiciešami ielas vai ceļa rekonstrukcijas darbi. Bedrīšu 
remonts nodrošina tikai ceļa caurbraucamību, bet nevar 
nodrošināt to, ka bedres neveidosies no jauna. Bedrīšu 
remonta apjoms pa mēnešiem un gadiem ir pieaudzis 
vairākkārt. 

Ceļi ar grants segumu Carnikavas novadā
Ceļu/ielu ar grants segumu galvenā problēma šodien 

ir grants virskārtas nodilums un nenodrošinātā vaļējā 
ūdens atvade, kas būtiski veicina seguma deformāciju. 
Pie ļoti nelielām slodzēm grants seguma nodilšana no-
tiek lēnām, un šos ceļus iespējams uzturēt tikai ar planē-
šanu un dziļo profilēšanu vienu vai dažas reizes sezonā. 
Pieaugot satiksmes intensitātei, pasliktinoties seguma 
konstrukcijai, minimālā planēšana un profilēšana kļūst 
nepietiekama, lai grants ceļus uzturētu līdzenus. 2017.
gada sezonā vairākiem ceļiem/ielām veikta augu zemes 
noņemšana, lai nodrošinātu ūdens atvadi, kā arī kritiskos 
posmos tiek veikta seguma pastiprināšana, pieberot ar 
šķembu maisījumu. 2018. gadā minētos darbus plānots 
turpināt, nodrošinot ūdens atvadi no ceļa/ielas virsmas 
un pastiprinot seguma konstrukciju ar grants/šķembu 
vai šķembu maisījumiem.

Ceļu, ielu un infrastruktūras attīstības ietvaros  
2017. gadā tika pabeigta Dzirnupes ielas seguma atjau-
nošana, kas izmaksāja 655 252 eiro, kā arī Jūras ielas 
rekonstrukcija, kas izmaksāja 307 700 eiro. Garupes ie-
las rekonstrukcija izmaksāja 269 344 eiro, un Pureņu 
ielas pretputekļu apstrāde, izmantojot divkāršo virsmas 
apstrādi izmaksāja 92 638 eiro. Lai paildzinātu ielas/
ceļu ekspluatācijas laiku, 2018. gadā turpināsies divkār-
šās virsmas apstrāde vietās, kur ceļa/ielas segums klasi-
ficējams kā sabruis, kā arī turpināsies ielu/ceļu pārbūves 
darbi.

Aģentūras darbība aptver visas Carnikavas novada 
attīstības prioritātes, nodrošinot novadā infrastruktūras, 
komunālās saimniecības attīstības un vides saglabāšanu.

Aģentūras finanšu līdzekļus veido Carnikavas nova-
da domes piešķirtais finansējums, kura nepieciešamība 
tiek pamatota, ņemot vērā Aģentūras speciālistu aprē-

ķinus par veicamo darbu apjomiem, esošo un nākotnes 
cenu politiku valstī un pašvaldības prognozētās finanšu 
iespējas. Aģentūra savā darbībā ievēro finansējuma izlie-
tojuma pamatprincipus – finanšu līdzekļi tiek izlietoti sa-
skaņā ar Carnikavas novada domes apstiprināto budžetu 
Aģentūrai deleģēto funkciju izpildei. 

Ceļi Ielas Tilti Laukumi un 
stāvlaukumi

Kopā Ar melno  
segumu

Kopā Tajā skaitā
Garums Laukums Laukums

Garums Brauktuvju virsmas platība (m2) Ar melno segumu Ar grants segumu

km km km m2 km m2 km m2 m m2 m2

28,96 7,39 118,097 482 561 55,99 206 139,00 62,107 276 422 414,56 1487,29 14 140,00

Carnikavas novada ceļa/ielu tīkla raksturojums

 CND pārvaldījumā ir 147,057 km iekšējo novada ceļu 
un ielu, no kuriem 63,380 km (43%) ir ar melno segumu 

un 83,677 km (57%) ar grants segumu vai bez seguma. 
Detalizētāks sadalījums parādīts tabulā.

1. tabula. Ielu un ceļu garumi 
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CND pārziņā šobrīd atrodas 13 tiltu (1.a tabula). 
Sakarā ar nepietiekamo finansējumu ilgākā laika pos-
mā tilta remontdarbu apjomi ir bijuši mazāki par tiltu 
novecošanās ātrumu un ir uzkrājies ļoti liels remonta 
darbu deficīts. Daļa tiltu šobrīd vairs neatbilst pieaugu-
šajām ekspluatācijas, satiksmes drošības un standartu 
prasībām. Lielākoties CND pārziņā esošie tilti uzbūvēti 
60./70. gados no saliekamām dzelzsbetona konstrukci-
jām pēc tipveida projektiem. 

Ekspluatācijas laikā tiltu brauktuves, krastu sajūguma 
konstrukcijas ir nolietojušās un bojātas, kā arī nobrukuši 
un izskaloti krastu, upes gultnes, uzbēruma nostiprinā-

jumi, sarusējuši metāla elementi un laiduma konstruk-
cijās izveidojušās dziļas plaisas. Nepieciešams veikt tilta 
remonta darbus pēc to nolietojuma pakāpes, lai uzla-
botu satiksmes drošību atbilstoši satikmes intensitātei 
un paildzinātu tilta ekspluatācijas laiku. Carnikavas no-
vadā nav tiltu, kurus varētu definēt kā sabrukušus, bet  
70% ir nepieciešams savlaicīgi veikt remonta darbus. 2018. 
gadā nepieciešama pilnīga pārbūve Liepu alejā tiltam pār 
Vecupi, kur ekspluatācijas laikā tilta konstrukcijas ir no-
lietojušās un bojātas, kā rezultātā uzstādītas ceļa zīmes  
nr. 312 “Masas ierobežojums” 20 tonnu. Finansiāli izde-
vīgāk ir tiltu demontēt un izbūvēt caurteku.

Nr.p.k Ielas nosaukums 
un ciemats

Tilta  
nosaukums Konstrukcija Seguma 

veids
Platums 

(m)
Garums 

(m)

Gājēju vai 
autotransporta 

ekpluatācijai
Informācija 

1 Jūras iela, Car-
nikava

Tilts pār Vec-
gauju

Saliek.dz/b 
plātnes + tērau-

da sijas

Asfalta 
segums 7+2x1,0 10,50 A/transportam 

un gājēju

2013. gadā Zivsaimniecības projekta  
ietvaros veikta hidroizolācijas izbūve, 

asfaltbetona, deformācijas šuvju izbūve un 
nesošās konstrukcijas pastiprināšana

2 Ķīvīšu iela, 
Kalngale

Tilts pār Lan-
gas upi

Ttērauda 
sija U-profila 

160x65, 2 gab.
Dēļu klājs 1,00 15,05 Gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā

3 Parka iela, Gar-
ciems

Tilts pār Ei-
muru kanālu

Vecderīgas dz/c 
sliedes Dēļu klājs 1,00 11,20 Gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā 

4 Rūpnieku iela, 
Carnikava

Tilts pār 
Vecupi

Saliekamo plāt-
ņu tilts – 8 gab.

Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam 

un gājēju 2015. gadā veikti tilta atjaunošanas darbi 

5 Liepu aleja, 
Carnikava

Tilts pār 
Vecupi

Saliekamo plāt-
ņu tilts – 8 gab.

Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam 

un gājēju

Nepieciešami remonta darbi, masu  
ierobežojums 20 t, pēdējā inspekcija veikta  

2017. gadā

6 Mazā Robežu 
iela, Carnikava

Tilts pār 
Vecupi

Saliekamo plāt-
ņu tilts – 8 gab.

Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam 

un gājēju
Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā., 
2008. gadā veikti tilta remonta darbi

7 Cīruļu iela, 
Kalngale

Tilts pār Lan-
gas upi

Dzelzbetona 
sijas – 2 gab. Dēļu klājs 1,46 11,60 Gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā

8 Kraukļu iela, 
Kalngale

Tilts pār Lan-
gas upi

Režģotā kopne 
ar brauktuvi pa 

augšu

Tērauda 
klājs 3,50 7,40 A/transportam 

un gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā

9 Brūkleņu iela, 
Carnikava

Tilts pār Vec-
gauju

Tērauda sijas –  
6 gab.

Dzelzsbeto-
na plātne 3,30 11,85 Gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā

10 Dzirnupes iela, 
Gauja

Tilts pāri 
Dzirnupei

Dzelzsbetona 
sijas 

Asfalta 
segums

7 + 
2x1,00 48,42 A/transportam 

un gājēju

2012. gadā tilts pārņemts no LVC, LVC 
iesniedza 2008. gada tilta Inventarizācijas 

datu formu. 2017. gadā veikta tilta inspekcija

11 Kastaņu iela, 
Garciems

Tilts pāri 
Eimura kanā-

lam
       Metāla sijas Dēļu klājs 0,90 18,00 Gājēju 2017. gadā veikta tilta inspekcija

12

Gājēju – velo-
sipēdistu tilts 
Stacijas iela, 

Carnikava

Tilts pār 
Gauju

Loka kopnes un 
dubults – T siju 

tilts

Stiklšķied-
ras ar 

korundu un 
epoksīda 

dilumkārtu

4,30 220,88 Gājēju
Nodots ekspluatācijā 2014. gada  

18. novembrī. Veikta pieņemšanas  
inspekciju pēc nodošanas ekspluatācijā

13 Ūdensrožu iela, 
Carnikava

Tilts pār 
Vecupi Dz.plātnes Betons 1,80 18,00 Gājēju 2017. gadā veikta tilta inspekcija

 Tilti Carnikavas novadā

1.a tabula. Tiltu saraksts 
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3.7. Būvvalde 
Būvvaldes darbības pamatvirzieni:

l kontrolēt veicamo būvdarbu atbilstību likumu, citu 
normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu pra-
sībām;

l izskatīt būvniecības pieteikumus;
l izskatīt iesniegtos būvprojektus;
l izsniegt būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas 

atļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – re-
ģistrēt būvatļaujas;

l organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā;
l organizēt būvniecības ieceru publisku apspriešanu;
l aktualizēt būves un inženierkomunikāciju izvietojumu 

plānus;
l izdot izziņas zemesgrāmatām par jaunbūvju faktisko 

stāvokli novada teritorijā;
l organizēt domes pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

2.tabula. Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 2017. gadā 

3.8. Carnikavas Sporta centrs

Nosaukums Skaits

1. Izdotas būvatļaujas 209

2. Atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 60

3. Atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildi

106

4. Akceptēti paskaidrojuma raksti 136

5. Akceptētas apliecinājuma kartes 77

6. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 116

7. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli

5

8. Izsniegtas izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības

183

9. Līdzdalība dokumentu gatavošanā, lai zemesgrāmatā 
ierakstītu pašvaldības īpašumus

43

Lai nodrošinātu sporta jomas attīstību novadā un sek-
mētu iedzīvotāju iesaisti sporta un aktīvās atpūtas nodar-
bībās, 2011. gada 1. septembrī darbību uzsāka Carnikavas 
novada pašvaldības iestāde “Carnikavas Sporta centrs”. 

Pašreiz CSC vadībā darbojas sporta pasākumu or-
ganizators, sporta kompleksa pārzinis, divas sporta zā-
les dežurantes-apkopējas, trenažieru zāles pārzinis un  
17 apmaksāti sporta speciālisti dažādās sporta jomās – 
futbolā, florbolā, basketbolā, orientēšanās sportā, džudo, 
aerobikā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā un nūjošanā. Klāt 
nācis vēl viens futbola treneris. Kopumā CSC organizētas 
sporta grupas ir 12 sporta veidos, kas ietver vairāk nekā  
300 dalībnieku. 

2017. gads sporta jomā iesākās ar tradicionālo džudo 
turnīru, kurā piedalījās sportisti no visas Latvijas un arī 
Lietuvas. Ziemas periodā tika noorganizētas slēpošanas 
sacensības un arī sacensības zemledus makšķerēšanā. 
Diemžēl nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ izpalika Carnika-
vas hokeja Zvaigžņu spēles pasākums. Tāpat norisinājās 
ikgadējais zolītes turnīrs un “Sporta laureāts”, kurā tika go-
dināti novada sekmīgākie sportisti. Tradicionāli ļoti veik-
smīgi dažāda līmeņa sacensībās novadu pārstāvēja orientē-

šanās, riteņbraukšanas un vieglatlētikas grupu dalībnieki. 
Novada SAAC “Zibeņi” norisinājās Latvijas čempionāts 
krosa skrējienā, kurš pulcēja lielu skaitu skrējēju (vairāk 
nekā 420 dalībnieku).

2017. gadā Carnikavas komandas sekmīgi turpināja 
dalību LBL3, Rīgas atklātajā čempionātā florbolā, Latvi-
jas amatieru sacensībās volejbolā, Latvijas jaunatnes un 
veterānu čempionātos futbolā. Latvijas līmeņa sacensībās 
piedalījās jaunie vieglatlēti, futbolisti, florbolisti, riteņ-
braucēji un triatlonisti. 

Strauju popularitāti novadā iegūst kamanu suņu 
sports, kuru veiksmīgi attīsta Biedrība “Dog Sport Car-
nikava”. 

Visa gada garumā notika jauna izglītības kvartāla plā-
nošana, tajā tuvākā nākotnē paredzēts rekonstruēt Car-
nikavas sporta kompleksu, izveidojot mūsdienīgu stadio-
nu ar tribīnēm, slēpošanas un skrituļošanas celiņu.

2017. gadā Carnikavas novada sportisti veiksmīgi 
startēja pasaules līmeņa sacensībās. Redzamākie panā-
kumi bija Toma Skujiņa uzvara Kalifornijas daudzdienu 
riteņbrauciena posmā.
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4.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi bez finansēšanas 2017. gadā bija 10 633 477 eiro – par 2,4 % 
lielāki nekā 2016. gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 2017. gada sākumu bija 482 774 eiro, bet finansēšana no aizņēmu-
miem 1 671 718 eiro. 

3. tabula. Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji

4. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS 
DARBĪBAS REZULTĀTI 

Klasif. kods Ieņēmumu rādītāji 2016. gada  
izpilde, eiro

2017.gada  
izpilde, eiro

Apstiprināts 
budžets  

2018. g. eiro

% 2017.  g. pret 
2016. g.

Eiro 2017. g. pret 
2016. g.

1. 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5 735 109 6 443 909 7 100 480 12,36 708 800

2. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 734 866 1 594 352 1 387 429 91,9 –140 514

3. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma

157 188 0 119,7 31

4. 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 32 805 36 763 40 957 112,01 3 958

5. 10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 25 841 16 027 33 000 62,02 –9 814

6. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 8 414 11 340 7 384 134,77 2 926

7. 13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. īpaš. pārdoša-
nas, pamatparādu kapitalizāc. u.c.

3 446 30 841 100 000 894,98 27 395

8. 18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtie uztu-
rēšanas izdevumu transferti no valsts 
budžeta

1 198 639 1  122 194 440 776 93,62 –76 445

9. 18.6.3.0. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts 
budžeta transferti ES struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai

377 859 328 721 3 319 510 87 –49 138

10. 18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta transferti 2 250 950 42,22 –1 300

11 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 181 211 49 057 40 000 27,07 –132 154

12. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārval-
stu finanšu palīdzības

178 311 4 869 2,73 173 442

13. 21.3.0.0. Maksāj. par budž. iest. sniegtajiem 
pakalpojumiem

908 386 994 266 1 354 126 109,45 85 880

14. 21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par budžeta iestā-
žu pakalpojumiem

245 266 8 000 108,57 21

K O P Ā ieņēmumi 10 387 539 10 633 477 13 830 278 102,37 245 938

15. Izdevumu segšanai iesaistīti līdzekļu 
atlikumi uz gada sākumu

414 495 482 774 504 050 116,47 68 279

16. Aizņēmums 1 198 420 1 671 718 5 374 722 139,49 473 298

P A V I S A M ieņēmumi 12 000 454 12 787 969 19 709 050 106,56 787 515

Kā redzams no 3. tabulas datiem, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu 
vislielākais skaitliskais pieaugums par 708,8 tūkst. EUR jeb 12% bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, taču 
arī iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā bija par 115,6 tūkst. EUR lielākas, bet salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu 
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11. attēls.  Carnikavas novada ieņēmumu dinamika 

12. attēls.  Carnikavas novada domes 2017. gada ieņēmumu īpatsvars

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis

50%

Nekustamā īpašuma 
nodoklis

12%

Nenodokļu 
ieņēmumi

1%

Maksas 
pakalpojumi 
un citi pašu 
ieņēmumi

8%

Ārvalstu 
finanšu 

palīdzība
0%

Transferti no valsts 
budžeta

9%

Finansējums 
ES fondu 

īstenošanai
3%

Transferti no 
citām 

pašvaldībām
0%

Naudas līdzekļu 
atlikums

4%

Finansēšana no 
aizņēmumiem

13%
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kopumā iedzīvotāju ienākuma nodokļa bilance ir pozi-
tīva. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi samazinā-
jās par 140,5 tūkst. EUR sakarā ar izmaiņām pašvaldības 
saistošajos noteikumos – iedzīvotāji vairāk sāka deklarē-
ties, līdz ar to arī paaugstināto NĪ maksāja mazāk.

Tā kā ES fondu līdzfinansēto projektu apguvei visā 
valstī bija tendence aizkavēties, arī Carnikavas novadā 
samazinājās pašvaldību budžeta saņemtie transferti ES 
struktūrfondu īstenošanai. Transferti mērķdotācijām iz-
glītības iestādēm samazinājās, jo no 2017. gada 1. jūlija 
tika likvidēta Piejūras internātpamatskola. Taču aizņē-
mumi tika ņemti par 473,3 EUR vairāk nekā 2016. gadā  
– galvenokārt pašvaldības investīciju projektu īstenoša-
nai. Maksas pakalpojumi bija palielinājušies, arī komu-
nālo pakalpojumu maksa pārskatīšanas rezultātā.

11. attēlā uzskatāmi redzams, ka ieņēmumu dina-
mikā pa gadiem lielākais īpatsvars ir ienākumiem no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Salīdzinot triju gadu di-
namiku, redzams, ka no 2018. gada plānots straujš kā-
pums transfertiem ES struktūrfondu īstenošanai sakarā 
ar to, ka uzsākti īstenot ir lielie ES projekti. Daļēji tādēļ 
arī palielinās finansēšana no aizņēmumiem, tai skaitā ES 
līdzfinansēto projektu īstenošanai, arī izglītības iestāžu 
būvniecībai un renovācijai. 

12. attēlā redzams ieņēmumu īpatsvars pēc ekono-

miskās būtības. Lielākais īpatsvars bija ieņēmumiem no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 50%, otrs lielākais – 13% 
finansēšanai no aizņēmumiem, arī ES finansēto projektu 
īstenošanai; īpašuma nodokļiem – 12%, kā arī 9% – sa-
ņemtajiem transfertiem no valsts budžeta, galvenokārt 
izglītības pasākumiem – tā kā Carnikavas pašvaldībā ir 
četras mācību iestādes – Carnikavas pamatskola, Car-
nikavas speciālā internātpamatskola (likvidēta no 2017. 
gada 1. jūlija), pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” 
un Carnikavas Mūzikas un mākslas skola. Tikai 4% īpat-
svars bija naudas līdzekļu atlikumam un 3% – valsts bu-
džeta transfertiem Eiropas Savienības līdzfinansēto pro-
jektu īstenošanai, kas saistīts ar jaunā plānošanas perioda 
ES fondu uzsākšanas aizkavēšanos. Ieņēmumu īpatsvars 
no maksas pakalpojumiem, no kuriem ~ 80% ieņēmumi 
par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, bija 8%.

Pārējo nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā valsts, pašval-
dības nodevas un pašvaldību budžetu transferti – pamatā 
izglītības funkciju veikšanai, bija ~ 2% kopējos ieņēmu-
mos.

Kā redzams no 13. attēla, nodokļu ieņēmumos gal-
venie ieņēmumi ir no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 
80%, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi – 12% un 
mājokļiem – 6%.

Ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa
80%

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi

12%

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām

2%

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par 
mājokļiem

6%

13. attēls.  Nodokļu ieņēmumu struktūra 
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4.2. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi

2017. gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 12,3 milj. eiro, salīdzinot ar 2016. gadu – par 7,3% lielāki, jo pašval-
dība uzsāka dažādu projektu, tai skaitā ES līdzfinansēto, īstenošanu. 

4. tabula. Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas

Izdevumu rādītāji 2016. gada 
izpilde, eiro

2017. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2018. g. eiro

% 
2017. g.

pret 2016. g.

Eiro 2017. g. 
pret 2016. g.

1. Atlīdzība 4 451 656 4 723 636 4 758 947 106,11 271 980

2.
Komandējumi un dienesta braucieni

17 097 13 530 32 105 79,147 –3567

3. Pakalpojumi 1 661 396 1 655 002 2 235 652 99,62 –6394

4. Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja, citas preces un 
inventārs

568 674 562 600 672 339 98,93 –6074

5. Grāmatas un periodiskie izdevumi 1942 2179 3 942 112,2 237

6. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 55 416 57 070 52 450 102,98 1654

8. Procentu izdevumi 5174 317 20 000 6,13 –4857

9. Nemateriālie ieguldījumi 6200 46 793 5100 754,73 40 593

10. Pamatlīdzekļi 1 981 632 2 266 357 9 564 612 114,37 284 725

11. Pensijas un sociālie pabalsti naudā 98 879 100 756 118 800 101,9 1877

12. Sociālie pabalsti natūrā 29 514 24 681 47 000 83,62 –4833

13. Pārējie pabalsti un kompensācijas     25 139 30 630 21 557 121.84 5491

14.
Kompensācijas pēc tiesu nolēmumiem

3714 200 0 5.39 –3 514

15. Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti citām pašvaldībām, 
valsts budžetu

287 458 364 092 232 430 126,66 76 634

16. Pašvaldību budžeta transferti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā

1 372 444 1 488 015 1 112 319 108,42 115 571

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 925 685 857 589 832 797 92,643 –68 096

Kopā 11 492 020 12 341 729 19 709 050 107,39 849 709

4. tabulā veikta Carnikavas novada pašvaldības izde-
vumu analīze sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem.

Kā redzams, lielākais pieaugums izdevumiem bijis pa-
matlīdzekļiem, ar jau pieminēto ES līdzfinansēto projek-
tu īstenošanu, gan arī pašvaldības projektu īstenošanu.

Sakarā ar to, ka 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, 
bija vērojama vispārēja tendence pedagogu atalgojuma 
izdevumiem palielināties saistībā ar izmaiņām norma-
tīvajos aktos, palielinājās izdevumi atlīdzībai. Atlīdzībai 
izdevumi palielinājās arī p/a “Carnikavas Komunālser-
viss” sakarā ar apsaimniekojamo objektu palielināšanos.  

Izdevumu palielinājums bija vērojams arī iemaksām 
finanšu izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām – par  
116 tūkst eiro. Palielinājums bija arī izdevumiem citām 
pašvaldībām sakarā ar sociālo pakalpojumu pirkšanu, kā 
arī izglītības pasākumiem pamatā Rīgas pilsētas izglītības 
iestādēm.

Lielākais samazinājums bija finansēšanai – aizdevumu 
atmaksai par 68 tūkst. eiro, jo 2016. gadā tika ieskaitīti 
līdzekļi no VARAM Eiropas Savienības līdzfinansētajam 
projektam, tie tika novirzīti aizņēmuma atmaksai. Pārējie 
samazinājumi nebija tik būtiski skaitliskā izteiksmē. 
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14. attēlā atspoguļota izdevumu ar 
lielāko īpatsvaru sadalījumā pa ekono-
miskās klasifikācijas kodiem dinamika 
2016., 2017. gada izpildei un 2018. gada 
plānotajiem izdevumiem.

Kā redzams 14. attēla grafikā, 2017.
gadā izdevumi kapitālieguldījumiem 
palielinājās sakarā ar ES fondu līdzfi-
nansēto projektu, kā arī pašvaldības 
finansēto projektu īstenošanu. Arī paš-
valdību budžeta uzturēšanas transferti 
dinamiski pieaug, jo līdz ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugu-
mu vairāk jāmaksā arī pašvaldību izlī-
dzināšanas fondā citām pašvaldībām, 
kuras nespēj finansēt savus izdevumus. 
15. attēlā redzams 2017. gada izdevumu 
īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikāci-
jas: lielāko daļu sastāda izdevumi atlī-
dzībai – 38%, tai skaitā četru mācību 
iestāžu – Carnikavas pamatskolas, Car-
nikavas speciālās internātpamatskolas 
(likvidēta no 01.07.2018.), Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas un pirms-
skolas izglītības iestādes „Riekstiņš” – izglītības darbinieku atalgojumam, ~ 38% no atalgojumiem, precēm un pakal-
pojumiem – 19%, arī kapitālajiem izdevumiem – 19%; pašvaldības iemaksām finanšu izlīdzināšanas fondā – 12%, bet 
aizdevuma atmaksai – 8%.

14. attēls.  Carnikavas novada domes 2017. gada izdevumu pēc ekonomiskās  klasifikācijas dinamika
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Savukārt 5. tabulā apkopota Carnikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 2016., 2017. gada kases izde-
vumiem un 2018. gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi pa funkcionālajām kategorijām.

5. tabula. Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām
 

Funkcionālā 
kategorija

Izdevumu rādītāji
2016. gada 
izpilde, eiro

2017. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2018. g. eiro

% 
2017. g.

pret 2016. g.

Eiro 2017. g. 
pret 2016. g.

1. 01.000 Vispārējie valdības dienesti 2 202 409 2 378 964 2 142 321 108,02 176 555

Tai skaitā iemaksas pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā

1 372 444 1 488 015 1 112 319 108,42 115 571

2. 0.3000 Sabiedriskā kārtība un drošība 265 930 283 874 322 312 106,75 17 944

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 1 184 646 1 593 478 7 636 172 134,51 408 832

4. 06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

3 216 453 3 247 919 3 892 382 100,98 31 466

5. 08.000 Atpūta, kultūra un sports 719 097 842 386 2 213 592 117,14 123 289

6. 09.000 Izglītība 2 585 426 2 705 638 2 161 157 104,65 120 212

7. 10.000 Sociālā aizsardzība 392 374 431 881 508 317 110,07 39 507 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 925 685 857 589 832 797 92,643 –68 096

Kopā 11 492 020 12 341 729 19 709 050 107,39 849 709

Kā redzams 5. tabulā, kopējais izdevumu palielinā-
jums 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu bija par 
7,4% jeb 850 tūkst. eiro. Lielākais pieaugums bija katego-
rijā “Ekonomiskā darbība”, jo par pašvaldības līdzekļiem 
tika uzlabota ielu un ceļu infrastruktūra, daļēji veikti 
projektēšanas darbi izglītības iestāžu kompleksam un īs-

tenots projekts “Natura 2000”. Pieaugums bija arī katego-
rijā “Vispārējie valdības dienesti” – 176,5 tūkst. eiro, no 
kuras 62,5% īpatsvars bija pašvaldības iemaksām pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas fondā. Lielākais skaitliskais 
samazinājums – 68 tūkst. eiro bija vērojams kategorijā 
“Aizņēmumu atmaksa”. 

16. attēls. Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām, izmaiņas 2017. gadā pret 2016. gadu
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16. attēlā grafiski skatāmi izdevumi pēc funkcionā-
lajām kategorijām – lielākie faktiskie izdevumi 2016. un 
2017. gadā ir kategorijai, kas ietver pašvaldības teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanu. Nākamā lielākā izdevumu 
kategorija, kuras izdevumi pa gadiem ir samērā vienlī-
dzīgi, ir veltīta izglītības pasākumiem, jo Carnikavas no-
vadā ir trīs izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības ies-
tāde “Riekstiņš”, Carnikavas pamatskola un Carnikavas 
speciālā internātskola. Pēc tam jau nāk izdevumi vispā-
rējiem valdības dienestiem, kuros ietilpst arī Carnikavas 

novada pašvaldības dotācija citām pašvaldībām finanšu 
izlīdzināšanai. Kategorijās “Sabiedriskā kārtība un drošī-
ba”, “Sociālā aizsardzība un atpūta”, “Kultūra un sports” 
krasas amplitūdas triju gadu dinamikā nav vērojamas.

Taču 2018. gadā lielākie plānotie izdevumi ir sadaļā 
“Ekonomiskā darbība” sakarā ar jaunu apjomīgu projek-
tu uzsākšanu, kā, piemērām, izglītības iestāžu būvniecī-
ba, uzņēmējdarbības infrastruktūras būvniecība, kā arī 
dažādi projektēšanas darbi.

Vispārējie valdības 
dienesti

19%

Sabiedriskā kārtība un 
drošība

2%

Ekonomiskā darbība 
13%

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

26%

Atpūta, kultūra un 
sports

7%

Izglītība
22%

Sociālā aizsardzība
4%

Finansēšana -
aizdevumu atmaksa

7%

17. attēls Carnikavas novada pašvaldības 2017. gada izdevumu īpatsvars sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām 

17. attēlā atspoguļots Carnikavas novada pašvaldības 
izdevumu procentuālais sadalījums pa funkcionālajām 
kategorijām 2017. gadā. Lielākie izdevumi pēc funkcio-
nālajām kategorijām bija teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošanai – 26%, kam sekoja izglītības funkciju nodro-
šināšana – 22% un ekonomiskā darbība – 13%. Vispārējie 
valdības dienestu izdevumi bija 19%, un, kā jau iepriekš 
tika pieminēts, 62,5% no tiem bija jāiemaksā pašvaldību 
izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras nevar fi-
nansēt izdevumus no saviem ieņēmumiem. 

4.3. Speciālais budžets

Carnikavas novada domes speciālā budžeta lielāko 
daļu veido Autoceļu fonda līdzekļi, kurus piešķir pašval-
dībām saskaņā ar valsts budžetu, un Satiksmes ministrija 
katru mēnesi ieskaita mērķdotāciju (vienu divpadsmito 
daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašval-
dību ceļu fondos, un tos var izlietot tikai speciāliem mēr-
ķiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām. 

Neliela daļa – aptuveni 12% no speciālā budžeta – ir 
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Dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kurus var novirzīt īpašiem mērķiem – vides aizsardzībai.  
6. un 7. tabulā apkopota speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2016. un 2017. gada izpildei, kā arī 

2018. gada plānotajam budžetam.

6. tabula. Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi
 

Nr. p. 
k.

Klasif.
 kods

Ieņēmumu rādītāji
2016. gada 
izpilde, eiro

2017. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2018. g., eiro

% 
2017. g.

pret 2016. g.

Eiro 2017. g.  
pret 2016. g.

1. 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 10 006 10 987 9000 109,8 981

2. 18.9.1.0. Ieņēmumi no Valsts autoceļu fonda
85 835 85 835 85 835

100
…

Naudas līdzekļu atlikums 24 110 17 359 72 –6 751

Kopā 119 951 114 181 94 835 95,19 –5 770

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi bija 114,2 tūkst. eiro, no kuriem 75% bija Au-
toceļu fonda līdzekļi.

 
7. tabula. Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 

 

Nr. p. 
k.

Funkcionālā 
kategorija Izdevumu rādītāji 2016. gada 

izpilde, eiro
2017. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2018. g., eiro

% 
2017. g.

pret 
2016. g.

Eiro 2017. g. pret 
2016. g.

1. 04.000 Ekonomiskā darbība 84 975 92 411 85 835 108,75 7436

2. 05.000 Vides aizsardzība 4432 17 596 9000 397,02 13 164

Kopā 89 407 110 007 94 835 123.04 20 600

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie faktiskie izdevumi bija 110 tūkst. eiro, no kuriem  

92 tūkst. eiro tika novirzīti ekonomiskajai darbība – au-
toceļu fonda izlietojumam, bet 18 tūkst. eiro – vides aiz-
sardzībai. Visi līdzekļi tika izlietoti uzturēšanas izdevu-
miem – kapitālieguldījumi netika veikti.

4.4. Ziedojumi un dāvinājumi 
Carnikavas novada pašvaldība 2017. gadā tika saņē-

musi 150 eiro ziedojumu no fiziskas personas. Arī izlie-
tojums bija 150 eiro, kas tika izlietots paredzētajam mēr-
ķim.

4.5. Aizņēmumi
Pašvaldībai pavisam ir 40 aizņēmuma līgumu par ko-

pējo summu 8,9 milj. eiro.
2017. gadā gadā noslēgti 10 jauni aizņēmuma līgumi 

ar Valsts kasi:
1. Aizdevuma līgums no 2017. gada 27. janvāra  

Nr. A2/1/17/24 projekta “Piejūras internātpamatskolas 

pārbūves projektēšana” īstenošanai 47 197 eiro.
2. Aizdevuma līgums no 2017. gada 4. aprīļa  

Nr. A2/1/17/175 projekta “Brīvdabas estrādes Carnika-
vas parkā būvniecība, Novadpētniecības centra pārbūve, 
Svētku laukuma pārbūve un gājēju tilta pār Vecgauju iz-
būves projektēšana” īstenošanai 63 452 eiro.

3. Aizdevuma līgums no 2017. gada 3. aprīļa  
Nr. A2/1/17/172 prioritārā investīciju projekta “Carnika-
vas novada Jūras ielas pārbūve posmā no Laivu ielas līdz 
stāvlaukumam” un “Ārējo tīklu elektroapgādes projekts 
“Ūdensblusas” Carnikavas novads” īstenošanai 107  147 
eiro.

4. Aizdevuma līgums no 2017. gada 28. aprīļa  
Nr. A2/1/17/214 Projekta “Carnikavas novada izglītības 
iestāžu investīciju projekts” piecu būvprojektu izstrāde 
392 040 eiro.

5. Aizdevuma līgums no 2017. gada 28. aprīļa  
Nr. A2/1/17/215 projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas nova-



CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2017. GADA  PUBLISKAIS PĀRSKATS

36

da Garciemā, projektēšana” īstenošana 277 574 eiro.
6. Aizdevuma līgums no 2017. gada 26. maija  

Nr. A2/1/17/319 pašvaldības autonomo funkciju veikša-
nai nepieciešamā transporta (riteņtraktora un komerc-
transporta) iegāde 65 678 eiro.

7. Aizdevuma līgums no 2017. gada 30. jūnija  
Nr. A2/1/17/458 prioritārā investīciju projekta “Ūdens-
vada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielā Kaln-
galē, Carnikavas novadā” īstenošana 79 618 eiro.

8. Aizdevuma līgums no 2017. gada 30. jūnija  
Nr. A2/1/17/457 projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu 
un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekons-
trukcija un atjaunošana” īstenošana 769 351 eiro.

9. Aizdevuma līgums no 2017. gada 31. jūlija  
Nr. A2/1/17/530 prioritārā investīciju projekta “Pureņu 
ielas, Garupē pret putekļu apstrāde, izmantojot divkāršo 
virsmas apstrādi” īstenošanai 96 679 eiro.

10. Aizdevuma līgums no 2017. gada 30. oktobra  
Nr. A2/1/17/786 prioritāro investīciju projektu “Ūdens-
vada aizbīdņu remontdarbi un elektromagnētisko skaitī-

tāju uzstādīšana Kalngalē”, “Ūdensvada aizbīdņu remon-
tdarbu veikšana Jūras un Liepu ielā, Carnikavā, Žagatu 
ielā Kalngalē”, “Projektēšanas darbi ūdensvada pārbūvei 
Garciemā”, “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstruk-
cija Laivu ielā 12 un Dārznieku ielā 5 Carnikavā” īsteno-
šanai 100 896 eiro.

4.6. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 
Carnikavas novada attīstības programmas 2015.–

2021. gadam rīcības plāns un investīciju plāns ir aktuali-
zēts ar Carnikavas novada domes 2017. g. 22. februāra 
lēmumu (Prot. Nr. 14, 7.§); 21.06.2017. lēmumu (Prot. 
Nr. 12, 6.§); 30.11.2017. lēmumu (Prot. Nr. 25, 3.§).

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
(IAS) 2014.–2030. gadam un attīstības programmas (AP) 
2015.–2021. gadam ikgadējais novērtējuma pārskata zi-
ņojums par 2017. gadu netika gatavots, jo 2018. gadā tiks 
veikts vidusposma novērtējums.

2017. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma 
ir 32 036 495 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata pe-
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riodu bilances kopsumma palielinājusies par 1,4 milj. eiro jeb 4,7%.

 8. tabula. Bilance 2017. gada 31. decembrī (eiro)

Konta Nr.
Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās
Pārskata perioda 
sākumā Izmaiņas +/- Izmaiņas %

AKTĪVS

A B 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 30 995 981 29 695 495 1 300 486 104,38

1100 Nemateriālie ieguldījumi 93 064 39 772 53 292 233,99

1110 Attīstības pasākumi un programmas 31 648 6002 25 646 527,29

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 39 859 28 349 11 510 140,60

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 5198 1331 3867 390,53

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 12 269 0 12 269 100,00

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 4090 4090 0 100,00

1200 Pamatlīdzekļi 30 888 269 29 654 602 1 233 667 104,16

1210 Zeme, ēkas un būves 28 064 398 27 521 051 543 347 101,97

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 107 365 50 477 56 888 212,70

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 437 161 1 431 736 5425 100,379

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1 042 477 594 062 448 415 175,48

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 157 275 57 276 99 999 274,59

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 79 593 0 79 593 100,00

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 14 648 1 121 13 527 1306,69

1420 Citas ilgtermiņa prasības 14 648 1121 13 527 1306,69

2000 Apgrozāmie līdzekļi 1 040 514 904 731 135 783 115,01

2100 Krājumi 35 131 51 827 –16 696 67,79

2300 Debitori 417 119 284 691 132 428 146,52

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 
projektiem 105 490 32 603 72 887 323,56

2600 Naudas līdzekļi 482 774 535 610 –52 836 90,14

I. BILANCE (1000+2000) 32 036 495 30 600 226 1 436 269 104,69

Kā redzams 8. tabulā, pamatlīdzekļi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājušies par 1,2 milj. 
eiro. Zemes, ēkas un būves kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājušās par 543,3 tūkst. eiro.  

5. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
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Lielākie nodotie objekti, kas iekļauti pamatlīdzekļu sastāvā (eiro)

Veikti kapitālieguldījumi projektā SAM 5.5.1. Kultūras objektu projektēšana 101 241 
Veikti kapitālieguldījumi projektā SAM 3.3.1. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 282 051
Veikti kapitālieguldījumi izglītības iestāžu investīciju projektā "Carnikavas izglītības iestāžu projektēšana" 85 850
Veikti kapitālieguldījumi Dzirnupes ielas Siguļos seguma atjaunošanā un apgaismojuma izbūvē 582 391
Veikti kapitālieguldījumi Jūras ielas, no Laivu ielas līdz stāvlaukumam pie jūras, būvniecībā 93 498
Veikti kapitālieguldījumi Karlsona parka sporta, atpūtas un stāvlaukuma zonas I kārtas izbūvē 93 101
Veikti kapitālieguldījumi Pureņu ielas pretputekļu apstrādē 92 639
Veikti kapitālieguldījumi gājēju ietves Rīgas ielā pārbūvē 15 889
Veikti kapitālieguldījumi Garupes ielas un Jaunciems–Carnikava–Ādaži P1 krustojuma pārbūvē 345 556
Veikti kapitālieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā Laivu ielā 12 un Dārznieku ielā 5 82 402
Veikti kapitālieguldījumi ūdensvada un kanalizācijas izbūvē Dzērvju un Pūces ielā Kalngalē 178 212
Veikti kapitālieguldījumi gājēju ietves izbūvē Jūras ielā 9859
Veikti kapitālieguldījumi Dzirnupes ielas tehniskā projekta izstrādei un caurtekas izbūvei Liepu alejā 25 168
Veikti kapitālieguldījumi jauna apgaismojuma izbūvei Carnikavas novadā 25 542

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 
pašu kapitāls palielinājies par 335 013 eiro. 

9. tabula. Bilance 2017. gada 31. decembrī 

Konta Nr.
Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda beigās
Pārskata perioda 

sākumā Izmaiņas 
+/–

Izmaiņas 
%PASĪVS

A B 1 2
3000 Pašu kapitāls 22 075 309 21 740 296 335 013 101,54

3300 Rezerves 3614 6233 –2619 57,98
3500 Budžeta izpildes rezultāti 22 071 695 21 734 063 337 632 101,55

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 21 734 063 21 345 957 388 106 101,82

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 337 632 388 106 –50 474 86,99

4000 Uzkrājumi 2000 2200 –200 90,91

5000 Kreditori 9 959 186 8 857 730 1 101 456 112,43

5100 Ilgtermiņa saistības 8 274 465 7 375 582 898 883 112,19

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 8 073 451 7 375 582 697 869 109,46

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 200 984 0 200 984 100,00

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 30 0 30 100,00

5200- 5900 Īstermiņa saistības 1 684 721 1 482 148 202 573 113,67

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 845 489 729 226 116 263 115,94

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 424 686 130 652 294 034 325,05

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 133 062 179 934 –46 872 73,95

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 6140 3121 3019 196,73

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 131 130 126 229 4901 103,88

5800 Pārējās īstermiņa saistības 12 577 2330 10 247 539,79

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 131 637 310 656 –179 019 42,37

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 31 261 200 762 –169 501 15,57

5930 Avansā saņemtie transferti 100 376 109 894 –9518 91,34

I BILANCE (3000+4000+5000) 32 036 495 30 600 226 1 436 269 104,69

0100 Nomātie aktīvi 109 650 18 947 90 703 578,72

9100 Zembilances aktīvi 133 047 168 647 –35 600 78,89

9500 Zembilances pasīvi 134 557 115 113 19 444 116,89
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6. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

 10. tabula. Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība

Posteņu nosaukums Atlikusī vērtība  
2017. gada beigās, eiro

Atlikusī vērtība  
2016. gada beigās, 

eiro

Izmaiņas 2017. gadā, salīdzinot 
ar 2016. gadu, eiro

Zeme, ēkas un būves 28 064 398 27 521 051 543 347

t.sk.:    

Dzīvojamās ēkas 53 327 56 281 –2954

Nedzīvojamās ēkas 3 858 524 5 251 688 –1 393 164

Transporta būves 6 105 800 5 091 514 1 014 286

Zeme zem ēkām un būvēm 2 666 740 2 760 061 –-93 321

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 56 209 56 209 0

Pārējā zeme 1 079 356 1 072 204 7152

Inženierbūves 14 244 442 12 805 151 1 439 291

Pārējais nekustamais īpašums 0 427 943 –427 943

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie 
īpašumi nav nav –

t.sk.:      

Turējumā nodotā valsts un pašvaldības zeme nav nav –

Turējumā nodotās valsts un pašvaldības ēkas un būves nav nav –

2017. gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās turpināja ierakstīt īpašumus zemesgrāmatā, un arī 2018. gada budže-
tā šim mērķim ir paredzēti finanšu līdzekļi.

Zembilances aktīvā iekļautas saņemamās soda naudas 
pārsvarā par nekustamā īpašuma nodokli, turējumā sa-
ņemti no VARAM valsts īpašumi – publiskie ūdeņi un 
zeme zem tiem.

Zembilances pasīvā uzskaitīti nākotnes nomas maksā-
jumi par zemēm ERAF projekta „Plūdu draudu novērša-
na Carnikavas novadā” īstenošanai, nākotnes saistības un 
maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem.
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2017. gadā veicot nekustamo īpašumu attīstību, tika 
ņemts vērā 2011. gadā apstiprinātais Carnikavas novada 
teritorijas plānojums.

Ar Carnikavas novada teritorijas plānojumu var ie-
pazīties būvvaldē, kā arī Carnikavas novada domes in-
terneta vietnē www.carnikava.lv. 2017. gadā turpinājās 
darbs pie jauna Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
izstrādes. 

Carnikavas pašvaldības attīstības programma tika ap-
stiprināta 2014. gadā, un 2017. gadā Carnikavas pašval-
dība realizēja attīstības programmā noteiktos mērķus un 
uzdevumus. Lai īstenotu attīstības programmā noteiktos 
mērķus, tika uzsākti vairāki lieli būvniecības projekti, par 
kuru būvniecību un veidu, tika sarīkotas būvniecību ie-
ceru sabiedriskās apspriešanas.

2017. gadā uzsākta 3 detālplānojumu projektu izstrā-
de. 

Detālplānojuma projekta izstrādes laikā tiek nodro-
šināta ieceres sabiedriskā apspriešana un ikvienam ir 
iespēja izteikt savu viedokli par plānoto projekta risinā-
jumu. Iedzīvotāji aktivitāti galvenokārt nosaka tas, ciktāl 
rezultāts ietekmēs viņa īpašumu, tā pieguļošo teritoriju 
vai viņu pašu personīgi. 

2017. gadā apstiprināti 4 detālplānojuma projekti. 
Turpmāk pirms ēku būvniecības tiek paredzēts izbūvēt 
ielas, elektroapgādes tīklus, ūdensvadu tīklus, kanalizā-
cijas tīklus utt. 

Iedzīvotāji aktīvi darbojas pie nekustamo īpašumu 
robežu sakārtošanas, līdz ar to tiek izstrādāti zemes ierī-
cības projekti. 2017. gadā Carnikavas pašvaldība apstip-
rināja 23 zemes ierīcības projektus.

Kopumā var secināt, ka palielinās interese par nekus-
tamo īpašumu iegādi un apbūves iespējām Carnikavas 
novadā. 

7. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS  
PLĀNA ĪSTENOŠANĀ

8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI

Carnikavas novadā komunikācija ar iedzīvotājiem 
notiek ar pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma 
„Carnikavas Novada Vēstis”, pašvaldības oficiālās mājas-
lapas www.carnikava.lv, pašvaldības oficiālo sociālo kon-
tu tviterī un feisbukā, kā arī ar novada ciemos izvietoto 
informatīvo stendu palīdzību.

Pašvaldības aktualitātes novadā tiek publicētas šādās 
interneta vietnēs:

* www.carnikava.lv;
* www.komunalserviss.carnikava.lv;
* www.kultura.carnikava.lv;
* www.pamatskola.carnikava.lv
* www.muzart.carnikava.lv 
* www.sports.carnikava.lv
* www.tourism.carnikava.lv.
 Informācija šajās vietnēs tiek publicēta, lai iedzīvotā-

jiem pārskatāmi un operatīvi būtu pieejama aktuālākā un 

jaunākā informācija par notiekošo saimnieciskajā darbī-
bā, izglītībā, sportā, tūrismā, kultūrā, novada attīstībā un 
ar Eiropas fondu līdzfinansējumu īstenotajiem projek-
tiem u.c. aktualitātēm novadā. Lai paplašināti informētu 
sabiedrību par notikumiem izglītības jomā, kas saistīta ar 
mākslas un mūzikas nozari, 2017. gadā izveidota Mākslas 
un mūzikas skolas oficiālā lapa www.muzart.carnikava.lv. 

Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem notiek arī paš-
valdības sociālo tīklu “Facebook” (facebook.com/Carni-
kavasnovads, facebook.com/carnikavastautasnams.ozolai-
ne, facebook.com/carnikavasnovadpetniecibascentrs, face-
book.com/carnikava.tic, facebook.com/carnikavasspor-
tacentrs, facebook.com/carnikavas.pamatskola.3) un  
“Twitter” (twitter.com/carnikavas_nov) kontos, kur var 
uzzināt par jaunumiem un aktualitātēm pašvaldībā un 
novadā, komentēt, uzdot jautājumus un izteikt priekšli-
kumus. 

Carnikavas novada dome katru gadu aktualizē darba 
plānu atbilstoši risku vadības novērtējumam visās domes 
darbības jomās, un tas darbojas kā struktūrvienību un 
iestāžu plānoto un paveikto darbu atskaites plāns. 

Efektīvas iekšējās kontroles izveidošanai Carnika-
vas novada domē regulāri tiek izstrādāti, aktualizēti un  
apstiprināti gan iekšējie, gan ārējie normatīvie doku-
menti.

9. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU UN SADARBĪBA  
AR NEVALSTISKO SEKTORU
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Mājaslapā www.carnikava.lv pieejami domes sēžu vi-
deo un audio ieraksti – tādā veidā ikviens interesents var 
iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībā. 
Mājaslapā pieejami arī domes sēžu protokoli un pašval-
dības saistošie noteikumi un nolikumi, regulāri tiek pub-
licētas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par 
dažādiem jautājumiem. Aptaujas par jautājumiem, kuros 
svarīgi noskaidrot pēc iespējas lielāka skaita novadā dek-
larēto iedzīvotāju viedokli, tiek publicētas informatīvajā 
izdevumā, kurš tiek piegādāts visiem novadā deklarēta-
jiem iedzīvotājiem (2017. gadā – “Aptauja par pašvaldī-
bas iestāžu darbalaiku”). Novadnieki apmeklē arī sadaļu 
„Jautā, dome atbild”, ar kuras palīdzību var ērti elektro-
niski uzdot sev interesējošo jautājumu pašvaldībai un sa-
ņemt atbildi uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Atbildes 
tiek sniegtas pēc iespējas operatīvi. 

Iedzīvotāji izmanto iespēju saņemt pašvaldības pa-
kalpojumus elektroniski portālā www.pakalpojumi. 
carnikava.lv, kā arī pašapkalpošanās portālā www.rekini.
carnikava.lv, kurā var elektroniski nodot ikmēneša ūdens 
patēriņa skaitītāju rādījumus. Šie portāli novada iedzīvo-
tājiem atvieglo pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā, kā 
arī palīdz samazināt administratīvo slogu.

2017. gadā “Carnikavas Novada Vēstu” tirāža ik mē-
nesi bija 4000 eksemplāru, un tās bez maksas pēc iespējas 
tika nogādātas katram novadā deklarētajam iedzīvotājam 
pastkastītē, kā arī izvietotas sabiedriskās vietās: domē, 
pastā, bibliotēkā, tautas namā. Izdevums iznāk ne retāk 
kā reizi mēnesī, un tā lapaspušu skaits sasniedz vidēji  
20–24 lpp. Katrā informatīvā izdevuma numurā tiek at-
spoguļoti domes sēdēs pieņemtie lēmumi, svarīgākie no-
tikumi un aktualitātes novadā izglītības, kultūras, sporta, 
attīstības u.c. jomās.

Carnikavas novadā ir arī 10 informatīvo stendu, kuros 
tiek izlikta iedzīvotājiem svarīga informācija par sapul-
cēm, apspriedēm, afišas par kultūras un sporta pasāku-
miem u.c. Stendos fiziskām un juridiskam personām ir 
iespēja izvietot arī savas reklāmas un sludinājumus.

Lai par svarīgākajām aktualitātēm pašvaldībā infor-
mētu ne tikai novada iedzīvotājus, bet plašāku sabiedrību, 
notikumu preses relīzes un fotoreportāžas tiek izplatītas 
Latvijas lielākajiem laikrakstiem, interneta portāliem, ra-
dio un televīzijas kanāliem. Tiek veidoti arī video mate-
riāli, kas apskatāmi pašvaldības mājaslapas sadaļā “Video”.

Kas attiecas uz sadarbību ar nevalstisko sektoru, tad 
mājaslapā ir pieejama informācija par redzamākajām 
novadā reģistrētajām biedrībām, kas rīko dažādus tema-
tiskus pasākumus un aktivitātes, socializējot arī iedzīvo-
tājus, ik pa laikam tiek atspoguļota arī to dalība projektos 
ar pašvaldības finansējumu.

Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība 
teritorijas attīstības programmas un teritorijas 
plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības program-
mas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnvei-
došanā

Lai apzinātu sabiedrības viedokli un iedzīvotāju in-
tereses, t.sk. atpūtas vietu izveidei pie publiskajiem ūde-
ņiem, sagatavotais Carnikavas novada administratīvajā 
teritorijā esošo publisko ūdeņu (upe Gauja, Dzirnezers 
un Garezeri) un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas 
plāna 2017.–2026. gadam projekts tika nodots publiskai 
apspriešanai 2017. gada janvārī. Plāna projekts ietvēra 
esošās situācijas novērtējumu un priekšlikumus gan aiz-
sardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, gan eks-
pluatācijas noteikumiem un zonējumam. Publiskās ap-
spriešanas sanāksme notika tautas namā “Ozolaine” (Jū-
ras ielā 1a Carnikavā) 2017. gada 18. janvārī plkst 18.00. 
Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 37 dalībnieki 
un tika izteikti 12 priekšlikumi.

Izstrādātais dokuments pieejams mājaslapā:  
www.carnikava.lv/attistiba/attistibas-dokumenti.

Jaunā teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta pama-
tojoties uz Carnikavas novada domes 2016. g. 18. maija 
lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 
2017.–2028. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzde-
vuma apstiprināšanu (Prot. Nr.10, 13.§). Plānošanas do-
kuments attiecas uz Carnikavas novada teritorijas atļauto 
izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantoša-
nas veidiem turpmākajiem 12 gadiem. Sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksme notika 2017. gada 30. martā plkst. 
18.00 Carnikavas pamatskolas Aktu zālē (Nākotnes iela 
1, Carnikava).

2017. gada 2. februārī Carnikavas novada pašvaldība 
uzsāka publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Brīvda-
bas estrāde Carnikavas parkā”. Estrāde atrodas Carnika-
vas parka teritorijā, Jūras ielā 3A, Carnikavā. Īstenojot šo 
ieceri, novads iegūs iespēju paplašināt pasākumu klāstu, 
īstenojot dažāda veida brīvdabas koncertus un izrādes, 
kuru organizēšanai šobrīd nepieciešams nomāt skatuves 
konstrukcijas, kā arī tiks atvieglota nozīmīgāko novada 
pasākumu organizēšana. Šobrīd ES fondu darbības prog-
rammas SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozī-
mīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ietvaros ir iespēja iegūt Eiropas 
fondu finansējumu estrādes izbūvei.
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2018. gadā plānoti sagatavošanās darbi un īstenoša-
na 28 projektiem atbilstoši Carnikavas novada attīstības 
plānošanas dokumentiem, t.sk. Carnikavas novada at-
tīstības programmas 2015.–2021. gadam un 30.11.2017. 
aktualizētajam rīcības un investīciju plānam (skat. tabulu 
Pielikumā Nr. 3).

Kopumā plānots īstenot 28 projektus, no kuriem no-
zīmīgākie ir izglītības, dabas un kultūrvēsturiskā man-
tojuma infrastruktūras un ceļu infrastrultūras attīstība. 
Tiks uzsākta un pabeigta projektēšana darbiem, kur būs 
iespēja piesaistīt ES fondu finansējumu atbilstoši novada 
plānošanas dokumentiem. Carnikavas novadam ES fi-
nansējums būs pieejams Carnikavas pamatskolas paplaši-
nāšanai un rekonstrukcijai; uzņēmējdarbības infrastruk-
tūras attīstībai Mežgarciemā; estrādes izbūvei Carnika-
vas muižas parkā un novadpētniecības centra attīstībai; 
jauna gājēju tilta izbūvei pār Vecgauju un aizsargdambja 
daļas (no dzelzceļa līdz Jūras ielai) labiekārtošanai un 
Svētku laukuma labiekārtošanai. Plānots iesniegt pārro-
bežu projektu (projekta ideja ir apstiprināta) sadarbībā 
Zviedrijas partneriem, tādējādi piesaistot investīcijas no 
šīs programmas. 

Ieņēmumi
Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta kopē-

jie ieņēmumi ir plānoti 19 709 050 eiro, tai skaitā: aizņē-
mumi Valsts kasē Eiropas Savienības finansēto projektu 
īstenošanai 5 374 722 eiro un uzkrātais naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā – 504 050 eiro. 2018. gada ieņē-
mumi ar finansēšanu, salīdzinot ar 2017. gada sākumā 
plānotajiem ieņēmumiem, palielinājušies par 56%, jo 
sākta intensīva Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
apguve, piesaistot arī aizņemtos līdzekļus Valsts kasē. 

Kā redzams 18. attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos 
ir no iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma no-
dokļu ieņēmumiem (kopā 43%). Ieņēmumu avotu īpat-

svaru proporcijas 2018. gadā būtiski mainījušās sakarā ar 
iepriekš minēto intensīvo Eiropas Savienības līdzfinansē-
to projektu apguvi. Ienākuma nodokļa ieņēmumi veido 
36% (2017. gadā – 50%) no kopējā budžeta, ieņēmumi 
no valsts un struktūrfondu līdzfinansējuma Eiropas Sa-
vienības līdzfinansētajiem projektiem – 17% (2017. gadā 
– 2%). Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 7%, arī 
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – tikpat, lielākais 
īpatsvars šajā sadaļā ir ieņēmumiem no dzīvokļu un ko-
munālajiem pakalpojumiem – 79%. Valsts budžeta do-
tāciju izglītībai, sociālajai jomai un kultūrai īpatsvars ir 
tikai 2%: Carnikavas novada pašvaldības trim izglītības 
iestādēm pašvaldības budžetā plānots saņemt transfertus 
no valsts budžeta 440 776 eiro, ko veido līdzekļi peda-
gogu darba samaksas nodrošināšanai saskaņā ar likumu 
„Par valsts budžetu 2018. gadam”; dotācijas piecus un 
sešus gadus vecu izglītojamo pedagogu darba samaksas 
nodrošināšanai; Carnikavas pamatskolas pedagogu un 
interešu izglītības pedagogu darba samaksa; 1.–4. klašu 
skolēnu ēdināšana, neliels finansējums mācību līdzekļu 
iegādei un daļējs Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogu finansējums. 

Asistentu sociālajiem pakalpojumiem, kas novadā ir 
ļoti pieprasīti, finansējums no valsts plānots 10 000 eiro 
apmērā, un neliels finansējums no Kultūras ministrijas 
kultūras kolektīvu vadītāju atlīdzībai – 4576 eiro. Tā kā  
2018. gadā paredzēti Dziesmu un deju svētki, arī no valsts 
šim pasākumam tiks neliela daļa finansējuma – aptuveni 
15 000 eiro. Būtisku samazinājumu izglītības nozares fi-
nansējumam Carnikavas novadā deva Piejūras internāt-
pamatskolas likvidēšana, jo valsts finansēja gan pedago-
gu atalgojumu, gan audzēkņu uzturēšanas izdevumus.  
2018. gadā, paredzams, 2,5 reizes palielināsies finansēša-
na no aizņēmumiem, tāpēc īpatsvars kopējā budžetā ir 
27%, finansēšana no naudas līdzekļu atlikuma – 3%, lī-
dzīgi kā iepriekšējā gadā.

10. PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 
2018. GADĀ
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Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem 
un sankcijām, kā arī norēķiniem ar citām pašvaldībām 
par izglītību kopā veido aptuveni 1% no kopējiem budžeta 
ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi sastāv no valsts no-
devām, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā (6400 eiro), 
pašvaldību nodevām (34 557 eiro), sodiem un sankcijām 
(33 000 eiro) un ieņēmumiem no zvejas tiesību nomas 
(6000 eiro). 

No Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai pa-
redzētajiem ieņēmumiem plānots saņemt 3,3 milj. eiro, 
no kuriem apjomīgākās investīcijas avansa veidā plāno-
tas SAM 3.3.1. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras būvniecība Carnikavas novada Garciemā 
1,5 milj. eiro, SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecībai – 
710 043 eiro, SAM 8.1.2. Carnikavas pamatskolas izglī-
tības kvartāla būvniecībai – 360 000 eiro un projektam 
“Natura 2000” – 390 780 eiro. Pārējā līdzfinansējuma 
daļa ir plānota kā Eiropas Savienības līdzfinansējuma da-
ļas ieņēmumi ne tik lieliem projektiem.

Carnikavas pamatskolā mācās arī citu novadu un pil-
sētu administratīvajās teritorijās deklarēti bērni, tāpēc 

ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītību plānoti 40 
000 eiro.

Sadaļā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” 
1 362 126 eiro lielākais īpatsvars (81%) jeb 1 103 676 eiro 
ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpo-
jumiem, ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanu 
pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” plānoti 106 700 
eiro jeb 8%, ieņēmumi no pārējiem maksas pakalpoju-
miem – 13%. 

Finansēšana no aizdevumiem
2018. gadā finansēšana no aizdevumiem kopumā 

plānota 5 374 722 eiro apmērā desmit aizņēmuma līgu-
miem, tai skaitā izglītības iestāžu investīciju projektam – 
Carnikavas pamatskolas moduļu ēku iegāde 2,3 milj. eiro 
apmērā jeb 43% no plānotajiem aizņēmumiem, arī paš-
valdības finansētā ceļu un ielu infrastruktūras program-
ma (811 175 eiro jeb 15% apmērā), kuras ietvaros pare-
dzēta arī ceļu un apgaismojuma rekonstrukcija vairākās 
ielās; 9,5% no aizņēmumiem jeb 511 807 eiro plānoti kā 
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pašvaldības līdzfinansējums SAM 5.5.1. Kultūras objek-
tu būvniecībai; 459 500 eiro jeb 8,5% plānoti SAM 3.3.1. 
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktū-
ras būvniecība Carnikavas novada Garciemā; aizņēmums 
prioritāro projektu attīstībai – lai pabeigtu 2017. gadā ie-
sāktos un sāktu jaunos projektus – kopā 400 tūkst. eiro; 
ELFLA projekta pievedceļu attīstībai lauksaimniecības 
uzņēmumiem – 396 290 eiro; 2017. gadā sāktajai projekta 
Carnikavas izglītības iestāžu projektēšanas pabeigšanai – 
235 tūkst. eiro; komunālās saimniecības transportlīdzek-
ļu iegādei – 75 700 eiro apmērā, projekta “Natura 2000” 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa – 145 250 eiro; “ES In-
terreg” Igaunijas – Latvijas projekta “Hiking Route Along 
the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia” kā pašvaldī-
bas līdzfinansējums – 40 000 eiro. 

Izdevumi
Kopējie Carnikavas novada pašvaldī-

bas pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā plānoti  
19 709 050 eiro apmērā un ir iedalīti septiņās funkcio-
nālajās kategorijās, kā arī ir iekļauta aizdevuma atmak-
sa Valsts kasei 832 797 eiro apmērā. Salīdzinājumā ar  
2017. gada sākotnējo budžeta plānu, kopējie 2018. gada 
izdevumi plānoti par 56% lielāki. 

01.000.Vispārējie valdības dienesti – 2 142 321 eiro 
jeb 11% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 

2017. gadu samazinājums ir 11%, jo par 331 tūkst. eiro 
samazinājušās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fondā. Klasifikācijas kods ietver virkni pasākumu, 
kas saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu – Ad-
ministrācijas izmaksas – 584 tūkst. eiro, finanšu vadību – 
199 077 eiro, klientu apkalpošanu – 36 443 eiro, informā-
cijas tehnoloģiju apkalpošanu – 139 915 eiro, bez tam arī 
aizdevuma procentu atmaksu Valsts kasei 24 884 eiro ap-
mērā, iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 
1 112 319 eiro, kam īpatsvars vispārējo valdības dienestu 
izdevumos ir 52%, kopējos pašvaldības izdevumos – 6%. 
Savukārt izdevumi neparedzētiem gadījumiem pašvaldī-
bas budžetā ir 10 000 eiro.

03.000. Sabiedriskās kārtības un drošības nodroši-
nāšanai paredzamais finansējums ir 322 312 eiro jeb 2% 
no kopējiem pašvaldības izdevumiem, palielinājums  
11% pret 2017. gadu saistīts ar nelielu atalgojuma palie-
lināšanos. Pašvaldības policijas kārtējiem izdevumiem  
298 760 eiro ir 93% īpatsvars šajā sadaļā. 

04.000. Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā pa-
redzēti 7 636 172 eiro jeb 39% no kopējiem izdevumiem; 
palielinājums pret 2017. gadu – 3,7 reizes sakarā ar Eiro-
pas Savienības līdzfinansēto projektu intensīvas apgūša-
nas sākšanu. Sadaļā lielākais īpatsvars – 30% jeb 2,3 milj. 
eiro plānots Carnikavas pamatskolas moduļu ēku iegādei, 
1 959 500 eiro jeb 26% īpatsvars plānots SAM 3.3.1. Uz-
ņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
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būvniecībai Carnikavas novada Garciemā; ceļu, ielu infra-
struktūras attīstības programmas īstenošanai – 1 081 567 eiro 
jeb 14%; 70 000 eiro paredzēti dažādiem nelieliem ceļu 
un ielu labiekārtošanas darbiem, kam pietrūkst Valsts 
autoceļu fonda finansējuma. Finansējums paredzēts arī 
projektēšanas darbiem – izglītības iestāžu projektēšanas 
pabeigšanai – 235 000 eiro. ELFLA projektam pieved-
ceļu attīstībai lauksaimniecības uzņēmumiem paredzēti  
516 290 eiro, projektam “Natura 2000”– 536 030 eiro; SAM 
8.1.2. Carnikavas pamatskolas attīstībai – izglītības kvartā-
lam – 360 000 eiro; Centrālbaltijas parojektam “Coast4us” –  
71 720 eiro; “ES Interreg” Igaunijas – Latvijas projekta 
“Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – 
Estonia”– 70 000 eiro, veloceliņa projektēšanas izstrādei –  
40 000 eiro. Nelieliem tūrisma projektiem: CHRISTA – 
3300 eiro, ārējo tirgu apgūšanai – ārējais mārketings – 
4361 eiro. Kā jau katru gadu neliels finansējums (5000 
eiro) paredzēts arī kā atbalsts pašvaldības iedzīvotājiem 
projektu gatavošanai par daudzdzīvokļu māju siltināšanu, 
kā arī nēģu krājumu papildināšanai Gaujā – 14 157 eiro. 

06.000. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 
3 892 382 eiro jeb 20% no kopējiem plānotajiem izdevu-
miem. Salīdzinot ar 2017. gadu, izdevumi palielinājušies 
par 15%. Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras 
„Carnikavas Komunālserviss” izdevumi 1 103 676 eiro 
komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimnieko-
šanas izdevumu apmaksai, kas tiek sniegti fiziskām un 
juridiskām personām, bet, lai izpildītu pašvaldības pa-
sūtījumu: apsaimniekotu pašvaldības īpašumus, ielas un 
ceļus, labiekārtotu teritoriju un citiem pasākumiem –  
1 767 373 eiro, kas palielinājušies par 33% sakarā ar atal-
gojuma palielinājumu un pašvaldības apsaimniekojamo 
īpašumu palielināšanos. Šajā izdevumu klasifikācijā ir 
paredzēti izdevumi: arī 210 000 eiro nepieciešamo nekus-
tamo īpašumu iegāde pašvaldības vajadzībām saskaņā ar 
domes lēmumiem, zemes, mežu ierakstīšanai zemesgrā-
matā – 60 000 eiro, 75 700 eiro – komunālās saimniecības 
transporta investīcijām, Eiropas Padomes “LIFE CoHa-
Bit” projektam – 199 883 eiro. 400 000 eiro paredzēti 
prioritāro projektu īstenošanai par pašvaldības līdzekļiem 
no aizņēmuma, kā arī vairāki nelieli projekti, tai skaitā no 
pašvaldības puses atbalsts tiks sniegts arī privātpersonām 
deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai – ko-
pumā 5000 eiro apmērā un 9750 eiro – projektam “Sa-
biedrība ar dvēseli”, kas no pašvaldības iedzīvotāju puses 
ir ļoti atbalstīts. Domājot par sporta attīstību, paredzēti  
50 000 eiro “Ūdensblusu” pielāgošanai sportam, kā arī pa-
redzēts visā novadā izvietot velonovietnes par 10 000 eiro. 

08.000. Atpūtas, kultūras un reliģijas, kā arī spor-
ta pasākumiem dome ieplānojusi izdevumus 2 213 592 

eiro jeb 11% no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinā-
jumā ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 2,7 reizēm, 
jo 2018. gadā paredzēta SAM 5.5.1. ietvaros Kultūras 
objektu būvniecība 1,2 milj. eiro apmērā, kā arī, gaidot  
2018. gada Dziesmu svētkus, tiek plānota kolektīvu 
piedalīšanās šajos svētkos par 25 456 eiro. Plānota pie-
dalīšanās projektā “Kulturing” par 8000 eiro, kā arī pa-
redzēts sākt O.Vācieša takas projektēšanas darbus par  
4000 eiro un LAD projekta ietvaros kultūras objekta 
“Blusas” projektēšanu 50 000 eiro apmērā. Kultūras un 
izglītības nodaļai paredzēti 69 303 eiro. Kultūras pasā-
kumiem paredzēti 110 000 eiro, kas ir par 83% lielāks 
finansējums salīdzinājumā ar 2017. gada sākotnējo plā-
nu, jo ir Latvijas Republikas simtgade. Sporta un kultūras 
finansiālajam atbalstam ieplānoti 50 000 eiro, lai atbalstītu 
talantīgākos novada iedzīvotājus kultūras un sporta ak-
tivitātēs. Ir ieplānoti līdzekļi arī bibliotēkai (48 799 eiro), 
ko gada laikā apmeklē daudzi novada lasītāji, kā arī tautas 
nama „Ozolaine” (249 207 eiro) un arī kolektīvu darbības 
(5000 eiro) nodrošināšanai. Novadā ir izveidots Carnika-
vas Novadpētniecības centrs (40 854 eiro), kuru apmek-
lē viesi no Latvijas un ārvalstīm. Savukārt bērniem un 
jauniešiem jau kopš 2010. gada vasarās tiek organizētas 
dienas aktivitātes grupas ar daudzveidīgas tematikas 
pasākumiem 6400 eiro apmērā. Arī Carnikavas Sporta 
centra sekcijām un pasākumiem līdzekļi ieplānoti par 
40% lielāki nekā 2017. gadā – kopā 68 000 eiro. Savu-
kārt Carnikavas Sporta centra budžets ir samazinājies 
par 17%, jo visas apsaimniekošanas funkcijas ir nodotas  
p/a “Carnikavas Komunālserviss”. No 2017. gada turpi-
nāsies SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 38 
tūkst. eiro apmērā. Sabiedrisko attiecību pasākumiem 
kopumā plānoti 36 872 eiro, bez tam paredzēta vizuālās 
identitātes izstrāde 10 tūkst. eiro apmērā un Sabiedrisko 
attiecību nodaļas izmaksas 45 905 eiro apmērā.

09.000. Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir  
2 161 157 eiro jeb 11% no kopējiem pašvaldības izdevu-
miem. Salīdzinājumā ar 2017. gadu tie samazinājušies 
par 15%, jo tika likvidēta Piejūras internātpamatskola, 
kuras izdevumu lielāko daļu – arī uzturēšanas izdevumus 
– finansēja no valsts budžeta. Izdevumi ietver pirmssko-
las izglītības iestādes „Riekstiņš” finansēšanu 872 165 
eiro apmērā ar 40% īpatsvaru; finansējumu Carnikavas 
pamatskolai ar 29% īpatsvaru (628 040 eiro), Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas izdevumus 244 772 eiro (pa-
lielinājums 13%) un Piejūras pirmsskolas izglītības ies-
tādes izdevumus ar 100 430 eiro no šajā sadaļā plānota-
jiem izdevumiem. Izglītības iestāžu audzēkņu transporta 
kompensēšanai paredzēti 25 000 eiro, norēķini ar citām 
pašvaldībām un juridiskajām personām par izglītības 
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pakalpojumu sniegšanu kopā ir 290 750 eiro jeb 13% no 
izdevumiem šajā sadaļā. 

10.000. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plā-
noti izdevumi 508 317 eiro jeb 2% no kopējā budžeta. 
Lielākie izdevumi ar īpatsvaru 43% no šīs budžeta sadaļas 
plānoti Sociālā dienesta darba nodrošināšanai, kur daļēji 
ietvertas arī brīvā laika pavadīšanas centra „Kadiķis” un 
sociālā aprūpes centra „Pīlādzis” izmaksas. Ar 37% īpat-
svaru plānoti izdevumi sociālajiem pabalstiem – 187 800 
eiro, kā arī nelielas izmaksas (3557 eiro) politiski represē-
to atbalstam un bērnu piedzimšanas pabalstiem (10 000 
eiro). Plānoti arī izdevumi sociālo dzīvokļu uzturēšanai 
3000 eiro apmērā, kā arī izdevumi iedzīvotāju atbalstam 
– miršanas, tuberkulozes gadījumā, kā arī psihologa pa-
kalpojumiem 8000 eiro. Bāriņtiesas izdevumu īpatsvars 
šajā sadaļā ir 11% – 51 398 eiro. Ļoti pieprasīti ir asistentu 
pakalpojumi pašvaldībā, ko līdzfinansē valsts, un plānoti 
ir 10 000 eiro. Tikpat arī plānots ESF projektam „Sabied-
riski lietderīgie darbi”, kaut gan pašvaldībā pieprasījums 
pēc šī projekta ir visai neliels.

Aizdevumu atmaksa 2018. gadā un trijos 
turpmākajos gados

2017. gada beigās Carnikavas novada domē pavisam 
bija noslēgti 40 aizņēmumu līgumi ar pamatsummas at-
maksu 8,9 miljoniem eiro. 2018. gadā atmaksa plānota  
832 797 eiro ar 4% īpatsvaru kopējos izdevumos un ir 
10,6% no pašu ieņēmumiem. 2019. gadā tā ir 1 129 442 
eiro (14,2%), 2020. gadā – 1 129 
471 eiro (14,2%) un 2021. gadā –  
1 123 688 eiro (14,1%).

Kā redzams 21. attēlā, lielā-
kie izdevumi – 49% jeb 9 569 712 
eiro – plānoti kapitālieguldījumiem 
saistībā ar Eiropas Savienības līdzfi-
nansēto projektu intensīvas apgu-
ves sākšanu, 24% jeb 4 758 947 eiro 
plānoti atlīdzībai, arī pašvaldības 
četrām izglītības iestādēm, kuru 
pedagogu atalgojumu daļēji finan-
sē valsts. Preces un pakalpojumi 
ir ar 15% īpatsvaru jeb 2 995 488 
eiro. Iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā ir 6% jeb 1 112 
319 eiro no visiem izdevumiem, bet 
aizņēmumu atmaksa 4%. Sociāla-
jiem pabalstiem plānots tikai 1% 
jeb 187 357 eiro no izdevumiem, 
kas saistīts ar to, ka Carnikavas no-
vads atrodas Pierīgā un iedzīvotāji 

ir diezgan labi sociāli situēti. Uzturēšanas izdevumi ci-
tām pašvaldībām par izglītību un sociālajiem pakalpo-
jumiem ir plānoti 1% jeb 232 430 eiro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2017. gadu situācija ir mainījusies, 
jo pieauguši izdevumi kapitālieguldījumiem saistībā ar 
plānotajām investīcijām, bet atalgojuma īpatsvars sama-
zinājies sakarā ar jau iepriekš minētās Piejūras internāt-
pamatskolas likvidāciju 2017. gadā.

Informācija par Carnikavas novada pašval-
dības speciālo budžetu 2018. gadā

Speciālajā budžetā paredzēts finansējums pašvaldī-
bai gadījumos, ja likums paredz izdevumu segšanu no 
īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai ja 
pašvaldība vai tās iestāde saņēmusi ziedojumus vai dāvi-
nājumus ar norādītu mērķi vai bez tā.

Carnikavas novada pašvaldības speciālajā budžetā 
paredzamie ienākumi plānoti no dabas resursu nodok-
ļa 9000 eiro, tikpat plānoti arī izdevumi. Autoceļu fonda 
ienākumi paredzēti 85 835 eiro apmērā, tikpat ieplānoti 
arī izdevumi, vadoties no iepriekšējā gada dotācijām. Iz-
devumi no Autoceļu fonda ienākumiem galvenokārt tiks 
novirzīti ielu un ceļu labiekārtošanai un uzturēšanai.

Carnikavas novada pašvaldība 2018. gadā un arī nā-
kamajos gados turpinās intensīvu darbu pie novada ie-
dzīvotāju sociālās labklājības sekmēšanas, ūdenssaim-
niecības, transporta, izglītības, sporta un kultūras infra-
struktūras uzlabošanas.

Atlīdzība
24%

Preces un 
pakalpojumi

15%

Aizdevumu 
atmaksa, % 

izdevumi
4%Subsīdijas, 

dotācijas un 
sociālie pabalsti

1%

Uzturēšanas 
izdevumu transferti 
citām pašvaldībām

1%

Pašvaldības 
dotācija finanšu 

izlīdzināšanas 
fondam

6%

Kapitālie izdevumi
49%

20. attēls. Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra 
pēc ekonomiskās klasifikācijas
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Pielikums Nr. 1. Projekti, kuri finansēti no pašvaldības budžeta

Nr. p. 
k. Projekta nosaukums Prioritāte

Indikatīvās 
projekta izmaksas 

(eiro)

Projekta 
ieviešanas laiks

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

1.
Gaujas promenāde – pastaigu maršruta 
izveide gar Gauju pa pretplūdu aizsargdambi 
(1. kārta no dzelzceļa līdz Jūras ielai) 

IP1_1
IP3_5
IP5_1
IP5_2

11 095 2017 Būvprojekts

2. Gājēju tilta pār Vecgauju izbūve IP1_1 39 385 2017 Būvprojekts

3. Svētku laukuma labiekārtošanas 2. kārta IP1_1 9680 2017 Būvprojekts

4. Novadpētniecības centra attīstības 2. kārta IP4_3 12 100 2017 Būvprojekts

5. Estrādes izbūve muižas parkā IP1_9 18 150 2017 Būvprojekts

6. Piejūras internātpamatskolas pārbūve ĪP1 47 190 2017 Būvprojekts

7.
Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 
Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības 
teritorijā 

IP3_1 277 574 2017 Būvprojekts

8.
Carnikavas pamatskolas pārbūve un 
paplašināšana un stadiona pārbūve

ĪP1 392 040 2017 2 būvprojekti

Pielikums Nr. 2 . Projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli“ 

2017. gadā tika īstenoti 12 projekti projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli “ ietvaros

Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” īstenotie projekti 

Nr. p. 
k.

Īstenotā
projekta nosaukums

Īstenotais uzdevums un projekta ietvaros izveidotās 
infrastruktūras atrašanās vietas Carnikavas novadā adrese, 

nosaukums vai apraksts

Plānotais un faktiski izlietotais 
pašvaldības līdzfinansējums (eiro)

1.
“Romantiskā pludmale 
Carnikavā II”

Teritorijas labiekārtošana. Projekta ietvaros ir izgatavoti trīs jauni šūpuļtīkli, 
kā arī ir atjaunots viens iepriekšējos gados pludmalē izvietotais šūpuļtīkls. 
Visi šūpuļtīkli ir izvietoti Carnikavas novada pludmalē, Laivu ielas galā, jūras 
krastā.

Plānotais – 330,00
Izlietotais – 286,53

2.
“Auto stāvlaukuma 
palielināšana”

Teritorijas labiekārtošana. Projekta ietvaros dzīvojamās mājas Stacijas 
ielā 11 Carnikavā pagalmā ir izveidots bruģēts papildu stāvlaukums sešu 
automašīnu novietošanai. 

Plānotais – 1200,00
Izlietotais – 1200,00

3.
“Ziņojuma dēļa rekonstrukcija 
Garciemā”

Teritorijas labiekārtošana. Projekta ietvaros Garciemā – Mežciema ielā pie 
krustojuma ar Palejas ielu – tika demontēts ziņojuma dēlis. Projekta gaitā 
tika izgatavots jauns ziņojuma dēlis, kas novietots demontētā ziņojuma 
dēļa vietā.

Plānotais – 550,00
Izlietotais – 550,00

4.
“Četru atkritumu urnu un viena 
soliņa uzstādīšana Garciemā”

Teritorijas labiekārtošana. Projekta ietvaros ir izgatavotas četras atkritumu 
urnas un viens soliņš ar atzveltni. Soliņš ir novietots Garciemā– Mežciema 
ielas galā, kāpā pie jūras. Atkritumu urnas ir izvietotas Garciemā: pie 
pievedceļa Ežu ielai; pie Mežciema ielas un autoceļa P1 krustojuma, netālu 
no gājēju pārejas; Mežciema ielas galā, kāpā pie jūras – blakus esošajam 
koka solam un pie jaunā, projekta ietvaros izveidotā soliņa ar atzveltni. 

Plānotais – 871,00
Izlietotais – 871,00

5.
“Sporta iespēju dažādošana 
Carnikavas sporta kompleksā”

Teritorijas labiekārtošana. Projekta ietvaros Carnikavas sporta kompleksā – 
Smilšu ielā 1, Carnikavā – ir izveidoti un novietoti četri jauni āra vingrošanas 
rīki un viena velosipēdu novietne.

Plānotais – 1200,00
Izlietotais – 1200,00
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Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” īstenotie projekti

Nr. p. 
k.

Īstenotā
projekta nosaukums Īstenotais uzdevums un projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu apraksts

Plānotais un faktiski 
izlietotais pašvaldības 
līdzfinansējums (eiro)

1. “Iepazīsti Carnikavu”

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana. Projekta ietvaros 2017. gada jūlijā, augustā 
un septembrī notika fotoorientēšanās 1. posms, kurā piedalījās 124 dalībnieki. Zvejnieksvētku 
ietvaros ir noorganizētas orientēšanās apmācības un novadīta orientēšanās spēle “Labirints” 156 
dalībniekiem. 2017.gada septembrī un oktobrī ir noorganizēts fotoorientēšanās 2. posms, kurā 
piedalījās 168 dalībnieki, veicot distanci gan kājām, gan ar riteņiem. Projektā kopā piedalījās 448 
dalībnieki – bērni un pieaugušie, novada iedzīvotāji un viesi.

Plānotais – 750,00
Izlietotais – 750,00

2.

“Dižkoku apzināšana 
Carnikavas novadā “Diži 
koki – diži mēs”, sagaidot 
Latvijas simtgadi”

Iedzīvotāju izglītības nodrošināšana, kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta 
veicināšana. Projekta aktivitātes norisinājās visā novada teritorijā, t. sk. Dabas parkā “Piejūra”. 
Projekta ietvaros uzsākta novadā augošo dižkoku apzināšanas akcija, tajā iesaistot novada 
iedzīvotājus, t.sk. novada izglītības iestāžu audzēkņus, viņu pedagogus un vecākus, kā arī 
novada viesus. Īstenota velo ekspedīcija pa novadu ar mērķi iesaistīt dalībniekus iepriekš 
fiksētu dižkoku apzināšanā. Izstrādāts, izdots un izplatīts novada iestādēs (izglītības iestādes, 
tautas nams, bibliotēka, novada domes ēka, Carnikavas Novadpētniecības centrs) informatīvs 
materiāls (buklets), kas ietver ziņas par dižkoku noteicošo lielumu atšķirībām starp koku sugām, 
kā arī dižkoka “pase” (dižkoka novērojuma anketa, kurā akcijā iesaistījušies cilvēki sniedz ziņas 
par atrastā dižkoka sugu, atrašanās vietu utt.). Noturētas izglītojošas lekcijas novada izglītības 
iestādēs par koku kā ekoloģijas un kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi. Iegūti dati par novadā 
augošiem dižkokiem. Projekta īstenotājs ir iecerējis projekta pēctecību 2018. gadā. Tā kā 
Carnikavas pamatskola kā vienu no šī projekta pēctecības aktivitātēm ir izteikusi vēlmi un interesi 
turpināt dižkoku tēmu integrēt mācību procesā un ārpus klases aktivitātēs, projekta ietvaros 
izgatavotie atlikušie, neizmantotie koka piekariņi ar dižkoku simboliku tiks nodoti Carnikavas 
pamatskolas rīcībā. Ieviešot projektu, novada iedzīvotāji ir guvuši un papildinājuši zināšanas 
par koku daudzveidību un Carnikavā augošo dižkoku ekoloģisko un kultūrvēsturisko nozīmi, 
apguvuši zināšanas par dižkoku noteicošo lielumu mērīšanu, ieguvuši praktiskas prasmes dižkoku 
mērīšanā, kā arī piedalījušies pārgājienos, velo ekspedīcijā, šai tēmai veltītās zīmēšanas nodarbēs. 
Informācija par projekta gaitā apzinātajiem dižkokiem tiks nodota Dabas aizsardzības pārvaldei 
un tiks ievadīta dabas datu sistēmā “Ozols”, tādējādi panākot dižkoku aizsardzības statusa 
iegūšanu novadā augošiem dižkokiem. Kopumā projekts aptvēra ~ 1000 cilvēku (Carnikavas 
pamatskolas skolēni, vecāki un pedagogi, pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” audzēkņu 
vecāki, pedagogi, Carnikavas Novadpētniecības centra apmeklētāji: carnikavieši un viesi, 
Carnikavas bibliotēkas apmeklētāji utt.).

Plānotais – 748,00
Izlietotais – 744,51

3. “Meža spēles brīvā dabā”

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana. Projekta ietvaros novadītas divas 
orientēšanās spēles “Paslēpes” pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” (2017. gada maijā un 
septembrī), kurās kopā piedalījās 417 dalībnieku. Siguļos pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” 
un Piejūras internātskolā 2017. gada maijā notikušajā orientēšanās spēlē “Labirints” piedalījās 
kopā 40 abu iestāžu audzēkņi. Savukārt Carnikavas pamatskolas audzēkņiem noorganizēti 
divi pasākumi: 2017.gada maijā – orientēšanās spēle “Labirints” ar 237 dalībniekiem, 2017.
gada oktobrī – orientēšanās spēle “Vai tu pazīsti Latviju” ar 38 dalībniekiem. Projekta ietvaros 
iegādātais aprīkojums (plastmasas mietiņi, kontrolpunktu prizmas, kompasidenti) ir nodots 
Carnikavas novada pašvaldības iestādei “Carnikavas Sporta centrs” un tiks izmantots orientēšanās 
apmācību nodrošināšanai.

Plānotais – 750,00
Izlietotais – 750,00

4.

“Svešvalodas nodarbības 
pirmsskolas izglītības 
vecuma bērniem (5-7 
gadi)”

Iedzīvotāju izglītības nodrošināšana. Projekta gaitā Carnikavas pamatskolas telpās krievu 
valodas kā svešvalodas lietošanas pamatiemaņas apguvuši 15 novada pirmsskolas vecuma 
bērni (vecumā no 5 līdz 7 gadiem), piedaloties krievu valodas pedagoga vadītās nodarbībās, kas 
kopumā sastādīja 50 stundu. Vecāku pieprasījums pēc krievu valodas nodarbībām minētā vecuma 
bērniem tika apzināts projekta īstenotāja veiktā aptaujā 2017. gada februārī. Projekta ietvaros 
veikti informatīvie pasākumi: izstrādāts projekta plakāts, sagatavota informācija, kas publicēta 
Carnikavas novada mājaslapā, par iespēju pieteikties nodarbībām.

Plānotais – 745,00 
Izlietotais – 727,79
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5.
“Esi aktīvs – sporto un 
atpūties veselīgi!”

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana. Īstenojot projektu, novada iedzīvotājiem 
popularizēts aktīvs dzīvesveids gan sportojot, gan pavadot brīvo laiku kopā ar suņiem. Projekta 
aktivitātēs iesaistījās līdzīgi domājoši novada iedzīvotāji, kas savstarpēji pārrunāja suņu 
īpašniekiem svarīgus jautājumus – sportošanai nepieciešamais ekipējums, aktīva suņa uzturs, 
motivācijas veicināšana, samērīgs treniņu plāns u.tml. Septiņu koptreniņu, no kuriem daļa notika 
Carnikavā sporta un aktīvās atpūtas centrā “Zibeņi”, laikā attīstītas suņu īpašnieku iemaņas un 
prasmes, sniegtas jaunas zināšanas par suņu savstarpējās socializācijas veicināšanu. Projekta 
īstenošanā iesaistījās 60 cilvēku. Projekta dalībnieki, izmantojot biedrības “Dog sports Carnikava” 
ekipējumu, praksē iepazina suņu kamanu sporta bezsniega sezonas disciplīnas – kanikrosu 
(skriešana kopā ar suni), baikdžoringu (riteņbraukšana kopā ar suni), braukšanu ar sporta skūteri. 
Ar projekta līdzfinansējumu iegādātais sporta skūteris ir nodots Carnikavas novada pašvaldības 
iestādei “Carnikavas Sporta centrs” un tiks izmantots suņu kamanu sporta nodarbībās.

Plānotais – 750,00
Izlietotais – 750,00

6. “Ieelpa – izelpa”

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana. Projekta ietvaros tautas namā “Ozolaine” 
Jūras ielā 1A Carnikavā novadīta 41 pilašu vingrošanas nodarbība, no tām divas nodarbības vadīja 
praktizējošs fizioterapeits. Vingrošanas nodarbībās, kas notika divas reizes nedēļā, tika iesaistīti 
22 seniori vecumā no 55 līdz 80 gadiem. Projekta īstenošanas gaitā dalībnieki veica pārgājienus 
Teiču un Krustkalna dabas rezervātā, kā arī pārgājienu gar Garezeriem Dabas parkā “Piejūra”. 
Projekta ietvaros iegādātais inventārs (sensorās adatu bumbas, koka nūjas vingrošanai, līdzsvara 
pamatnes) ir nodots Carnikavas novada pašvaldības iestādei “Carnikavas Sporta centrs” un tiks 
izmantots vingrošanas nodarbībās.

Plānotais – 750,00
Izlietotais – 750,00

7.
“Izdziedam Latviju no maza 
līdz lielam!”

Projekts netika īstenots.
Plānotais – 750,00

Izlietotais – 0,00

8.
“Izglītojošs lekciju cikls 
Montesori pedagoģija – 
nāc, uzzini, dari!”

Iedzīvotāju izglītības nodrošināšana. Projekta ietvaros tā dalībniekiem tika noorganizētas 
piecas lekcijas un viena radošā darbnīca. Lekciju ciklā piedalījās 60 dalībnieku, pārsvarā novada 
iedzīvotāji – gan vecāki, gan pedagogi. Vienas lekcijas ietvaros notika viesošanās Montesori bērnu 
mājā. Projekta gaitā ir pilnveidota tā dalībnieku izpratne un zināšanas par Montesori pedagoģijas 
metožu praktisko lietojumu. Projekta ieviešanas rezultātā Carnikavas izglītības iestāžu pedagogi 
un vecāki ir guvuši zināšanas un ierosmi aktīvi izmantot Montesori pedagoģijas pamatprincipus 
novada izglītības iestādēs un ģimenēs.

Plānotais – 750,00
Izlietotais – 721,70
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Pielikums Nr. 3. Nākamā pārskata periodā (2018. g.) galvenie plānotie pasākumi

Nr. p. 
k. Projekta nosaukums Prioritāte

Indikatīvās 
projekta 

izmaksas (eiro)

Finanšu avoti EUR Projekta 
ieviešanas 

laiks

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji
ES finansē-
jums/ fonds

Pašvaldības 
finansējums

1. Saviļņojošā Vidzeme 1 255 830 
SAM 5.5.1

710 043
ERAF 545787

1.1 Gaujas promenāde –
pastaigu maršruta izveide 
gar Gauju pa pretplūdu 
aizsargdambi (1. kārta no 
dzelzceļa līdz Jūras ielai)

IP1_1/U1.1.4
IP3_5

IP5_1/U5.1.4
IP5_2/U5.2.1

250 000 2018–2019
1500 m virsmas bruģēšana, 

apgaismošana, labiekārtošana 
(soliņi u.c.)

1.2 Gājēju tilta pār Vecgauju 
izbūve IP1_1/U1.1.4 205 550 2018–2019

Izbūvēts gājēju tilts, kas 
savieno Gaujas promenādi ar 

Novadpētniecības centru

1.3 Svētku laukuma 
labiekārtošanas 2. kārta

IP1_1/U1.1.4 130 000 2018

Bruģēti celiņi, soliņi, atkritumu 
urnas, apgaismojums jaunajiem 
celiņiem, stāvlaukums un vides 

objekts

1.4 Novadpētniecības centra 
attīstības 2. kārta IP4_3 154 000 2018–2019

Klēts izbūve, nojume laivai; 
teritorijas labiekārtošana un 

stāvlaukuma asfaltēšana

1.5 Estrādes izbūve muižas 
parkā

IP1_9/U1.9.1/
A1.9.1.3
A1.9.1.4.

486 300
.

2018–2019
Izbūvēta estrāde, labiekārtota 

teritorija

2. Gājēju takas uz jūru 
izbūve Garciemā IP2_1 66 380

30 000
Est-Lat

36 380 2018
Izbūvēta koka laipu taka no 

Aizvēju ielas uz jūru 

3. Piekrastes sasniedzamība
IP2_1
IP2_2

527 170
SAM5.4.1.

380 703
ERAF

146 467 2018
Izbūvēta betona plākšņu seguma 
taka uz jūru ar koka laipu kāpās 

un skatu platformu

4. Veloceļa "EiroVelo 13" 
izbūve no Kalngales līdz 
Lilastei IP5_2/U5.2.1 40 000 0 40 000 2015–2018 Veloceliņa projektēšana

5. Moduļu skolas izveide
(ar turpmāku 
izmantošnu sociāliem 
pakalpojumiem)

IP1_1/U1.1.4
ĪP1

IP5_1/U5.1.1
3 496 295 0 3 496 295 2018

Carnikavas novada izglītības 
iestāžu mācību vides 

uzlabošanai nepieciešamo 
pārbūves darbu veikšanai skola 

pārvietota uz Garo ielu 20

6. Piejūras 
internātpamatskolas 
pārbūve

ĪP1 2 587 270 0 100 2018–2019 Ēka pārbūvēta par bērnudārzu

7. Uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstība 
Mežgarciema degradētajā 
uzņēmējdarbības teritorijā 

IP3_1
5 646 263
SAM3.3.1

2 989 155
ERAF 2 657 108 2018–2020

Uzņēmējdarbības attīstības 
infrastruktūras izveide
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          Pielikums Nr. 4. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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              VĒSTULE VADĪBAI 

                                                                                                           Madonā 
Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas laiks 
                                                                                                             Nr. 
3.10./2018 

 
Carnikavas novada pašvaldībai 

 
Par pašvaldības finanšu revīzijas rezultātiem 
 
Finanšu pārskata sastādīšanas pareizības pārbaude pašvaldībā veikta, pielietojot analītiskās 
procedūras, izlases veida apskati, aprēķināšanas un citu detalizēto pārbaužu procedūras. 
 
Pārbaudes galvenais mērķis-dot finanšu pārskatu lietotājiem pārliecību, ka gada pārskats sniedz 
pietiekami precīzu priekšstatu par novada pašvaldības finansiālo stāvokli, iesniegto konsolidēto 
finanšu pārskatu ticamību, kā arī precizitāti uz 2017. gada 31.decembri. 
 
Pārbaude notika saskaņā ar iepriekš sastādītu finansu pārskatu rādītāju novērtēšanas plānu un 
laika grafiku, akcentējot pārbaudi galvenokārt par šādiem jautājumiem: 

-vai bilancē ir uzrādīti visi pašvaldībai piederošie aktīvi; 
-vai bilances aktīvi nav novērtēti par augstu; 
  -vai bilancē ir atspoguļotas visas saistības; 
-vai ieņēmumi un izdevumi pareizi periodizēti; 
-vai grāmatvedības ieraksti izdarīti pareizi, 
-vai grāmatvedības ieraksti pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. 

Izlases veidā ir pārbaudīti ilgtermiņa finanšu ieguldījumu, naudas līdzekļu uzskaites dokumenti, 
avansa norēķini. Novērtēta debitoru parādu esamība un pamatlīdzekļu un krājumu novērtēšanas 
pareizība, kreditoru parādu uzskaite. 
Veicām revīzijas procedūras, kas palīdzētu konstatēt nepakļaušanos tiem likumiem un 
noteikumiem (ārējiem un iekšējiem), noslēgtajiem līgumiem, kuru prasību neievērošana var 
būtiski ietekmēt finanšu pārskatus. 
Revījas par pašvaldības 2017.gada pārskatu laikā pārliecinājāmies vai pašvaldība: 
 Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību”prasībām ir veikusi visu kontu inventarizāciju un 

inventarizācija ir veikta pēc būtības, tajā skaitā grāmatvedības uzskaites dati ir salīdzināti ar 
valsts reģistru datiem; 

  no bilances ir izslēgti visi atsavinātie īpašumi, tajā skaitā privatizētie dzīvokļi ar atbilstošajām 
zemes īpašumu domājamajām daļām; 

 ēku un būvju inventarizācijas izmaksas ir atzinusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
 ēkām un būvēm ir pielietotas atbilstošas nolietojuma normas; 
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 ir uzskaitījusi visus tai piederošos bioloģiskos aktīvus; 
 visus ekspluatācijā nodotos enfratruktūras objektus ir pārklasificējusi no bilances posteņa 

“Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” uz posteni “Zeme, ēkas un būves” 
 ir uzrādījusi visas saistības un prasības; 
 2017.gada pārskatā ir uzrādījusi visus galvojumus. 
Revīzijas procesā salīdzināti atlikumi kontos gada beigās ar ierakstiem pārskatos, nodokļu 
deklarācijās un atskaitēs. 
 
Pašvaldības vadība ir atbildīga par: 
 pašvaldības funkciju izpildi; 
 budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi; 
 pašvaldības mantas un finansu līdzekļu lietderīgu izmantošanu; 
 grāmatvedības uzskaites kārtošanu, to atbilstību pastāvošajai likumdošanai, spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un sastādītajā gada pārskatā ietvertās informācijas pareizību un 
patiesumu; 
 nodokļu aprēķināšanas un nomaksāšanas pareizību, atbilstoši pastāvošās nodokļu 
likumdošanas prasībām. 

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādas iekšējās 
kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu 
iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 
neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, 
pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno 
Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā 
Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par finanšu pārskata 
sagatavošanas pārraudzību. 

Mūsu uzdevums ir sniegt neatkarīgu slēdzienu par šiem pārskatiem. 

Veicot grāmatvedības uzskaites pārbaudi, mēs iesniedzām vadībai starppārbaudes pārskatus 
par pašvaldībā veiktajām pārbaudēm, un konstatētajām nepilnībām.  

           Veikto pārbaužu procedūru rezultātā mēs norādījām uz neprecizitātēm, kuras gada laikā tika 
labotas. 
 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu 
revīzijas atzinuma izteikšanai par Carnikavas novada pašvaldības 2017.gada 
konsolidēto (01.01.-31.12.) finanšu pārskatu bez iebildumiem. 

 
Ieteikumi: 

 
a) Ikgadējās materiālo vērtību inventarizācijas uzsākt savlaicīgi. Plānot pabeigt 

inventarizācijas procedūras tā, lai inventarizācijas rezultātus var paspēt pārbaudīt un  
izdarīt visus nepieciešamos labojumus tā gada ietvaros par kuru inventarizācija tiek 
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veikta un dati tiek pārbaudīti. Izdarot 2017.gada inventarizāciju sekojošas procedūras 
tika pārceltas uz 2018.gadu: 

 
1) pamatlīdzekļus piesaistīt lietotājiem vai nodaļām, nepieciešamās darbības 

veikt 2018. gada ietvaros; 
2) veikt ceļu un ielu datu precizēšanu, nepieciešamās darbības veikt 2018. gada 

ietvaros;  
3) veikt zemes platības datu precizēšanu, nepieciešamās darbības veikt 2018. 

gada ietvaros;  
4) pamatlīdzekļu, kas atrodas kontos 1214 “Zeme zem ēkām” un būvēm un 1217 

“Pārējā zeme”, kartiņās ierakstīt zemesgrāmatas reģistrācijas datumus un 
pārbaudīt, vai visām kartiņām pievienots zemesgrāmatas izraksts, 
nepieciešamās darbības veikt 2018. gada ietvaros; 

5) veikt inventāra un pamatlīdzekļu aplīmēšanu ar jaunām uzlīmēm 2018. gada 
ietvaros. 

 
 

b) Atgādinām, ka 2017.gada 27.jūnijā ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 361 
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, kuros ir paredzēts turpmāk reģistrēt 
VAS “Latvijas valsts ceļi” ne tikai ielas un ceļus, bet arī gājēju, velosipēdu ceļus: 

16. Līdz 2025. gada 1. janvārim pašvaldības sagatavo un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" 

dokumentus nereģistrēto pašvaldības ceļu un ielu reģistrēšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī aktualizētu 

informāciju par pašvaldību ceļiem un ielām, tostarp par velosipēdu ceļiem, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem 

un kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem. 

Tāpēc iesakām, savlaicīgi ieplānot budžetā līdzekļus, lai veiktu ielu, ceļu, gājēju ietvju, 
laukumu inventarizāciju atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem. 

c) Ņemot vērā to, ka 2018.gada 13.februārī LR MK pieņēma jaunus noteikumus Nr. 87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, kas stāsies spēkā ar 2019.gada 

1.janvāri, iesakām, savlaicīgi iepazīties ar šo noteikumu nosacījumiem, lai 2018.gada 
noslēgumā varētu pareizi izvērtēt aktīvu un pasīvu atlikumus un 2019.gada 1.janvārī 
iegrāmatot tos, kā tas paredzēts noteikumu 442.punkta nosacījumos, sastādot  4. 
pielikumā noteikto kontu atbilstības tabulu. 

 
 
SIA “A.Kursītes auditorfirmas” 
(sabiedrības licence nr. 20.) 
valdes locekle, zvērināta revidente      

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar 
drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu 

Anita  Kursīte (sertifikāts 
nr.14.) 

 
 
 
Anita Kursīte, tel.29483813 
Anita.kursite@inbox.lv 
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Pielikums Nr.5. Domes lēmums par gada publiskā pārskata apstiprināšanu


