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IEVADS 

 

 
Cienījamie Carnikavas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

 

 

        2009.gads Carnikavas novada pašvaldībai bijis 

notikumiem bagāts - vasarā tika ievēlēta jauna 

Carnikavas novada pašvaldības vadība. Par 

Carnikavas novada domes 2010.gada prioritāti ir 

izvirzīta cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšana 

saskaņā ar Latvijas izaugsmes modeli: cilvēks 

pirmajā vietā. Izaugsmes resursu pamatā ir 

iedzīvotāju zināšanas un gudrība un to prasmīga 

izmantošana. Par izaugsmes mērķi izvirzīta katra 

cilvēka dažādo dzīves kvalitātes aspektu 

paaugstināšana. Dzīves kvalitātes jēdziens ietver 

gan objektīvos indikatorus - ekonomisko situāciju, 

nodarbinātību, mājokli, veselību un veselības 

aprūpi, ģimeni, sociālo līdzdalību, gan arī cilvēku 

subjektīvo apmierinātību kā ar savu dzīvi kopumā, tā arī atsevišķās tās jomās. 

 Tā kā ar citām teritorijām Carnikavas novadu savieno autoceļš un dzelzceļš, novērota 

diennakts migrācija – liela daļa iedzīvotāju katru dienu brauc strādāt vai mācīties uz Rīgu. 

Iedzīvotāju skaitam pēdējos septiņos gados ir tendence palielināties. Aplēses liecina, ka Carnikavas 

novada teritorijā nodarbināti tikai ap 20% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita, tomēr 

kopējais novada iedzīvotāju bezdarba līmenis ir zems – nedaudz vairāk par 6%. Domes turpmākā 

darbība virzīta uz strauju iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu. Iedzīvotāji ir novada galvenā 

vērtība un būtisks resurss novada attīstībai, no novada iedzīvotāju skaita, zināšanām un prasmēm 

ievērojami atkarīga novada sociālā un ekonomiskā attīstība. 

 Kā viens no novada domes iecerētajiem pasākumiem iedzīvotāju piesaistei Carnikavas 

novadam ir izglītības pakalpojumu nodrošināšana: plānota pirmsskolas izglītības iestādes 

paplašināšana, kura tiks uzsākta 2010.gadā, veicot piebūves celtniecību jau esošajai pirmsskolas 

izglītības iestādes ēkai. Tādejādi tiks nodrošinātas papildus vietas pirmsskolas izglītības iestādē vēl 

160 audzēkņiem. Tiek veikti darbi arī Carnikavas pamatskolas darba kvalitātes uzlabošanai. 

 Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu Carnikavas novada iedzīvotāju vidū, dažādiem 

sporta pasākumiem 2010.gadā piešķirti ap 30 tūkst. latu. Veicinot arī kultūras attīstību, notiek dažādi 
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pasākumi, kā piemēram, jau tradicionālie Zvejnieku svētki, mākslinieku koncerti, teātra izrādes un 

citi pasākumi, kuru atbalstam novada dome piešķīrusi finansējumu.  

 Sociāli mazaizsargātajam iedzīvotāju slānim – mazturīgajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem -  

pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, bez tam darba spējīgajiem 

bezdarbniekiem 2009.gada nogalē tika rasta iespēja ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību nodrošināt 30 

stipendiātu vietas pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbos.  

 Carnikavas novada dome sākot ar 2009.gada otro pusi veikusi lielu ieguldījumu 

uzņēmējdarbībā, radot virkni pozitīvi tendētu priekšnoteikumu tās attīstībai, jo uzņēmējdarbības 

attīstība mazina sociālo spriedzi sabiedrībā – veicina jaunu darba vietu veidošanos, samazina 

bezdarbu, veicina labākas dzīves vides veidošanu iedzīvotājiem, radot iespēju strādāt novada 

teritorijā un dzīvesvietas tuvumā.  

 Carnikavas novada dome, ar mērķi dibināt savstarpēji koordinētas sabiedriskas aktivitātes 

lauku teritoriju attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku 

problēmām, nolēma piedalīties privāto un publisko partnerattiecību biedrībā „Sernikon”, kura 

LEADER programmas ietvaros realizē mērķtiecīgas un koordinētas rīcības lauku ekonomikas 

attīstībai. Šīs programmas ietvaros tiek īstenoti projekti lauku iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai un 

zivsaimniecības nozares attīstībai. 

 Uzņēmējdarbības attīstībai pievērsta pastiprināta uzmanība, jo uzņēmējdarbība novada 

teritorijā vērtējama kā maz attīstīta. Tas saistīts gan ar ierobežojumiem ražošanas attīstībai, ko 

nosaka aizsargājamo dabas teritoriju salīdzinoši lielais īpatsvars, gan Rīgas tuvums. Saistībā ar Rīgas 

tuvumu, novadā novērotas arī augstas darbaspēka izmaksas. Vietējo uzņēmēju atbalstam pēc domes 

iniciatīvas 2009.gada beigās tika organizēts uzņēmēju forums, kura mērķis bija veicināt draudzīgas 

attiecības ar kaimiņu novadu vadību un uzņēmējiem, kā arī uzlabot uzņēmējdarbības vidi gan 

Carnikavas novadā, gan blakus esošajās pašvaldībās. 

 Kā viena no prioritātēm turpmākajiem četriem gadiem ir izvirzīta tūrisma nozares attīstība, jo 

secināts, ka tūrisms nav pietiekami attīstīts. Tā attīstību kavē vairāki faktori: nepietiekama 

informācija par Rīgas reģionu kopumā, salīdzinoši maz nozīmīgu tūrisma objektu, nepietiekama 

tūrisma infrastruktūra un neattīstīts lauku tūrisms. Pašreiz norit intensīvs darbs velotūrisma maršrutu 

apzināšanā un ieceru īstenošanai tiek piesaistīti pārrobežu projekti. Tūrisma veicināšanai Carnikavas 

novada dome nākamajos gados paredzējusi arī virkni stāvlaukumu izbūvi teritorijās jūras līča 

tuvumā, pludmaļu sakārtošanu un citus infrastruktūras uzlabošanas pasākumus. Neattīstīta 

infrastruktūra, pastaigu celiņu, labiekārtotu peldvietu un atpūtas vietu trūkums rada antropogēno 

slodzi uz vērtīgajiem biotopiem kāpās, ūdens un apkārtnes piesārņojumu. Savukārt kvalitatīvu 

piebraucamo ceļu neesamība un stāvlaukumu nepietiekamība rada priekšnoteikumus kāpu 

izbraukāšanai ar automašīnām. 
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 Transporta infrastruktūrai ir būtiska loma novada teritorijas attīstībā, tādēļ Carnikavas 

novada dome mērķtiecīgi 2010.gada budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī nākamo triju gadu laikā 

paredzējusi šim mērķim novirzīt būtisku finansējumu, vadoties no pasākumu plāna. Pasākumu plāns 

izstrādāts, apzinot nepieciešamos vietējas nozīmes transporta infrastruktūras uzlabojumus prioritāšu 

secībā, jo sliktā tehniskā stāvoklī novadā ir vairākas ielas un gājēju ceļi, dažās ielās trūkst 

apgaismojuma, ceļu stāvoklis vairumā no dārzkopības sabiedrību teritorijām vērtējams kā 

neapmierinošs.  

 Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstībai tiek pievērsta liela vērība, īstenojot 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas projektu Carnikavā, kura finansējumam 

piesaistīti Kohēzijas fonda līdzekļi. Arī Kalngalē atjaunojamo kanalizācijas tīklu garums ir paredzēts 

850 metri un no jauna izbūvējamo tīklu garums – 2310 metru. Šim mērķim tuvāko triju gadu laikā 

tiks piesaistīti Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļi. 

 Mērķtiecīgi īstenojot iepriekšminēto pasākumu plānus, Carnikavas novada dome tiecas 

padarīt Carnikavas novadu par labvēlīgu dzīves vidi pēc iespējas kuplākam iedzīvotāju lokam. 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja     D.Jurēvica 
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1.PAMATINFORMĀCIJA 
 

Carnikavas novada pašvaldības publiskais pārskats izstrādāts un apstiprināts, pamatojoties uz 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešās daļas, likuma “Par pašvaldībām” un 

2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.413 “Noteikumi par publiskajiem gada 

pārskatiem” prasībām. 

 

1.1. Carnikavas novada pašvaldības vispārējs raksturojums 
 

 Carnikavas pašvaldība dibināta 1992.gada 2.aprīlī, 2006.gada 24.martā Carnikavas novada 

pašvaldībai tika mainīts nosaukums no „Carnikavas pagasts” uz „Carnikavas novads”, nemainot 

administratīvās teritorijas robežas. Arī 2009.gadā, Latvijas Republikā īstenojot administratīvi 

teritoriālo reformu, Carnikavas novada pašvaldības administratīvā teritorija nemainījās, bet no Rīgas 

rajona padomes tika pārņemta Carnikavas speciālā internātpamatskola, kura pilnībā tiek finansēta no 

valsts, tādejādi neradot Carnikavas novada pašvaldības budžetā papildus izdevumus. Carnikavas 

pašvaldības administratīvā teritorija izvietojusies gar Rīgas Jūras līča Vidzemes piekrasti un Gaujas 

grīvu. Carnikavas novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas, kas būtiski ietekmē novada ekonomisko 

un sociālo situāciju. Novadu veido šādi ciemi – Carnikava; Garciems; Kalngale; Laveri; Lilaste; 

Mežgarciems; Eimuri; Siguļi; Garupe; Gauja; Mežciems. 

Pirmo reizi Carnikava rakstos minēta Indriķa hronikā kā Sarnikau – ošu leja - kā līvu 

karavīru pulcēšanās vieta. Carnikava vēsturiski ir sens zvejnieku centrs, kur zvejo arī joprojām. 

Carnikavas simbols un zīmols ir nēģis, kuri lielos vairumos ķerti jau grāfa Ernsta Reinholda 

Mengdena laikā, kuram šeit bija viena no krāšņākajām Baltijas pilīm. Diemžēl pils tika sabumbota 

Pirmā pasaules kara laikā. 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 90.gados, likvidējoties kolhozam, zivsaimniecības ražotnes tika 

privatizētas un turpmāko gadu laikā ekonomiskās situācijas ietekmē tās vai nu bankrotēja vai 

samazināja darbības apjomus, kā rezultātā padomju gados tradicionālās nozares – zvejniecība un 

zivju apstrāde vairs nav nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares. Nomainot tradicionālās nozares, 

novada teritorijā darbojas virkne nelielu privātuzņēmumu. Kopējais uzņēmumu skaits pašvaldībā 

aptuveni ir 150, kuru skaits, Carnikavas novada domei intensīvi piedaloties uzņēmējdarbības 

veicināšanā, tuvākajā laikā varētu pieaugt. Pamatā uzņēmumi nodarbojas ar dažāda veida 

pakalpojumu sniegšanu. 

 Ar tradicionālajām nozarēm – zvejniecību un ražošanu, nodarbojas 2 uzņēmumi SIA „Leste” 

un SIA „GRIF 93”, kā arī ar nēģu pārstrādi - pieminētie astoņi komersanti. Ar lauksaimniecību un 
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mežsaimniecību nodarbojas 24 zemnieki, kā arī 313 piemājas saimniecības, kā rezultātā jāsecina, ka 

lauksaimniecībai kā ekonomikas nozarei ir neliela loma. Arī mežsaimniecībai novada attīstībā nav 

būtiskas ekonomiskas nozīmes, jo mežos, kuri atrodas dabas parka „Piejūra” teritorijā, ir ierobežota 

mežsaimnieciska darbība. 

 

1.2. Carnikavas novada pašvaldības domes struktūra un funkcijas 
 

Carnikavas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) darbojas saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumu „Par pašvaldībām” un ar tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību organizē 

pašvaldības pastāvīgo funkciju izglītības, sociālās palīdzības un kultūras iestāžu darbību, ievērojot 

valsts un novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

 Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv 

no 15 (piecpadsmit) deputātiem. 

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdēs, 

Dome izveido pastāvīgās komitejas (turpmāk – komitejas), kuru sastāvu nosaka ar Domes 

lēmumu. 

Dome ir izveidojusi šādas komitejas:  

 Finanšu un budžeta komiteju, kas sastāv no 9 (deviņiem) deputātiem; 

 Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteju, kas sastāv no 7 (septiņiem) 

deputātiem; 

 Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteju, kas sastāv no 7 (septiņiem) 

deputātiem.  

 Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, 

Pašvaldības izpilddirektors, kā arī Pašvaldības administrācijas darbinieki. 

 Pašvaldības administrācija darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu. 

Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kas atrodas Carnikavas novadā un darbojas 

saskaņā ar Domes apstiprinātiem nolikumiem: 

 Pašvaldības administrācija; 

 Sociālais dienests; 

 Carnikavas novada bibliotēka; 

  Carnikavas novada bāriņtiesa; 

 Carnikavas pamatskola; 

 Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

 Carnikavas speciālā internātpamatskola; 

 Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”. 
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Kopš 2009.gada par attīstības prioritāriem darbības virzieniem tika noteikti divi aktuālie 

darbi – Carnikavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde un maksimāla pieejamo Eiropas 

Savienības struktūrfondu un citu finanšu resursu piesaiste novada attīstības projektu īstenošanai. 

2010.gada iesākumā Carnikavas novada domes deputāti pieņēma lēmumu par Carnikavas 

novada attīstības stratēģijas 2010.-2027.gadam izstrādi. Uzdevuma veikšanai ar novada iedzīvotāju 

aktīvu līdzdalību ir izveidotas vairākas darba grupas, kā arī veikta visaptveroša novada iedzīvotāju 

viedokļu noskaidrošana gan veicot grupu pārrunas, gan izplatot un apkopojot aptaujas anketas. 

Aptaujas rezultāti tiks publicēti nākošajā Carnikavas novada domes informatīvā izdevuma 

„Apkārtraksts” numurā un arī Carnikavas novada domes mājas lapā internetā. 

Pēc plašas dokumentu izpētes un iedzīvotāju izteikto viedokļu apkopošanas ir izstrādāts 

pamats  stratēģiskā dokumenta veidošanai, kas jau tuvākajā laikā tiks nodots darba grupu 

izvērtēšanai. Stratēģiskajā plānā apskatīti un tālākai attīstībai kā prioritāri izvirzīti trīs ilgtspējīgas 

attīstības faktori – cilvēks, daba un uzņēmējdarbība. 

Lai izmantotu pieejamo finansētāju sniegtās iespējas iesniegt projektus dažādu mērķu 

sasniegšanai, domes darbinieki vienlaicīgi ilgtermiņa redzējuma izstrādei ir sākuši stratēģisko mērķu 

sasniegšanu, piesaistot dažādu finanšu avotu līdzekļus. 

 

1.3.Padotībā esošās iestādes 
 

Carnikavas novada pašvaldības budžetā konsolidēti šādu pašvaldības iestāžu un aģentūru 

dati: 

1. Carnikavas novada pašvaldības administrācijas; 

2. Sociālā dienesta; 

3. Carnikavas novada bibliotēkas; 

4. Carnikavas novada bāriņtiesas; 

5. pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss”; 

6. pašvaldības aģentūras „Carnikavas ambulance”; 

7. pašvaldības aģentūras „Tautas nams „Ozolaine””; 

8. pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš”; 

9. Carnikavas pamatskolas; 

10. Carnikavas speciālās internātpamatskolas. 

Carnikavas novada pašvaldības administrācija ir Domes izveidota iestāde, kas nodrošina 

Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu.  



9 

 

 Pašvaldības administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām” un citus normatīvos 

aktus, kā arī Carnikavas novada pašvaldības nolikumu, Domes lēmumus un tās pilnvarotu 

amatpersonu rīkojumus. 

Pašvaldības administrācija savā darbībā izmanto Carnikavas novada domes zīmogu, veidlapu, tai 

ir savs norēķinu kontus Valsts kasē un kredītiestādēs. 

Pašvaldības administrācijai ir šādas struktūrvienības: 

 Administratīvā nodaļa (apakšstruktūrvienība – Klientu apkalpošanas centrs); 

 Finanšu vadības nodaļa; 

 Juridiskā nodaļa; 

 Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 

 Attīstības un plānošanas nodaļa (apakšstruktūrvienība - Tūrisma un uzņēmējdarbības 

koordinācijas centrs); 

 Būvvalde; 

 Dzimtsarakstu nodaļa. 

 

 

 

Pašvaldības aģentūra 

„Tautas nams “Ozolaine”” 

2009.gadā organizēja 93 

pasākumus, tai skaitā publiskus 

pasākumus brīvā dabā – 

jaundzimušo mazuļu sveikšanu 

Bērnu svētkos, skolēnu deju 

kolektīvu festivālu, 

starptautiskā festivāla 

“Sudmaliņas” koncertu, Rīgas 

rajona amatierteātru festivālu, 

Nēģu svētkus iesniedza, 

Lieldienas un Lāčplēša dienu,  

zaļumballes, kaimiņu dienas, kā arī citus koncertus un izrādes estrādē. Ik gadu aģentūra organizē 

A.Vītoliņa piemiņas turnīru šahā. Kopējais apmeklētāju skaits -  8775 cilvēki.  

2009.gadā darbu turpināja deviņi amatiermākslas kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 190, no 

tiem 88 bērni un jaunieši. Ņemot vērā augsto novērtējumu skatēs, četru kolektīvu vadītāju darba 

samaksai tika saņemta Kultūras ministrijas mērķdotācija. Aģentūras ietvaros darbojas arī Carnikavas  

novada bibliotēka, kurā 2009.gadā reģistrēti 587 lasītāji. Iegādātas jaunas grāmatas par kopējo 
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summu Ls 1750. Katru dienu bibliotēku apmeklē aptuveni 30-40 lasītāji un interneta lietotāji, 

vairums no tiem – skolēni.  

Bibliotekāres turpina darbu pie novada vēstures materiālu vākšanas un apkopošanas, regulāri tiek 

rīkotas grāmatu izstādes sakarā ar literātu jubilejām, nozīmīgiem pasākumiem vai svētkiem. 

2009.gada 27.oktobrī bibliotēka saņēmusi akreditāciju ar pozitīvu novērtējumu uz pieciem gadiem. 

 Liela vērība tika pievērsta aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sportiska dzīvesveida 

popularizēšanai. Atbilstoši gada laikam organizētas sporta sacensības brīvā dabā, piemēram, kross,  

riteņbraukšana, slēpošana, orientēšanās un citi vai telpās: teniss, dambrete, novuss. Novada sportisti 

piedalījušies sacensībās un čempionātos Latvijā un ārvalstīs, vairākkārt iegūstot godalgotas vietas, 

ko apliecina diplomi un uzvarētāju kausi. 

Pamatojoties uz 2009.gada 21.oktobra Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.21), pašvaldības 

aģentūra tika likvidēta un tās funkciju izpilde tiek nodrošināta, veicot strukturālas izmaiņas 

Carnikavas novada pašvaldības administrācijā. 

 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 

„Riekstiņš” kā mazbērnu novietne tika 

atvērta 1980.gada 3.jūnijā. 2000. gadā tika 

mainīts iestādes nosaukums no “Carnikavas 

bērnudārzs - mazbērnu novietne” uz 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi. 

2001.gada 25.janvārī Carnikavas pirmsskolas 

izglītības iestādei (PII) piešķirts nosaukums 

“Riekstiņš”.  

2004.gada maijā PII “Riekstiņš” uzsāka renovāciju un 1.oktobrī iestāde tika atklāta. Bērnu 

grupiņas ieguva jaunus nosaukumus: pirmā grupiņa “Pūcītes”, otrā grupiņa “Bitītes”, trešā grupiņa 

“Cālēni”, ceturtā grupiņa “Mārītes” un piektā grupiņa “Lācēni”. 

2007.gadā grupai “Pūcītes” tika uzcelta nojume, un iestādei renovēta saimniecības ēka, atklāts 

rotaļu laukums. 2009. gadā atvērta 6. grupa Carnikavas pamatskolas telpās un 2010.gada 1.jūnijā 

bērnus uzņēma četras pirmsskolas grupas Garciemā, Laumu ielā 5.  

 

 

 

 

 

 

 

14 14 14 14 13 14 14 14 15
20

14 15 12 12 11 11 12 13 14
24

106
111 107 103 106 109 110 109

128

188

1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. no 2009.g.

oktobra

no 2010.g.

septembra

laika posms

sk
ai

ts

Pedagogi Atbalsta personāls Bērnu skaits iestādē



11 

 

 

 

 

 

1.zīmējums. Pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” pedagogu, atbalsta personāla un bērnu skaita iestādē dinamika 

no 2002.gada. 

1.zīmējumā attēlota dinamika par pedagogu, atbalsta personāla un bērnu skaitu iestādē. Kā 

redzams, lielākais pieaugums bija no 2009.gada oktobra. No 2010.septembra plānoti 188 audzēkņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.zīmējums. 

Pedagogu izglītības līmenis 

Vērtējot 2.zīmējumā attēlotos datus redzams, ka pedagogu izglītības līmenis ir augsts – tikai 

nedaudz pedagogu ir bez augstākās izglītības un studē, samērā liels ir pedagogu ar maģistra grādu 

īpatsvars un ir arī doktorantūrā studējoši pedagogi. 

2010.gadā laikā no 31.maija līdz 4.jūnijam tika svinēta PII “Riekstiņš” 30 gadu jubileja. 

Bērni attīstīta prasmes un iemaņas, apmeklējot mūzikas, sporta, peldēšanas, valodas, 

matemātikas un arī citas nodarbības, kas notiek pēc vadītājas apstiprināta nodarbību saraksta. 

Iestādē papildus mācību programmai ir iespējas apmeklēt angļu valodas nodarbības, sporta dejas, kā 

arī piedalīties dažādos interesantos pasākumos kopā ar pieaugušajiem. 

Ir attīstīta mācību procesa trīspusēja organizācija un norise sadarbībā ar vecākiem, pedagogi 

cenšas popularizēt veselīgu dzīvesveidu pirmsskolā veicinot fiziskas aktivitātes bērniem ārā un 

veiksmīgi organizējot PII „Riekstiņš” mācību programmu metodiskās bāzes satura izstrādi.  

2009./2010.gadā notikusi virkne pasākumu: sporta spēles „Sēņotāji, sēņotāji” , rudens „Krāsu 

balle”, Mārtiņdienas tirgus, Latvijas valsts dzimšanas dienas svinības, radošo darbu konkurss 

ģimenēm, Ziemassvētku koncerti, ziemas sporta svētki „Olimpiskā sniega diena”, akcija 

„Uzdāvini grāmatu”, Lieldienu ieskandēšana „Dziedošais cālis”, Pedagogu teātris, Mātes dienai un 

Latvijas neatkarības proklamēšanas 20.gadadienai veltīti koncerti, kā arī izlaidumi „Taurenīši” un 

„Pūcītes”. Pirmsskolas izglītības iestāde arī ņēmusi dalību Nēģu svētkos pasākumos bērniem, 
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Ziemassvētku objektu konkursā un dalību ģimeņu dienās. Pedagogi kvalifikācijas pilnveidošanas 

nolūkos piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspēja optimizācijas apstākļos” 

un citās aktivitātēs. 

 

 

Carnikavas pamatskola 

dibināta 1974.gadā, tā izvietota 

vienā ēkā. 2002.gadā skola tika 

renovēta. Skolā mācās 220 

skolēni, apgūstot vispārējās 

pamat-izglītības programmu. 

Carnikavas pamatskolas 

pedagoģiskā personāla 

kvalifikācija, sporta un interešu 

pulciņu piedāvājums, kā arī 

skolas ģeogrāfiskais novietojums 

un mācību telpu nodrošinājums ir  

objektīvi nosacījumi skolēnu skaita palielināšanai tuvā nākotnē. Šobrīd skolā ir 10 klašu komplekti, 

jo 2009./2010.m.g. mācības skolā uzsāka divas pirmās klases. 2009/2010.m.g. 9.klasi absolvēja 21 

skolēns, uzrādot labas un teicamas sekmes. Vairāk kā 25% skolas skolēnu mācību gadu beidza ar 

izcilu mācību darba vērtējumu. Skolas audzēkņi  piedalās starptautiskos projektos, pedagogi savas 

zināšanas pilnveido, iesaistoties ESF projektos „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšana” un „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos”. 

Skolēni aktīvi darbojas skolas teātra, novadpētniecības un mājturības pulciņos tautisko deju 

kolektīvā „Saulstariņš”, dzied skolas korī un piedalās „Skolas Avīzītes” veidošanā. 

Skolas telpās darbojas arī Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas klases, 

norit džudo, florbola, basketbola, tautasbumbas un orientēšanās treniņi. Skolā ir mazpulku 

organizācija. 2010.gadā skolā atklāta labiekārtota trenažieru zāle, kuru skolēni var apmeklēt bez 

maksas. 

Carnikavas pamatskolas galvenie darbības virzieni: 

 turpināt izglītības reformu iedzīvināšanu skolā, aprobējot jaunākās skolēnu  apmācības 

metodes, 

 veidot skolu par konkurētspējīgu  mācību iestādi, kuras absolventi pēc pamatizglītības 

iegūšanas,  sekmīgi turpina izglītību jebkurā vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, 

 piedalīties visa veida projektos, 
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 īpaši strādāt interešu izglītības jomā- katram skolēnam darboties vismaz vienā pulciņā, 

 rosināt sadarbību starp mācību procesā iesaistītajiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, 

pašvaldību, 

 iesaistīt skolēnu vecākus mācību procesā, ārpusstundu pasākumu organizēšanā, vecāku 

pedagoģiskā izglītošanā; 

Carnikavas pamatskolas galvenie uzdevumi: 

 turpināt meklēt sadarbības ceļu un formas, lai veicinātu skolēnu radošo darbību,  vēlmi 

mācīties, un celtu viņu pašapziņu; 

 radīt metodes, lai paaugstinātu skolēnu zināšanu kvalitāti (erudītu konkurss, mācību 

priekšmetu dienas, pārbaudes darbu analīzes); 

 veicināt skolotāja darba ar katru skolēnu; 

 veidot skolēna patriotisko un  pilsonisko apziņu; 

 veicināt skolotāju tālākizglītību; 

 skolas administrācijai, skolotājiem un vecākiem turpināt veidot elastīgu sadarbību, kas radītu 

labvēlīgus apstākļus bērna izaugsmei. 

Statistika. 2009./2010. mācību gadā skolā darbojās 10 klases. Skolā mācījās 220 skolēni. 

2009./2010. mācību gadā skolā strādāja 21 izglītoti, darbīgi un radoši skolotāji. No tiem 21  

sievietes. Ar augstāko pedagoģisko izglītību – 20 skolotāji, viena skolotāja studē pedagoģiskā 

augstskolā. Skolā strādāja 11 tehniskie darbinieki. 

 

Carnikavas speciālās internāt -

pamatskolas kolektīvs 2009.budžeta gada 

uzdevumus praktiski izpildīja. Pastāvīgi tiek 

uzlabota un pilnveidota skolēnu profesionālā 

apmācība, iegādājoties arodmācības 

kabinetiem nepieciešamos materiālus, 

iekārtas un instrumentus. Arī 2010.gada 

galvenie uzdevumi ir vērsti uz skolēnu 

attīstību, kvalitatīvas izglītības iegūšanu.  

Lai varētu īstenot profesionālās un pamatizglītības programmas, izglītojamo mācīšanās procesa 

aktivizēšanu, pielietojot modernās informācijas tehnoloģijas un dažādojot mācību metodes, 

pilnveidot pedagogu un skolas darbinieku profesionālismu un nodrošināt vispusīgu atbalstu 
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izglītojamiem, nepieciešams nodrošināt materiāli tehnisko bāzi. Skolēniem regulāri notiek sporta un 

kultūras pasākumi, viens no populārākajiem ir „Carnikavas ritmi”. 

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas ambulance” darbojās saskaņā ar nolikumu un tās 

pakļautībā bija laboratorija Carnikavā un ambulances filiāle Kalngalē. Tās primārais uzdevums bija 

sniegt Carnikavas novada iedzīvotājiem medicīniskos pakalpojumus. Pamatojoties uz 2009.gada 

21.oktobra Carnikavas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.21), pašvaldības aģentūra tika 

likvidēta. 

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” ir novada domes pārraudzībā esoša 

iestāde, kas izveidota, lai īstenotu pašvaldības funkcijas komunālo pakalpojumu organizēšanas un 

sniegšanas, labiekārtošanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba organizācijā Carnikavas 

novada administratīvajā teritorijā. 2009.gadā ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanas jomā tika 

atjaunots grants segums, noņemts nomaļu grunts uzaugums, izbūvēti ātrumvaļņi, veikti caurteku 

remontdarbi, aprīkotas ielas ar ceļazīmēm un norāžu zīmēm, veikts bedrīšu remonts un ielu segumu 

pastiprināšanas darbi ar dolomīta šķembu maisījumu. Tā kā 2008.gada 21.novembrī tika noslēgts 

trīspusējs civiltiesisks līgums – vienošanās starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Carnikavas 

novada domi un p/a “Carnikavas Komunālserviss” par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 19 

Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās 2.kārta, Carnikava” īstenošanu, šī līguma ietvaros 

2009.gadā turpinājās un tika pabeigti būvniecības darbi, kas attiecas uz sadaļu “Ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu paplašināšana un atjaunošana Carnikavā”. No apsaimniekošanas darbiem tika 

veikti siltumtrases remontdarbi, kā arī daļēja siltumtrases nomaiņa atsevišķos posmos, veikti 

kosmētisko remontu darbi daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās, uzstādīti ārējie apgaismojumi, veikti 

jumtu, autostāvvietu remonti un citi darbi. 

 

1.4. Personāls 
 

Carnikavas novada pašvaldības administrācijā, Sociālajā dienestā un Bāriņtiesā 2009.gadā 

vidējais darbinieku skaits bija 38. No tiem 28 bija augstākā izglītība un 10 – vidējā vai vidējā 

speciālā, 31 sieviete un septiņi vīrieši. Pieciem darbiniekiem ir maģistra grāds, vienam – doktora 

grāds. Sadalījumā pa vecuma grupām no 25-40 gadiem ir deviņi darbinieki, no 40-55 ir divpadsmit 

darbinieki, septiņi darbinieki ir vecumā no 55-60 gadiem un viens darbinieks – no 60-70 gadiem.  

Domājot par personāla kvalifikācijas celšanu, darbinieki tiek norīkoti uz semināriem, 

kursiem, mācībām. Semināri tiek organizēti arī uz vietas.  

 

1.5. Pašvaldības darbības virzieni un mērķi, galveno pasākumu un prioritāšu 

īstenotās budžeta programmas 2009.gadā 
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Lai kvalitatīvi nodrošinātu pašvaldības mērķus iedzīvotāju labklājības celšanai, ar sabalansēta 

budžeta palīdzību tiek īstenotas dažādas budžeta programmas, tai skaitā izglītības, veselības, 

kultūras, sociālās aizsardzības pasākumiem, kā arī infrastruktūras uzlabošanai. Carnikavas novada 

pašvaldības budžets 2009.gadam tika apstiprināts ar domes lēmumu 2009.gada 31.janvārī (protokols 

Nr.3). 

Tā kā par galveno prioritāti 2009.gadā tika izvirzīta iedzīvotāju kvalitatīva nodrošināšana ar 

ūdensapgādi un kanalizāciju, lielākie izdevumi bija vides aizsardzībai – 4,15 milj. latu jeb 57% no 

visiem izdevumiem. Šie bija pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” izdevumi un 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta izdevumi. Tā kā 

Carnikavas novada pašvaldības pārziņā ir pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, Carnikavas 

speciālā internātpamatskola un Carnikavas pamatskola, izdevumi izglītībai bija 1,58 milj. latu jeb 

22% no kopējiem izdevumiem.  

Vispārējiem valdības dienestiem bija paredzēti 0,96 milj. latu jeb 13% no visiem izdevumiem. 

Šajā budžeta sadaļā gandrīz puse - 47,4% no izdevumiem bija iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas 

fondā, lai dotētu pašvaldības, kuras nevar finansēt savus izdevumus no pašu ieņēmumiem.  

Lai nodrošinātu novadā sabiedrisko kārtību un drošību, 2009.gadā tika veikts iepirkums par šo 

pakalpojumu. Gada laikā par sabiedriskās kārtības, ugunsdzēšanas un apsardzes pakalpojumiem no 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izlietoti 4% jeb Ls 271,6 tūkst. 

Pašvaldības aģentūra „Tautas nams „Ozolaine”” kultūras un sporta pasākumiem  izlietoja 

finansējumu Ls 151 tūkst. apmērā, kas ir 2% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Novada iedzīvotāju sociālās aizsardzības atbalstam – pabalstiem un citiem pasākumiem 

2009.gadā tika novirzīti 108 tūkst. latu, kas bija par 11,3 tūkst. mazāk par plānotajiem, jo gada 

nogalē tika mainīti normatīvie akti, kas skar sociālās palīdzības pabalstus, kā rezultātā atsevišķus 

pabalstus iedzīvotājiem turpmāk nedrīkstēja izmaksāt.  

Par minēto pasākumu detalizētu budžeta finansēšanu un izlietojumu aprakstīts 2.nodaļā. 

2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi 
 

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi bija Ls 7 270 295 – par 22,6% lielāki nekā 

2008.gadā, bez tam naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija Ls 1 355 536, kas par piecām 

reizēm jeb Ls 1,1 milj. pārsniedza naudas līdzekļu atlikumu uz 2008.gada sākumu. Tas saistīts ar 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta īstenošanas uzsākšanai paredzēto naudas 

līdzekļu atlikumu uz 2008.gada beigām. 2009.gadā bija ieplānots arī izlietot Valsts kases izsniegto 

aizdevumu minētajam Kohēzijas fonda projektam Ls 659 398 apmērā, taču 2009.gadā, projekta 

veiksmīgas īstenošanas rezultātā, aizdevuma rezervētos līdzekļus nebija jāizlieto un līgums ar Valsts 
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kasi par tādu pat summu tika pārslēgts 2010.gada sākumā, kā arī paredzēts Carnikavas novada 

domes 2010.gada plānā. 

Kā redzams no 1.tabulas datiem, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2009.gadā, salīdzinājumā 

ar 2008.gadu, vislielākais procentuālais pieaugums – 13 reizes jeb Ls 404 tūkst. bija pašvaldību 

budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta, jo 2009.gada vidū no Rīgas 

rajona padomes apsaimniekošanā tika pārņemta Carnikavas speciālā internātpamatskola. 7,7 reizes 

liels pieaugums bija procentu ieņēmumos par depozītu un kontu atlikumiem, taču naudas līdzekļu 

izteiksmē tie bija tikai Ls 8632. Naudas izteiksmē - 3,3 reizes - lielākais pieaugums bija no valsts 

budžeta transfertiem Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai – Ls 1,9 milj., 

kas bija saistīts ar Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta īstenošanu.  

Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji 

1.tabula 

Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ieņēmumu rādītāji 2008.gada 

izpilde Ls. 

2009.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2010.g.  Ls 

%  

2009.g. 

pret 2008.g. 

Ls 2009.g. 

pret 

2008.g. 

1 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3060806 2176789 2396871 71.2 -884017 

2 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 259887 284673 317690 109.6 24786 

 8.1.0.0. Ieņēmumi no finanšu 

ieguldījumiem 

1220 x x - -1220 

3 8.6.0.0. Procentu ieņēm.par dep. un kontu 

atlikumiem 

1296 9928 8100 7.7x 8632 

4 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 20947 16420 16449 78.4 -4527 

 10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 12792 16373 11540 112.8 3581 

7 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 8292 108 136500 1.3 -8184 

9 13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. īpaš. 

pārdošanas, pamatparādu 

kapitalizāc.u.c. 

7 7 x - - 

16 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti 

no valsts budžeta 

33447 438104 567204 13x 404657 

 18.7.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

kapitālo izdevumu transferti un 

mērķdotācijas no valsts 

x x 57000 x x 

17 18.8.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

valsts budžeta transferti  ES 

struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 

820512 2695458 115813 3.3x 1874946 

14 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 1004653 809446 14200 80.6 -195207 

 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no 

ārvalstu finanšu palīdzības 

x 8068 90378 - 8068 

5 21.3.0.0. Maksāj.par budž. iest.sniegtajiem 

pakalpojumiem 

693827 793012 771007 114.3 99185 

 21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par budžeta 

iestāžu pakalpojumiem 

12174 21909 400 1.8x 9735 

20  K O P Ā ieņēmumi 5 929 860 7 270 295 4503152 122.6 1340435 

  Izdevumu segšanai iesaistīti 

līdzekļu atlikumi uz gada sākumu 

264 516 1 355 536 1285223 5 x 1091020 

  Aizņēmums x x 659398 x x 

  P A V I S A M  ieņēmumi 6 194 376 8 625 831 6447773 139.2 74.7 

 
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, par 28,8% jeb Ls 884 tūkst. visvairāk samazinājās 

ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas bija saistīts ar straujo bezdarba pieaugumu valstī. 
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Pašvaldībās budžetā saņemtie pašvaldību budžeta transferti samazinājās par 19.4% jeb Ls 195,2 

tūkst., jo no septembra mācību iestāžu finansēšana no Rīgas rajona padomes puses tika pārtraukta un 

dotācijas tika saņemtas no Izglītības un zinātnes ministrijas. Nedaudz samazinājās arī ieņēmumi no 

valsts un  pašvaldības nodevām.  

Lai gan 2010.gada budžeta ieņēmumi plānoti par Ls 2,2 milj. jeb 25.3% mazāki nekā 

2008.gada ieņēmumu izpilde, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti par Ls 220,1 tūkst. 

lielāki nekā 2009.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa valsts prognoze, ņemot vērā piesardzības 

principu, tika samazināta par 3%. Nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums plānots 9.6% apmērā 

sakarā ar mājokļu aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. 

3.attēlā attēlots ieņēmumu īpatsvars pēc ekonomiskās būtības: lielākais īpatsvars bija valsts 

budžeta transfertiem Eiropas Savienības struktūrfondu īstenošanai – 37% jeb Ls 3,13 milj. latu, kas 

saistīts ar Carnikavas ūdenssaimniecības Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanu. Otrs 

lielākais ieņēmumu īpatsvars – 30% bija no ienākuma nodokļiem – 2,177 milj. latu, taču šie 

ieņēmumi netika izpildīti no sākotnēji plānotajiem par 7% un salīdzinājumā ar 2008. gadu 

samazinājums bija 29%.  

 

 

 

 

3.attēls 

Carnikavas novada domes 2009.gada ieņēmumu sadalījums 

 pēc ekonomiskās būtības  
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No maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu kopsummas Ls 808 tūkst., kuru īpatsvars 

kopējos ieņēmumos 2009.gadā bija 11%, lielākais īpatsvars bija ieņēmumos par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem – 87,7%.  

Tā kā Carnikavas novadā ir Carnikavas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” un 

Carnikavas speciālā internātpamatskola, Ls 438,1 tūkst. jeb 6% tika saņemti kā mērķdotācijas 

pedagogu algām un Carnikavas speciālās internātpamatskolas pārējo izdevumu segšanai.  

Pašvaldību budžetu transfertu, kuru īpatsvars bija 11%, lielākā ieņēmumu daļa bija no Rīgas 

rajona padomes Carnikavas speciālās internātpamatskolas pedagogu algu un uzturēšanas izdevumu 

finansējumam, līdz tā tika nodota Carnikavas novada domei un finansēta no valsts budžeta. 

2.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 
 

2009.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija Ls 7,3 milj. Kopējais izdevumu palielinājums 

2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu bija par 51,7% jeb Ls 2,5 milj. lielāks. 

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā  

pēc ekonomiskās klasifikācijas 

2.tabula 

Nr. 

p. k. 

Klasif. 

 kods 

Izdevumu  rādītāji 2008.gada 

izpilde Ls. 

2009.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2010.g.  Ls 

%  

2009.g. 

pret 2008.g. 

Ls 2009.g. 

pret 

2008.g. 

1 1000 Atlīdzība 2015486 1805286 1794013 89.6 -210200 

2 2100 Komandējumi un dienesta 

braucieni 

6858 3375 8240 49.2 -3483 

3 2200 Pakalpojumi 1244665 1247268 1493455 100.2 2603 

4 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja, citas preces un inventārs 

238248 202551 264984 85.0 -35697 

5 2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 5794 499 1500 8.6 -5295 

6 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 32607 7814 8288 24.0 -24793 

7 3200 Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, izņemot 

lauksaimniecisko ražošanu 

17158 21783 3500 126.9 4625 

8 4000 Procentu izdevumi 2180 x 600 X -2180 

9 5100 Nemateriālie ieguldījumi 844 22215 16800 26.3x 21371 

10 5200 Pamatlīdzekļi 452253 3197279 2114487 7.07x 2745026 

11 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62697 57821 82943 92.2 -4876 

12 6300 Sociālie pabalsti natūrā x 41714 17000 X 41714 

13 6400 Pārējie pabalsti un kompensācijas 10998 16336 16350 148.5 5338 

14 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 

transferti 

749052 716667 625613 95.7 -32385 

Kopā 4838840 7340608 6447773 151.7 2501768 

 

2.tabulā veikta Carnikavas novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem.  

  Palielinājuma īpatsvaru izdevumos  sastādīja pamatlīdzekļi – Ls 2,1 milj. jeb septiņas 

reizes, jo intensīvi tika veikta Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta īstenošana 

un 2009.gada beigās tika nodotas ekspluatācijā attīrīšanas iekārtas, kuras uzskaitītas pamatlīdzekļos. 
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Kā redzams no šiem datiem, 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, procentuāli lielākais 

pieaugums bija nemateriālajiem ieguldījumiem – 26 reizes, bet naudas līdzekļu izteiksmē tikai – Ls 

21,4 tūkst., jo tika izstrādāta Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas aktualizācija 

2009.-2014.gadam. 

Samazinājums izdevumiem salīdzinājumā ar 2008.gadu bija budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumos – par 76% jeb Ls 24,8 tūkst., komandējumiem un dienesta braucieniem – par 50%, kā 

arī atlīdzībai – par 10,4%.  

Salīdzinot 2009.gada izdevumu izpildi ar plānoto, lielākā neizpilde arī bija pamatlīdzekļiem 

– par Ls 402 tūkst., kas tajā skaitā saistīts ar Kohēzijas fonda finansētā projekta nepabeigtās 

būvniecības neizpildi par Ls 334,5 tūkst., jo būvniecības līgumi tika noslēgti par mazākām summām, 

nekā sākotnēji tika plānots. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam nebija jāmaksā pilnā 

apmērā Ls 486,6 tūkst., bet par Ls 31,8 tūkst. mazāk nekā plānotā, jo iedzīvotāju ienākuma nodokļu 

ieņēmumos bija neizpilde par 7%. 

4.attēlā atspoguļota izdevumu ar lielāko īpatsvaru sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem dinamika 2008., 2009.gada izpildei un 2010.gada plānotajiem izdevumiem. 

 

 

4.attēls 

Izdevumu ar lielāko īpatsvaru dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

 

2010.gada plānotie izdevumi, salīdzinot ar 2009.gada izpildi, kopumā samazinājušies par 

12,2%, tai skaitā arī atalgojumam – par 0,6% un pamatlīdzekļiem – par 33,9%. Pamatlīdzekļu 

izdevumu plānotais samazinājums skaidrojams ar Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības 
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projekta lielākās daļas īstenošanu 2009.gadā. Kā redzams no 4.attēla dinamikas, palielinājums 

2010.gada budžeta izdevumos plānots pakalpojumiem, nedaudz krājumiem, materiāliem, kā arī 

pensijām un sociālajiem pabalstiem. Pakalpojumu izdevumu palielinājums skaidrojams ar Ls 242 

tūkst. piešķiršanu pamatbudžetā novada ielu, ceļu un apgaismojuma infrastruktūras sakārtošanai. 

Pensijām un sociālajiem pabalstiem līdzekļi tiek novirzīti vairāk kā iepriekšējos gados sakarā ar 

trūcīgo un maznodrošināto personu skaita palielināšanos.   

Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti tika ieskaitīti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondā un novirzīti citu pašvaldību dotēšanai. Arī šiem izdevumiem ir tendence triju gadu garumā 

samazināties, jo attiecīgi samazinās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. 2010.gada budžetā 

plānota arī Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa trīs Eiropas Sociālā fonda 

projektiem, diviem Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektiem, Kohēzijas fonda un pārrobežu 

sadarbības programmas INTERREG projektiem.      

  

4.attēls 

Carnikavas novada pašvaldības 2009.gada izdevumu struktūra 

 pēc ekonomiskās klasifikācijas 

44% no Carnikavas novada pašvaldības izdevumiem sadalījumā pēc ekonomiskās 

klasifikācijas bija novirzīti kapitālajiem izdevumiem, 25% atlīdzībai pašvaldības darbiniekiem, tai 

skaitā pedagogiem, 20% - krājumiem, precēm un pakalpojumiem. No 10 % izdevumiem pašvaldību 

budžeta uzturēšanas transfertiem, 4% no pašvaldības izdevumiem veido samaksa citām pašvaldībām 

par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu Carnikavas novadā deklarētajiem izglītojamiem, bet 6% 

no izdevumiem tika iemaksāti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām. 
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 3.tabulā apkopota Carnikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 2008., 2009. gada 

kases izdevumiem un 2010.gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi pa funkcionālajām kategorijām. 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

3.tabula 

Nr.

p.k. 

Funkcionālā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2008.gada 

izpilde Ls. 

2009.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2010.g.  Ls 

%  

2009.g. 

pret 2008.g. 

Ls 2009.g. 

pret 

2008.g. 

1 01.000 Vispārējie valdības dienesti 1251254 960169 847377 76.7 -291085 

2 0.3000 Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

184123 271626 177236 147.5 87503 

3 04.000 Ekonomiskā darbība x 2070 738499 X 2070 

 05.000 Vides aizsardzība 1526222 4152253 x 2.7x 2626031 

4 06.000 Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 

56782 41343 2744879 72.8 -15439 

5 07.000 Veselība 79049 72898 49500 92.2 -6151 

6 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 183978 151021 211024 82.1 -32957 

7 09.000 Izglītība 1476292 1580622 1464361 107.1 104330 

8 10.000 Sociālā aizsardzība 81140 108606 214897 133.8 27466 

Kopā 4838840 7340608 6447773 151.7 2501768 

 

Kā redzams no 3.tabulas datiem, kopējais izdevumu palielinājums 2009.gadā salīdzinājumā 

ar 2008.gadu bija par 51,7% jeb Ls 2,5 milj. lielāks, taču plānotie 2010.gada izdevumi salīdzinājumā 

ar 2009.gadu plānoti par 12.2% mazāki. 

2009.gada izdevumos lielākais palielinājums – 2,7 reizes salīdzinājumā ar 2008.gadu bija 

vides aizsardzībā, kas saistījās ar Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta 

īstenošanu. 2010.gada plānā izdevumi, kuri saistīti ar minēto projektu un pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas Komunālserviss” izdevumiem, plānoti funkcionālajā kategorijā ”Pašvaldību teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošana”, jo vairums plānoto pasākumu atbilst šai kategorijai un ir plānoti tikai 

66,1% apmērā, jo lielākā daļa no izdevumiem ūdenssaimniecības projektā jau ir apgūti.    

2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu par 47,5% palielinājās izmaksas sabiedriskās kārtības 

un drošības nodrošināšanai, taču 2010.gada plānā līgumu pārskatīšanas rezultātā izdevumi šim 

pasākumam paredzēti par 34,8% mazāki.  

2009.gadā par 33,8% palielinājās arī izdevumi sociālajai aizsardzībai un 7,1% - izglītībai. 

6.attēlā atspoguļots Carnikavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais sadalījums pa 

funkcionālajām kategorijām 2009.gadā. 

Lielākie izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām bija Vides aizsardzībā –57% no visiem 

izdevumiem. Šie izdevumi ir pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” izdevumi un 

Kohēzijas fonda finansētā projekta izdevumi. Izdevumi izglītībai bija 22% no kopējiem izdevumiem, 

kuri tika novirzīti Carnikavas pamatskolai, pirmsskolas izglītības iestādei “Riekstiņš” un no 

2009.gada jūlija arī Carnikavas speciālajai internātpamatskolai. Vispārējiem valdības dienestiem – 

Ls 96 tūkst. jeb 13% no visiem izdevumiem, savukārt no kuriem 47,4% jeb Ls 45,5 tūkst. novirzīti 

pašvaldības dotācijai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.   
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6.attēls 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2009.gadā  

 

2.3. Speciālais budžets 
 

Carnikavas novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst no rajona pašvaldības autoceļu (ielu) 

fonda saņemtie līdzekļi, dabas resursu nodokļa maksājumi un pārējie maksājumi, kas neietilpst 

pamatbudžetā. 

 4.un 5. tabulā apkopoti speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2008. un 

2009.gada izpildei, kā arī 2010.gada plānotajam budžetam. 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 

4.tabula 

Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ieņēmumu rādītāji 2008.gada 

izpilde Ls. 

2009.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2010.g.  Ls 

%  

2009.g. 

pret 2008.g. 

Ls 2009.g. 

pret 

2008.g. 

1 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 5334 3616 1082 67.8 -1718 

2 12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 60232 166 0 0.3 -60066 

3 18.9.1.0. Ieņēmumi no valsts autoceļu 

fonda 

145904 49746 35345 34.1 -96158 

4 Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 116786 135394 17788 115.9 18608 

5 Kopā 328256 188922 54215 57.6 -139334 

 

 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta 

 izdevumi  

5.tabula 

Nr.

p.k. 

Funkcionālā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2008.gada 

izpilde Ls. 

2009.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2010.g.  Ls 

%  

2009.g. 

pret 2008.g. 

Ls 2009.g. 

pret 

2008.g. 

1. 01.000 Vispārējie valdības dienesti 189645 169748 47834 89.5 -19897 

2. 05.000 Vides aizsardzība 3217 1386 6381 43.1 -1831 

Kopā  192862 171134 54215 88.7 -21728 
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2009.gadā Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie izdevumi bija Ls 171,1 

tūkst., kas bija par Ls 21.7 tūkst. mazāk nekā 2008.gadā. 2009.gadā Ls 169,7 tūkst. tika novirzīti 

vispārējiem valdības dienestiem, bet Ls 1386 vides aizsardzībai. 2009.gadā par 65,9% samazinājās 

autoceļu fonda ieņēmumi sakarā ar finansiālo situāciju valstī un 2010.gadā šie ieņēmumi turpinās 

samazināties, tādēļ pamatbudžetā tika paredzēta sadaļa ceļu, ielu un infrastruktūras uzturēšanai.  

 

2.4. Ziedojumi un dāvinājumi 

  
 Pamatojoties uz 2009.gada 17.novembrī noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu starp AS 

„Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”, kas paredz celt īpaši trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu labklājību, nododot pašvaldību domēm dāvanu kartes „Elektrības 

norēķinu karte – 500 kWh”, lai tās šīs dāvanu kartes nodotu trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto 

„Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju. Tā kā no AS „Latvenergo” tika saņemtas 50 dāvanu kartes 

katra par Ls 37,15, pavisam ziedojumi ir Ls 1858. 

 2009.gadā Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde saņēma arī ziedojumu no a/s „BTA” par 

ēkas apdrošināšanu, kura daļa Ls 113 tiks iekļauta arī 2010.gada izdevumos. 

 

2.5.Carnikavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa vērtējums 
 

 Tā kā bilance ir finanšu pārskats, kas pēc stāvokļa uz 2009.gada 31.decembri parāda 

Carnikavas novada pašvaldības līdzekļu, saistību un pašu kapitāla apmēru, ir svarīgi salīdzināt kā 

mainījies pašvaldības finansiālais stāvoklis salīdzinājumā ar gada sākumu. 

Kā redzams no 6.tabulas datiem, kopējā pašvaldības bilances vērtība 2009.gada beigās 

salīdzinājumā ar 2009.gada sākumu palielinājās par Ls 3,53 milj. Aktīvā lielākais palielinājums bija 

ilgtermiņa ieguldījumos pamatlīdzekļiem – par Ls 3,54 milj., no kuriem lielākais palielinājums bija 

saistīts ar Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdensprojekta nepabeigtās celtniecības īstenošanu – par Ls 

2,99 milj. 

 2009.gada laikā arī no VAS „Latvijas valsts ceļi” tika pārņemtas ielas un zeme zem ielām Ls 

754,9 tūkst., kas arī izraisīja pamatlīdzekļu vērtības pieaugumu. Debitoros lielāko pieaugumu 

izraisīja pārmaksātie nodokļi – prasības par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu. 

 Veicot pašvaldības bilances struktūras analīzi uz 2009.gada beigām redzams, ka ilgtermiņa 

ieguldījumu īpatsvars ir 81,7%, gada laikā tas palielinājies par 9,1% ūdenssaimniecības projekta 

īstenošanas rezultātā. Pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir 56,8%, jo pašvaldībai pašreiz nav izmantoti 

būtiski aizņēmumi Eiropas Savienības projektu īstenošanai. 
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 Var secināt, ka Carnikavas novada pašvaldībai uz 2009.gada beigām nav finansiāla riska, jo 

kopējais likviditātes koeficients ir 2,92, kas liecina, ka pašreiz nav grūtības norēķināties par savām 

īstermiņa saistībām.  

Bilance uz 2009.gada 31.decembri  

 

6.tabula 

Konta Nr. Posteņu nosaukums Uz pārskata 

gada sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Starpība 

 A K T Ī V S 

 

   

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk. 

 
4622636 8180691 3558055 

1100 1.1.Nemateriālie ieguldījumi 31530 46346 14816 

1200 1.2.Pamatlīdzekļi 4591106 8134345 3543239 

     

2000 Apgrozāmie līdzekļi 

 

1746264 1715202 -31062 

2100 2.1. Krājumi 42753 38965 -3788 

2300 2.2 .Debitori 202744 367090 164346 

2400 2.3. Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 

9837 6136 -3701 

2600 2.4 .Naudas līdzekļi 1490930 1303011 -187919 

 Bilances aktīvs kopā 6368900 9895893 3526993 

 P A S Ī V S 

 

   

3300 1.Rezerves 497414 497414 - 

3500 2.Budžeta izpildes rezultāts 4650058 5119547 469489 

5000 V. Kreditori  1221428 4278932 3057504 

5000 5. Ilgtermiņa saistības 820512 3692303 2871791 

5200-5900 6.Īstermiņa saistības 400916 586629 185713 

 Bilances pasīvs kopā 

 

6368900 9895893 3526993 

1. 1.Zemblances aktīvi 17124 17124 - 

2. 2.Zembilances prasības 4137 2957 -1180 

3. 3. Zembilances saistības 3123055 1518962 -1604093 

 

3.PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

 Novada kopplatība uz 2009.gada beigām bija 8020,8 ha, no kuras 57,5% aizņēma meži, 

21,7% tika izmantoti lauksaimniecības vajadzībām, 9,3% aizņēma dzīvojamo māju apbūve, 4,8% - 

ūdenssaimniecība, 4,4% - satiksmes infrastruktūras objekti, 1,0% - sabiedriski nozīmīgi objekti, 

0,9% - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, 0,4% - rūpniecības un komerciāla rakstura apbūve. 

No pašvaldības kopējās teritorijas 31% iekļauts dabas parkā „Piejūra”. Zemes īpašumu vai lietojumu 

skaits novadā sasniedz 7809, tajā skaitā lauksaimniecības – 411, mežsaimniecības – 72, 

ūdenssaimniecības – 16, dzīvojamo māju apbūve – 6633, komerciāla rakstura – 46, sabiedriskas 

nozīmes objekti – 278, inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 61, dabas pamatnes un 

rekreācijas objekti – 62. 
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Saskaņā ar Valsts Zemes dienesta datiem (bilanci) – zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupām uz 2009.g. - Carnikavas novada pašvaldības īpašumu un lietojumu 

kopplatība ir 483,6 ha (100%), no tiem: 

 lauksaimniecības zemes - 9,4 ha (1,94%) 

 mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas – 162,7 ha (33,6 %) 

 ūdensobjektu zeme – 40,2 ha (8,3%) 

 dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes teritorijas – 73,4 (15,16%) 

 sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un komercdarbības objektu apbūves zeme - 48,6 ha 

(10,04%) 

 satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zemes – 112,4 (23,22%) 

 inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme – 37,5 ha (7,75 %) 

Pašvaldībai piekritīgo zemju platību (zemes vienību skaita) un līdz ar to vērtību palielinājums 

saistīts ar to, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” trešā panta piektās daļas 1.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, uz kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantam juridiskajām personām vai 

fiziskajām personām, kurām zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeigušās un ar kurām slēdzami zemes nomas līgumi. 

2009.gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās turpināja ierakstīt īpašumus Zemesgrāmatā, arī 

2010.gada budžetā šim mērķim paredzēti līdzekļi. 

 

4. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 

ĪSTENOŠANĀ 
 

 2009.gada nogalē uzsākts darbs pie Carnikavas novada attīstības stratēģijas 2010.-

2027.gadam izstrādes, kā arī attīstības programmas 2010.-2013.gadam uzlabošanas. Jaunievēlēto 

deputātu un pašvaldības darbinieku intensīvas darbības rezultātā tika sagatavoti vairāki projektu 

pieteikumi investīciju piesaistei – Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras 

uzlabošanai, Carnikavas novada alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveidošanai, Carnikavas 

novada pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kas visi pēc izvērtēšanas 

arī tikuši apstiprināti. Šobrīd uzsākts darbs pie vairāku stratēģiski nepieciešamu objektu 

atjaunošanas, kā arī sabiedrisko aktivitāšu īstenošanas sekmēšanas.  

Lai uzlabotu gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos starp Carnikavu un Gaujas ciemu, izslēdzot 

iespēju, ka iedzīvotājiem ir jāšķērso bīstamais dzelzceļa tilts, Carnikavas novada dome ir pieņēmusi 

lēmumu piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektu pieteikumu 
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konkursā, kura mērķis ir uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās ārpus Rīgas. Projekta 

pieteikumā tiks iekļauta aktivitāte – gājēju un riteņbraucēju tilta izbūve pār Gauju, kas savienos 

Zvejnieku ielu Carnikavā un dzelzceļa pārbrauktuvi Gaujas ciemā. Šobrīd ir izstrādāts tilta projekts, 

kurš ir gatavs nodošanai sabiedriskajai apspriešanai.  

Latvijas valsts, pārdodot izmešu kvotas, ir izveidojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, 

kura ietvaros iespējams uzlabot energoefektivitāti pašvaldībām piederošās ēkās, kā arī izveidot 

energoefektīvu ielu apgaismojuma sistēmu. Finanšu instrumenta ietvaros paredzēts siltināt fasādi 

Carnikavas novada domes ēkai, kā arī, pie nosacījuma, ka ēka tiks iegādāta, ēkas Stacijas ielā 7, 

Carnikavā siltināšana un logu nomaiņa. Vienlaicīgi, sadarbībā ar pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

Komunālserviss” speciālistiem, tiek risināts jautājums par jaunas ielu apgaismojuma sistēmas ar 

energoefektīvajām LED spuldzēm izveidi. 

Latvijas pašvaldībām ir radusies jauna iespēja pārrobežu sadarbības programmas „Latvija – 

Igaunija - Krievija” ietvaros piesaistīt finansējumu pludmales un dabas parka „Piejūra” 

infrastruktūras izveidei un uzlabošanai. Šobrīd Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar VAS 

„Latvijas valsts meži” speciālistiem izstrādā koncepciju projekta pieteikumam, kurā iekļauta 

automašīnu stāvlaukumu izveide, piebraucamo ceļu rekonstrukcija, pastaigu taku un riteņbraucēju 

ceļa izveide, kā arī pludmales infrastruktūras sakārtošana un pielāgošana personām ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

Uzņēmējdarbības veicināšanai kopš 2009.gadas nogales Carnikavas novada dome ir uzsākusi 

sadarbības veidošanu ar novada uzņēmējiem. Šajā laika ne tikai izveidota Uzņēmējdarbības attīstības 

komisija, bet arī risinātas sarunas par kopīga novada tēla veidošanu, lai Carnikavas novada vārds 

kalpotu par atpazīstamu preču zīmi. 

Šajā vasarā Carnikavas novada dome ir atbalstījusi vairāku uzņēmēju ieceres par sezonālu 

pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem un viesiem. Jau no 2010.gada vasaras sezonas 

atbalstīta tūristu vilcieniņa kustība no Carnikavas stacijas līdz pludmalei. Vasaras sezonā atbalstīta 

divu tirdzniecības vietu izvietošana Garciema pludmalē, kā arī divu pārvietojamo 

mazumtirdzniecības punktu izvietošana Lilastes automašīnu stāvlaukumā. Vasaras sezonā darbību 

uzsāks arī divas kafejnīcas – Lilastes stāvlaukumā uz bunkura un Carnikavas parkā. 

Lai veicinātu Carnikavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kā arī sagādātu 

dāvanu Carnikavas novada iedzīvotājiem, sagaidot Carnikavas 800 gadi 2011.gadā, tiek plānots 

izveidot divus kultūrvēsturiskā mantojuma objektus – Carnikavas novadpētniecības muzeju laukumā 

pie attīrīšanas iekārtām Carnikavā un Vienības laukumu blakus dzelzceļa un jaunveidojamam gājēju 

tiltam pie Gaujas. Šo projektu īstenošanai Attīstības un plānošanas nodaļa plāno gatavot projektu 

pieteikumus Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros. 
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2010.gadā turpināsies līdzekļu piesaiste Carnikavas novada unikālā vēstures pieminekļa – 

Carnikavas baznīcas, atjaunošanai. Attīstības un plānošanas nodaļa iecerējusi palīdzēt draudzei 

sagatavot projekta pieteikumu, lai baznīcas ēkas atjaunošanai piesaistītu Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzekļus. 

Ņemot vērā nesenos plašos plūdus Carnikavas novadā, Attīstības un plānošanas nodaļa ir 

uzsākusi aktīvu darbu, lai nacionālā līmenī tiktu piešķirti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi 

plūdu risku samazināšanai plūdu apdraudētajās teritorijās. Ja iepriekš minētais finansējums tiks 

piešķirts, tad Carnikavas novada dome gatavos projekta pieteikumu sūkņu staciju un esošā Gaujas 

aizsargdambja atjaunošanai, kā arī jauna aizssargdambja izveidei Siguļu un Gaujas ciemu pusē un 

Gaujas krastu stiprināšanai. 
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5.NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 

PĀRSKATU 

 

 

6.PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 
 

Jau 2009.gada nogalē tika sagatavots pirmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

pieteikums ar mērķi izveidot alternatīvās aprūpes centru. Šis projekts 2010.gada sākumā arī 

veiksmīgi tika apstiprināts. Projekta ietvaros paredzētas darbības, kas būtiski uzlabos sociāli 

mazaizsargātās Carnikavas novada iedzīvotāju grupas. 
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Projekta ietvaros 2010.gada vasarā pilnībā tiks renovēts Carnikavas novada domes ēkas 

cokolstāvs un esošā Dienas centra vietā tiks izveidotas un aprīkotas telpas 430 kvadrātmetru platībā, 

kur tiks nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas un interešu izglītības iegūšanas iespējas gan 

jauniešiem, gan bērniem, gan pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām. Centrā tiks 

iekārtotas jaunas telpas Sociālā dienesta darbībai. Renovējot telpas, īpaša uzmanība tiks pievērsta, lai 

tās būtu piemērotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, lai veicinātu šo personu integrāciju 

sabiedrībā.  

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties aprīkojumu, kas uzlabos mājas aprūpētāju darbu un 

aprūpējamo dzīves kvalitāti – tai skaitā iegādājoties mobilo pacēlāju, kas nodrošinās personām, kas 

pārvietojas ratiņkrēslos, iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē. 

Jau 2009.gada nogalē tika apstiprināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts 

projekts par Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošanu 98 000 Ls apmērā. 

Projekta ietvaros tiks pabeigta skolas ēkas fasādes siltināšana un logu nomaiņa, tādā veidā 

nodrošinot bērniem komfortablus dzīves apstākļus internāta daļā, kā arī tiks rekonstruēta 

ugunsdzēsības sistēma, kas telpas padarīs ne tikai ērtas, bet arī drošas. 

Projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt divas jaunas siltumnīcas, kas internātskolas audzēkņiem 

nodrošinās iespēju apgūt tālākajā dzīvē nepieciešamās praktiskās iemaņas, kā arī būs iespējams 

audzēt dārzeņus, ko izmantos arī skolēnu ēdināšanai. 

Pārņemot no Rīgas rajona padomes izglītības koordinēšanas funkcijas, Carnikavas novada 

domes pārņēma divu Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu īstenošanu. Projektu „Pedagogu 

konkurētspējas paaugstināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un „Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros arī turpmāk 

Carnikavas novada izglītības iestāžu pedagogiem tiks piedāvāta iespēja saņemt Ls 100 mēnesī 

stipendijas savas kompetences un zināšanu līmeņa paaugstināšanai. 

2010.gada aprīlī tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Izglītības un zinātnes 

ministrijas izsludinātajam konkursam, kura ietvaros paredzēts par Ls 3000 uzlabot jauniešu aktīvās 

atpūtas laukumus Kalngales ciemā, papildus esošajam aprīkojumam iegādājoties un uzstādot āra 

trenažierus, kas veicinātu veselīgu dzīves veidu Carnikavas novada jauniešu vidū. 

Piesakoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, tika apstiprināts Attīstības un plānošanas 

nodaļas sagatavotais projekta pieteikums par klientu apkalpošanas centra izveidošanu Carnikavas 

novada domē. Projekta ietvaros tiks izveidota vienota klientu apkalpošana domes telpās, lai ikviens 

apmeklētājs nemeklējot katru konkrēto darbinieku varētu iegūt sev nepieciešamo informāciju ne 

tikai par novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, bet arī valsts iestāžu darbību. Projekta 

ietvaros tiks risināta problēma par klientu apkalpošanu arī citos Carnikavas novada ciemos, ne tikai 

Carnikavā. 
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7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 
 

Nolūkā palielināt pašvaldības pārvaldes efektivitāti un lietderību, konsekventi un sistēmiski 

samazinot izdevumus, iespēju robežās nezaudējot sniegto pakalpojumu kvalitāti, tika uzsākta 

pašvaldības un darbinieku funkciju un uzdevumu izvērtēšana. Tās ietvaros tika veikta 

struktūrvienību un aģentūru optimizācija, kura turpinājās līdz pat gada beigām.  

Aģentūru optimizācijas rezultātā 2009.gada 21.oktobra domes sēdē (protokols Nr.21) tika 

nolemts likvidēt divas pašvaldības aģentūras: „Carnikavas Ambulance” un „Tautas nams 

„Ozolaine”” ar 2009.gada 31.decembri. Likvidētās pašvaldības „Tautas nams „Ozolaine”” funkcijas 

un uzdevumi tika iekļauti Carnikavas novada pašvaldības struktūrā.   
      Optimizācijas ietvaros 2009.gada 1.decembrī tika izveidotas vairākas struktūrvienības, kurās 

tika iekļauti jau esošie amati atbilstīgi to funkcijām un uzdevumiem. Darbību uzsāka arī Attīstības 

un plānošanas nodaļa, kuras darba uzdevumi tieši saistīti ar novada ilgtermiņa attīstības plānošanu 

un investīciju piesaisti, kā arī dažādu projektu sagatavošanu un īstenošanu.  

 Carnikavas novada dome 2008.gada 20.februāra sēdē (lēmums Nr.5) apstiprināja Carnikavas 

novada domes pretkorupcijas pasākumu plānu, kurā atrunāti arī ar iepirkumu procedūras 

organizēšanu saistītie riski un pasākumi to novēršanai. Šis plāns tiks aktualizēts atbilstīgi risku 

vadības novērtējumam visām domes darbības jomām. 

 Lai nodrošinātu personāla kvalifikācijas celšanu un profesionālo apmācību, darbinieki kopš 

2009.gada 1.jūlija regulāri apmeklē mācības un kursus par jaunākajām izmaiņām normatīvajos 

aktos, kā arī profesionālo iemaņu jomā. Iespēju robežās darbinieki apgūst bakalaura izglītību, 

apmeklē mācības maģistra un doktora grāda iegūšanai. 

 Nolūkā padarīt efektīvāku domes deputātu apkalpojošo darbinieku darbu, samazināt biroja 

preču izmaksas, 2009.gada beigās deputātu darbs tika elektronizēts, iegādājoties datortehniku katra 

deputāta vajadzībām. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un visaptverošu informācijas tehnoloģiju ieviešanu 

un uzturēšanu Carnikavas novada domē un tās padotībā esošajās iestādēs un aģentūrās, no 2010.gada 

jūnija darbu sāka informācijas tehnoloģiju speciālists. 

 2010. gada 19. maija Carnikavas novada domes sēdē (lēmums Nr.10) tika apstiprināts 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku Ētikas kodekss. 

 Efektīvas iekšējās kontroles izveidošanai Carnikavas novada domē regulāri tiek izstrādāti, 

aktualizēti un apstiprināti gan iekšējie, gan ārējie normatīvie dokumenti.  
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8.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Carnikavas novada dome regulāri vienu reizi mēnesī (ja nepieciešams, arī biežāk) izdod 

informatīvo izdevumu „Apkārtraksts” (apjoms no 8-20 lpp.)– 3000 eksemplāru lielā metienā. Tas 

tiek nogādāts katram novada iedzīvotājam pastkastītē (pēc iespējas), kā arī izvietots sabiedriskās 

vietās – domē, bibliotēkā, Tautas namā „Ozolaine”, veikalos, doktorātos u.c.  

Carnikavas novada domei ir sava interneta vietne www.carnikava.lv. Tā tiek atjaunota katru 

dienu, informējot iedzīvotājus par notikumiem, kas skar pašvaldību un tās iedzīvotājus. 

Mājas lapā ir sadaļa „Jautājums domei”. Iedzīvotāji ērti un viegli var uzdot jautājumus savai 

pašvaldībai un, norādot savu e-pastu, saņemt atbildi.  

Vēl viens komunikācijas veids ir „Jaunumi e-pastā”. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji var 

pieteikties visu mājas lapā ievietoto jaunumu saņemšanai e-pastā. Novada teritorijā ir 10 

informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga informācija, piemēram, par sapulcēm, apspriešanām, 

u.c., kā arī afišas par kultūras pasākumiem. Stendos tiek ievietota arī fizisku un juridisku personu 

reklāma un sludinājumi.  

Lai uzlabotu novada iedzīvotāju un viesu apkalpošanu un koordinētu tūrisma nozares 

attīstību novadā, 2010.gada jūnijā Carnikavas dzelzceļa stacijas ēkā darbību uzsāks Tūrisma 

informācijas un uzņēmējdarbības koordinācijas centrs. Centrā būs iespēja saņemt informāciju ne 

tikai par tūrisma iespējam Carnikavas novadā, bet arī visā Rīgas reģionā un Latvijā.  

Lai veidojot Tūrisma informācijas centru, tā apkārtni labiekārtotu un nodrošinātu patīkamu 

vidi ne tikai viesiem, bet arī novada iedzīvotājiem, laukumā pie Carnikavas dzelzceļa stacijas tiks 

izbūvēta jauna sabiedriskā tualete. 

Lielākā un katram novada iedzīvotājam ikdienā visvairāk pakalpojumus sniedzoša iestāde ir 

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”. Šobrīd iestāde izvietota 

telpās, kuras ir nepietiekami plašas, tādēļ Carnikavas novada dome ir nolēmusi no SIA „Lattelecom” 

iegādāties ēku Stacijas ielā 7, Carnikavā, kur šobrīd izvietotas Latvijas Pasta telpas. Nākotnē šajā 

ēkā plānots izvietot ne tikai aģentūru un pastu, bet arī Valsts policiju, pašvaldības policiju, bet ēkas 

otro stāvu atvēlēt sporta aktivitātēm, kuru īstenošanai novadā trūkst piemērotu telpu.  

Sadarbība ar citām pašvaldībām un organizācijām. Attīstības un plānošanas nodaļa uzsākusi 

aktīvu darbību Latvijas Pašvaldību savienībā, kur aizstāvot Carnikavas novada iedzīvotāju un 

uzņēmēju intereses, ir izvirzījusi vairākus priekšlikumus saistībā ar plānotajiem normatīvajiem 

aktiem uzņēmējdarbības licencēšanas jomā un novadu attīstības novērtēšanā. Carnikavas novada 

viedoklis lielākoties ir ņemts vērā un jau tuvākajā laikā atvieglos uzņēmējdarbības īstenošanu 

Latvijas pašvaldībās. 

http://www.carnikava.lv/
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Lai izmantotu citu pašvaldību iegūto labāko pieredzi projektu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī 

lai nodrošinātu teritorijas līdzsvarotu attīstību, uzsākta veiksmīga sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām 

– Saulkrastu novada domi un Ādažu novada domi, kās arī tālākiem kolēģiem Skrundas novada domē 

un Varakļānu novadu domē. Veicinot novada uzņēmējdarbības attīstību, uzsākta sadarbība ar Banku 

augstskolas studentiem un akadēmisko personālu, lai īstenotu kopīgu uzņēmējdarbības veicināšanas 

plāna izstrādi. 

 

9.PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2010.GADĀ 
 

Carnikavas novada domes budžetā Vispārējie valdības dienesti plānoti Ls 847 377 jeb 13% 

no kopējiem izdevumiem. Sadaļa ietver šādus pasākumus: izdevumus administrācijai – Ls 405 244; 

dalības maksas Ls 3500; iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā – Ls 353 033; izdevumus 

neparedzētiem gadījumiem – Ls 85 600. 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir Ls 177 236 

jeb 3% no kopējiem izdevumiem: Administratīvās komisijas izdevumiem Ls 5024 un sabiedriskās 

kārtības uzraudzīšanai – Ls 172 212, kuras īstenošanai ir noslēgts līgums ar pašvaldības SIA „Ādažu 

glābšanas dienests”. 

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti Ls 738 499 jeb 11% no kopējiem 

plānotiem izdevumiem un to ietvaros plānoti pasākumi: Būvvaldes darba nodrošināšanai Ls 98 973; 

ceļu programmai – infrastruktūras sakārtošanai saskaņā ar plānu, kurš grupēts prioritārā secībā: Ls 

242 000; stāvlaukumu izveidei Ls 48 000, kuri paredzēti iedzīvotāju kvalitatīvai atpūtai – piekļuvei 

pie jūras; ēkas iegādei pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss„ darbības nodrošināšanai 

– Ls 40 000, jo pašreiz minētā aģentūra nomā telpas un ēkas iegādes gadījumā nomas maksas 

maksājumi tiks segti 8 gadu laikā. Tā kā ienākumos bija plānoti ieņēmumi energoefektivitātes 

projektu īstenošanas gadījumā, arī izdevumos iekļautas projektu kopējas izmaksas: Ls 50 000 un Ls 

30 000. Carnikavas novada pašvaldībai piederošajā laukumā pie Domes ēkas Stacijas ielā 5, 

Carnikavā infrastruktūra ir neapmierinošā stāvokli, tādēļ tās uzlabošanas pasākumiem plānoti 

Ls4000. Savukārt INTERREG projekta īstenošanai plānoti Ls 107 526, klientu apkalpošanas centra 

ierīkošanai – Ls 7000, pašvaldībai piederošas ēkas rekonstrukcijas projektēšanai – Ls 13 000, kas 

nepieciešama Kalngales iedzīvotāju kultūras un sociālo pasākumu īstenošanai. Speciālās 

internātpamatskolas īstenotajam ERAF projektam, kurš paredzēts ēkas fasādes un siltumnīcu 

rekonstrukcijai, izdevumos plānoti Ls 98 000. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 

ievērojamus finanšu līdzekļus: Ls 2 744 879 jeb 43 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem, jo šajā 

klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” izdevumi Ls 1 140 917 
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apmērā, tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu 

apmaksai, kuri tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām, kā arī izpildītu pašvaldības 

pasūtījumu: apsaimniekotu pašvaldības īpašumus, ielas un ceļus, labiekārtotu teritoriju, uzturētu 

polderu sistēmas un citiem pasākumiem. Svētku noformējumam pašvaldībā – Ls 6000; zemes 

ierakstīšanai Zemesgrāmatā – Ls 10 000; teritorijas plānojuma grozījumiem – Ls 8000; tilta pār 

Gauju detaļplānojumam, projektēšanai – Ls 20 000, kurš nepieciešams gājēju drošībai šķērsojot 

Gauju, jo pašreiz ir tendence šķērsot upi pa dzelzceļa tiltu, kas rada draudus dzīvībai; Mežgarciema 

sporta būves detaļplānojumam –  Ls 10 000, sporta komplekss nepieciešams Carnikavas novada 

iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai; izpētes projektam stratēģiskajam plānam – Ls 3000; 

pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” piebūves projektēšanai – Ls 20 000, Kohēzijas fonda 

finansētā projekta īstenošanai – Ls 1 476 962, projekts paredzēts Carnikavas ūdenssaimniecības 

uzlabošanai; Carnikavas ūdenssaimniecības projekta inventarizācijai – Ls 10 000 un Kalngales 

ūdenssaimniecības projektēšanai - Ls 40 000, šis projekts tiks veikts ERAF ietvaros. 

Veselības pasākumiem Carnikavas novada dome 2010.gadā plānojusi novirzīt Ls 49 500 jeb 

0,8% no kopējiem izdevumiem, kuri paredzēti Ādažu slimnīcai, par pazeminātu maksu ambulatori 

ārstējot Carnikavas novada pašvaldības iedzīvotājus.  

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem Carnikavas novada dome ieplānojusi izdevumos 

Ls 211 024 jeb 3% no kopējiem izdevumiem, tai skaitā aktīvās atpūtas zonu labiekārtošanai – Ls 

11 000; Carnikavas novada iedzīvotāju sporta pasākumu atbalsta nodrošināšanai – Ls 8400; sporta 

finansiālajiem pasākumiem tiks novirzīti Ls 21 025; atbalstam vietējas nozīmes kultūras 

piemineklim – Ls 3000; tūrisma informācijas centra ierīkošanai – Ls 5200; informācijas stendu 

atjaunošanai – Ls 10 000; bērnu dienas aktivitātes grupas organizēšanai vasaras mēnešos – Ls 5500; 

kultūras pasākumiem saskaņā ar plānu – Ls 19 855; kolektīvu finansējumam – Ls 5000; dziesmu 

svētku nodrošināšanai skolēniem – Ls 6345; Kultūras, izglītības un sporta nodaļas finansēšanai – Ls 

110 639, Carnikavas novada informatīvā izdevuma „Apkārtraksts” izdošanai un izplatīšanai – Ls 

5060. 

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir Ls 1 464 361 jeb 23% no kopējiem pašvaldības 

izdevumiem. Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” finansēšanu Ls 

442 688; finansējumu Carnikavas pamatskolai – Ls 292 028; Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas izdevumus Ls 434 344, ESF projekta izdevumus – stipendijas Carnikavas 

pamatskolas pedagogiem Ls 8235; Carnikavas novada bērnu transporta kompensēšanu saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām Ls 16 350, norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu 

apmeklējumu – Ls 230 000; norēķinus par pirmsskolas izglītību – Ls 31 780; Vidzemes jūrmalas 

mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējumu Ls 5755; COMENIUS projekta īstenošanas izdevumus 

pamatskolā Ls 3181. 
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 Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi Ls 214 897, jeb 4% no kopējā 

budžeta, tai skaitā Bāriņtiesas izdevumiem Ls 26 508; Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam – 

Ls 75 297; Eiropas Sociālā fonda bezdarbnieku atbalsta projektam – Ls 46 626 un sociālajiem 

pabalstiem, kuri atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti novada maznodrošinātajiem un 

trūcīgajiem iedzīvotājiem – Ls 66 466. 

 

 

 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja    D.Jurēvica  
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Pielikums Nr.1 

Carnikavas novada domes 

16.06.2010. lēmumam (Protokols Nr.12, 3.§ 

 

Atzinums par Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras „Carnikavas ambulance” 2009.gada darbību 

 

Atzinums sagatavots, pamatojoties uz likumu „Publisko aģentūru likums”, Carnikavas novada domes nolikumu un 

pārvaldes līgumu. 

 

Atzinumā izvērtēta aģentūras darbība atbilstoši pārvaldes līguma 9. punktā noteiktajiem aģentūras darbības vērtēšanas 

kritērijiem un atskaites noteikumiem. 

 

1. Aģentūras funkciju izpildes termiņi un kvalitāte 

 

 Ģimenes ārsta kabineta sertifikācija veikta 28.04.2008., veselības statistikas un medicīnisko tehnoloģiju 

aģentūras sertifikāts derīgs līdz 27.04.2013.); 

 Klīniski diagnostiskās laboratorijas sertifikācija veikta 12.12.2008., veselības statistikas un medicīnisko 

tehnoloģiju aģentūras sertifikāts derīgs līdz 11.12.2011; 

 Ģimenes ārsta resertifikācija veikta 09.11.2005., Latvijas Ģimenes Ārstu asociācijas sertifikāts derīgs līdz 

09.10.2010; 

 Maksas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām; 

 Iedzīvotāju savlaicīga vakcinācija pret gripu; 

 Iedzīvotāju vakcinācija pret ērču encefalītu (vakcinēto skaits saglabājas iepriekšējā gada līmenī, jo veiktas 

revakcinācijas (reizi trijos gados)); 

 Apkopota informācija par pretdifterijas vakcīnu saņēmušo iedzīvotāju skaitu; 

 Bērnu pusaudžu vakcinācija (izpilde par 100% no kopējā bērnu skaita vecumā līdz 18 gadiem) saskaņā ar 

vakcinācijas plānu; 

 Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku profilaktiskās medicīniskās apskates; 

 Veikti pasākumi iedzīvotāju piesaistei ģimenes ārsta praksei. 

 

2. Budžeta izpilde 2009.gadam 

 

Ieņēmumos plānots 70224,00LVL, izpilde 70545,00 LVL. 

Pašu ieņēmumu plāns 8135 LVL, izpilde LVL 8165LVL. 

Maksājumos no VOAVA plāns 27310 LVL, izpilde 27583 LVL. 

Pašvaldības finansējuma plāns 24779 LVL, izpilde 34779 LVL 

Izdevumu plāns 74870 LVL, izpilde 72898 LVL. 

Darba samaksas plāns 62070 LVL izpilde 61087 LVL. 

Preces un pakalpojumu plāns 11051 LVL, izpilde 10730 LVL. 

Kapitālieguldījumu plāns 1749 LVL, izpilde 1081 LVL. 

                           

3. Domes piešķirtā finansējuma izlietošanas racionalitāte un likumība 
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Domes piešķirtais finansējums (dotācija) izlietots, pamatojoties uz apstiprināto Carnikavas novada domes 2009.gada 

30.janvāra lēmumu (Protokols Nr.3) apstiprināto P/A „Carnikavas ambulance” budžetu 2009. gadam. 

 Aģentūras darbinieku darba samaksas fonds izlietots aģentūrā nodarbināto darba līgumos noteikto darba algas 

izmaksām. 

 Piešķirtie finansu resursi izlietoti racionāli un likumīgi, to apliecina  audita atzinums. 

 

4. Domes nošķirtās mantas izmantošanas lietderība 

 

        Saskaņā ar gadskārtējās inventarizācijas rezultātiem, ar novada domes lēmumu nošķirtā manta (pamatlīdzekļi 

un mazvērtīgais inventārs) tai nodotajā sastāvā atrodas aģentūras valdījumā  

         Iegādāti pamatlīdzekļi aģentūras darbības nodrošināšanai par 1081, LVL. 

 

5. Aģentūras ienākumu izlietojuma pareizība 

 

Ienākumi izlietoti saskaņā ar Carnikavas novada domes 2009.gada 30.janvāra lēmumu (Protokols Nr.3.) apstiprināto 

P/A „Carnikavas ambulance” budžetu 2009. gadam. 

Gada pārskats un tā pielikumi par 2009. gadu, iesniegts Carnikavas novada grāmatvedībā normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā. 

      SIA „Revidentu serviss” revidenta ziņojums par pašvaldības aģentūras „Carnikavas ambulance” 2009.gada finanšu 

pārskata revīziju, kurš apliecina finanšu pārskata atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pamatojoties uz Carnikavas novada 

21.10.2009. domes lēmumu (protokols Nr.21) Carnikavas pašvaldības aģentūra „Carnikavas ambulance” tika likvidēta ar 

31.12.2009. 

6. Atskaites kārtības ievērošana 

 

Atskaites par budžeta izpildi savlaicīgi rakstiski iesniegtas domes grāmatvedībā vienu reizi mēnesī līdz nākošā 

mēneša 3.datumam, atbilstoši pārvaldes līguma 9.2. punktam. 

 Pārskats par aģentūras darbību kopumā, savlaicīgi rakstiski iesniegti atbildīgajai amatpersonai vienu reizi trīs 

mēnešos (kvartālā) līdz nākošā mēneša 15.datumam. 

Pārskats par aģentūras 2009.gada finansiālo darbību iesniegts domē 2010.gada 8.martā. 

 Aģentūras direktore izpildījusi aģentūras nolikuma 4.3.2. punkta apakšpunktos 4.3.2.2. un 4.3.2.3. noteiktās 

prasības attiecībā uz gadskārtējā darbības plāna un budžeta izstrādi. 

 

7. Klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem 

 

  2009.gadā domē nav saņemtas rakstiskas sūdzības par aģentūras darbu, kas pieļauj secināt, ka klienti bija 

apmierināti ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti. 

 

8. Darba organizācijas optimizācija 

 

  Tika veikti regulāri sabiedrību informējoši pasākumi par veselības jautājumiem un pacientu piesaistei pie 

ģimenes ārsta (izdales materiāli, informācijas mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Apkārtraksts”) un mājas lapā 

www.carnikava.lv. 
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Ņemot vērā aģentūras teritoriālās struktūrvienības – Kalngales medpunkta atrašanos Carnikavas novadā pēc 

deklarēto iedzīvotāju skaits lielākajā ciemā – Kalngalē tika veiktas aģentūras administrācijas aktivitātes, izskaidrojot 

iedzīvotājiem nepieciešamību reģistrēties pie ģimenes ārsta.  

Notika ģimenes ārsta pieņemšanas vienu reizi nedēļā (noteikts stundu skaits konkrētās dienās) Kalngales 

medpunkta telpās Cīruļu ielā 10, Kalngalē.  

     Kopējo reģistrēto pacientu skaits bija 1100.  

     Pašvaldības aģentūras „Carnikavas ambulance” 2009.gada darbības novērtējums – labi.  

 

 

Domes izpilddirektors                                                                                              R.Garenčiks              2010.gada 14. 

jūnijā                
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2. pielikums  

Carnikavas novada domes 

16.06.2010. lēmumam (protokols Nr.12, 3.§ 

 

 

Atzinums par Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 2009.gada darbību 

 

Atzinums sagatavots, pamatojoties uz likumu „Publisko aģentūru likums”, Carnikavas novada domes nolikumu un 

pārvaldes līgumu. 

 

Atzinumā izvērtēta aģentūras darbība atbilstoši pārvaldes līguma 9. punktā noteiktajiem aģentūras darbības vērtēšanas 

kritērijiem un atskaites noteikumiem. 

 

1. Aģentūras funkciju izpildes termiņi un kvalitāte 

 

Aģentūras funkcijas un veicamie uzdevumi ir noteikti Aģentūras nolikumā, pārvaldes līgumā, aģentūras 

darbības aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijā un darbības plānā 2009.gadam. Funkcijas tiek 

pildītas atbilstoši apstiprinātajam budžetam, nepieciešamības gadījumā veicot budžeta izmaiņas.  

Funkciju izpildes kvalitāti ietekmē gan objektīvi apstākļi, kā sliktais komunālās infrastruktūras stāvoklis, 

iedzīvotāju parāds par sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

2. Budžeta izpilde 2008.gadam 

 

Ieņēmumos plānots 3 671 812,00 LVL, izpilde 4 274 218,00 LVL. 

Pašu ieņēmumi plāns 748 363,00 LVL, izpilde 737 684,00 LVL. 

Pašvaldības finansējums plānots 1 343 966,00 LVL, izpilde 610 804,00 LVL. 

Izdevumu plāns 4 605 839,00 LVL, izpilde 4 151 995,00 LVL. 

Darba samaksas plāns 314 074,00 LVL, izpilde 314 072,00 LVL. 

Preces un pakalpojumi- plāns 836 967,00 LVL izpilde 734 800,00 LVL. 

Kapitālieguldījumu plāns 3 454 798,00 LVL, izpilde 3 103 123,00 LVL. 

 

3. Domes piešķirtā finansējuma izlietošanas racionalitāte un likumība 

 

Domes piešķirtais finansējums (dotācija) izlietots, pamatojoties uz ar Carnikavas novada domes 2009.gada 

30.janvāra lēmumu (Protokols Nr.3) apstiprināto P/A „Carnikavas komunālserviss” budžetu 2009. gadam.  

 Aģentūras darbinieku darba samaksas fondam izlietoto līdzekļu apjoms nepārsniedz 50% no kopējiem 

ienākumiem, līdz ar to nav pārkāpti pārvaldes līguma 6.3. punktā izvirzītie nosacījumi un līdzekļi iztērēti aģentūrā 

nodarbināto darba līgumos noteiktās darba algas izmaksām. 

 Piešķirtie finansu resursi izlietoti racionāli un likumīgi, to apliecina audita atzinums. 

 

4. Domes nošķirtās mantas izmantošanas lietderība 

 

Gada laikā aģentūra ieguvusi pamatlīdzekļus par summu 28356,00 LVL, atlikusī pamatlīdzekļu summa uz 

31.12.2009. ir Ls 3 027 302.  
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Saskaņā ar gadskārtējās inventarizācijas rezultātiem, ar novada domes lēmumu nošķirtā manta (pamatlīdzekļi un 

mazvērtīgais inventārs) tai nodotajā sastāvā atrodas aģentūras valdījumā. 

 

5. Aģentūras ienākumu izlietojuma pareizība 

 

 Gada pārskats un tā pielikumi 2009. gadam iesniegti Carnikavas novada domes  grāmatvedībā 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. 

 SIA „Revidentu serviss” revidenta ziņojums par pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 

2009.gada finanšu pārskata revīziju, kurš apliecina finanšu pārskata atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

 

6. Atskaites kārtības ievērošana 

 

Atskaites par budžeta izpildi savlaicīgi rakstiski iesniegti domes grāmatvedībā vienu reizi mēnesī līdz nākošā 

mēneša 3.datumam, atbilstoši pārvaldes līguma 9.2. punktam. 

 Pārskats par aģentūras darbību kopumā, savlaicīgi rakstiski iesniegti atbildīgajai amatpersonai vienu reizi trīs 

mēnešos (kvartālā) līdz nākošā mēneša 15.datumam. 

Pārskats par aģentūras 2008.gada finansiālo darbību iesniegts domē 2009.gada 10.martā. 

 Aģentūras direktors izpildījis aģentūras nolikuma 4.3.2. punkta apakšpunktos 4.3.2.2. un 4.3.2.3. noteiktās 

prasības attiecībā uz gadskārtējā darbības plāna un budžeta izstrādi. 

 Pamatojoties uz aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģiju, aģentūras direktors izstrādājis un 

noteiktajā termiņā iesniedzis padomei aģentūras 2010.gada darbības plānu. 

Tajā noteikti gada laikā sasniedzamie rezultāti un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamie pasākumi. Stratēģija un 

darbības plāns izskatīti domes komitejās un precizēti pirms apstiprināšanas domes sēdē. 

 

7. Klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem 

 

Par aģentūras darbu ir saņemtas daudz iedzīvotāju sūdzību. Atbildīgie speciālisti gan domē, gan aģentūra ir 

snieguši atbildes uz iedzīvotāju sūdzībām, kā arī iespēju robežās ir risināti sūdzībās minētie jautājumi. Galvenās 

problēmas, par ko sūdzas iedzīvotāji ir komunālo pakalpojumu sniegšana, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, ceļu 

stāvoklis, atkritumu saimniecība u.c. 

Daļa no iedzīvotāju iesniegumos minētajiem lūgumiem ir ietverti pašvaldības 2010.gada budžetā. Nepieciešams 

uzlabot aģentūras komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai nodrošinātu viņu labāku informētību par aģentūras darbu.  

 

8. Darba organizācijas optimizācija 

 

Ir veikti pasākumi darba organizācijas uzlabošanai, precizējot darbinieku darba pienākumus un veicot attiecīgas 

izmaiņas amatu aprakstos. Darba organizācijas uzlabošanu bremzē kvalificētu speciālistu trūkums. 2008.gadā darbu 

aģentūrā sācis ceļu inženieris. 2010.gadā uzsākta iestādes reorganizācija. 

       Nepieciešams uzlabot aģentūras komunikāciju pakalpojumu saņēmējiem, regulāri viņus informējot par aģentūras 

darbu.  

       Nav pilnībā atrisināts jautājums par informācijas saņemšanu par avārijas situācijām ārpus darba laika un par 

operatīvu avārijas seku novēršanu. 
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       Pakāpeniski nepieciešams atteikties no pakalpojumu sniegšanas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav 

pašvaldības aģentūras funkcijas. 

Siltumenerģijas tarifu aprēķināšana un piemērošana veicama atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

 

     Pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 2009.gada darbības novērtējums – apmierinoši. 

 

Domes izpilddirektors                                                                                               R.Garenčiks  

2010.gada 14. jūnijā               
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3. pielikums  

Carnikavas novada domes 

16.06.2010. lēmumam (Protokols Nr.12, 3.§ 

 

Atzinums par Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras „Tautas nams „Ozolaine”” 2009.gada darbību 

 

Atzinums sagatavots, pamatojoties uz likumu „Publisko aģentūru likums”, Carnikavas novada domes nolikumu 

un pārvaldes līgumu. 

 

Atzinumā izvērtēta aģentūras darbība atbilstoši pārvaldes līguma 9. punktā noteiktajiem aģentūras darbības 

vērtēšanas kritērijiem un atskaites noteikumiem. 

 

7. Aģentūras funkciju izpildes termiņi un kvalitāte 

 

Aģentūras funkcijas un veicamie uzdevumi ir noteikti Aģentūras nolikumā, aģentūras darbības aģentūras vidējā 

termiņa darbības un attīstības stratēģijā un darbības plānā 2009.gadam. 

Kopumā aģentūrās funkcijas un uzdevumi tiek izpildīti atbilstoši aģentūras budžetam.  

Notikuši 93 aģentūras rīkoti pasākumi. 2009.gadā aģentūrā darbu turpināja deviņi amatiermākslas kolektīvi ar 

kopējo darbinieku skaitu 190, no tiem 88 bērni un jaunieši. 

 

8. Budžeta izpilde 2008.gadam 

 

Ieņēmumos plānots 118959,00 LVL, izpilde 119315,00 LVL. 

Ieņēmumos no domes dotācijām plānots 115854,00 LVL, izpilde 115854,00 LVL. 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plāns 3105,00 LVL, izpilde 3190,00 LVL. 

Izdevumu plāns 125586,00 LVL, izpilde 125477,00 LVL. 

Darba samaksa 81732,00 LVL, izpilde 81721,00 LVL. 

Preces un pakalpojumi plāns 41894,00 LVL, izpilde 41799,00 LVL. 

Kapitālieguldījumu plāns 1960,00 LVL, izpilde 1957,00 LVL. 

 

9. Domes piešķirtā finansējuma izlietošanas racionalitāte un likumība 

 

Domes piešķirtais finansējums (dotācija) izlietots, pamatojoties uz ar Carnikavas novada domes 2009.gada 

30.janvāra lēmumu (Protokols Nr.3) apstiprināto P/A „Tautas nams „Ozolaine” budžetu 2009. gadam.  

 Aģentūras darbinieku darba samaksas fondam izlietoto līdzekļu apjoms nepārsniedz 50% no kopējiem 

ienākumiem, līdz ar to nav pārkāpti pārvaldes līguma 6.3. punktā izvirzītie nosacījumi un līdzekļi iztērēti aģentūrā 

nodarbināto darba līgumos noteiktās darba algas izmaksām. 

 Kopumā piešķirtie finansu resursi izlietoti racionāli un likumīgi, to apliecina audita atzinums. 

 

10. Domes nošķirtās mantas izmantošanas lietderība 

 

Gada laikā jauni pamatlīdzekļi un inventārs iegādāts par summu LVL 4507,00. 
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        Saskaņā ar gadskārtējās inventarizācijas rezultātiem, ar novada domes lēmumu nošķirtā manta (pamatlīdzekļi 

un mazvērtīgais inventārs) tai nodotajā sastāvā atradās aģentūras valdījumā. 

 

11. Aģentūras ienākumu izlietojuma pareizība 

 

Ienākumi izlietoti saskaņā ar Carnikavas novada domes 2009.gada 30.janvāra lēmumu (Protokols Nr.3) apstiprināto 

P/A „Tautas nams „Ozolaine” budžetu 2009. gadam un pieņemtajiem lēmumiem par grozījumiem aģentūras budžetā.  

Gada pārskats un tā pielikumi 2009. gadam, iesniegts Carnikavas novada grāmatvedībā normatīvajos aktos 

noteiktajos termiņos. 

SIA „Revidentu birojs” revidenta ziņojums par pašvaldības aģentūras „Tautas nams „Ozolaine”” 2009.gada finanšu 

pārskata revīziju apliecina finanšu pārskata atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Pamatojoties uz Carnikavas novada 21.10.2009. domes lēmumu (protokols Nr.21) Carnikavas pašvaldības aģentūra 

„Tautas nams „Ozolaine”” tika likvidēta ar 31.12.2009. un iekļauta novada domes struktūrvienību sastāvā. 

 

12. Atskaites kārtības ievērošana 

 

Atskaites par budžeta izpildi savlaicīgi rakstiski iesniegtas domes grāmatvedībā vienu reizi mēnesī līdz nākošā 

mēneša 3.datumam, atbilstoši pārvaldes līguma 9.2. punktam. 

Pārskats par aģentūras darbību kopumā, savlaicīgi rakstiski iesniegti atbildīgajai amatpersonai vienu reizi trīs 

mēnešos (kvartālā) līdz nākošā mēneša 15.datumam. 

Pārskats par aģentūras 2009.gada finansiālo darbību iesniegts domē 2009.gada 22.februārī. 

Aģentūras direktore izpildījusi aģentūras nolikuma 4.3.2. punkta apakšpunktos 4.3.2.2. un 4.3.2.3. noteiktās prasības 

attiecībā uz gadskārtējā darbības plāna un budžeta izstrādi. 

  

7. Klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem 

 

 2009.gadā domē nav saņemtas rakstiskas sūdzības par aģentūras darbu, kas pieļauj secināt, ka klienti ir apmierināti ar 

sniegto pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti. Ir saņemti dažāda rakstura mutiski ieteikumi par aģentūrās rīkotajiem 

pasākumiem. 

 

8. Darba organizācijas optimizācija 

 

 Darbojas aģentūras māksliniecisko kolektīvu darbības novērtēšanas un līdzekļu piešķiršanas sistēma. 

Ir uzlabota aģentūras materiāli tehniskā bāze pasākumu organizēšanai. 

Aģentūrā nostabilizējusies kadru situācija. 

Ir veikta iedzīvotāju aptauja par pasākumiem. 

Darbojas līgums par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu. 

 Pašvaldības aģentūras „Tautas nams „Ozolaine”” 2009.gada darbības novērtējums – labi. 

 

Domes izpilddirektors                                                                                                 R.Garenčiks 2010.gada 14. jūnijā               

 

 


