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IEVADS 
 

Cienījamie Carnikavas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

 

 

        2010.gads Carnikavas novada pašvaldībā pagāja 

spraigā darbībā, lai pabeigtu 2009.gadā iecerēto un 

uzsāktu jaunus ilgtspējīgas attīstības projektus 

kvalitatīvas vides nodrošināšanai, līdzsvarotu 

ekonomisko attīstību, racionāli izmantotu dabas, 

cilvēku un materiālos resursus.  

       Šīs ieceres īstenojot, turpinājās jau 2009. gadā 

uzsāktais Kohēzijas fonda līdzfinansētais 

ūdenssaimniecības projekts, kura ietvaros tiek 

sakārtotas Carnikavas novada pašvaldības dzeramā 

ūdens un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas  

sistēmas. Tā rezultātā tiek veicināta apkārtējās vides piesārņojuma mazināšana un iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošana, kā arī īstenots uzstādītais mērķis, lai pēc iespējas vairāk bijušo 

dārzkopības kooperatīvu īpašnieki atzītu Carnikavas pašvaldību par patstāvīgai dzīvei piemērotu. 

Šogad atsevišķā ciematā Kalngalē tiks uzsākts līdzīgs projekts, tikai finansējuma piesaistei tiks 

izmantots Eiropas Reģionālais attīstības fonds. 

 Arī vairākiem jauniem projektiem veiksmīgi tika piesaistīts Eiropas Savienības 

līdzfinansējums. Domājot par novada mazaizsargātāko iedzīvotāju slāni – bērniem, jauniešiem 

pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem, piesaistot 

Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzfinansējumu, tika rekonstruēts domes ēkas pagrabstāvs un 

izveidots alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis”. Centra darbības ietvaros tiek nodrošināta saturīga 

brīvā laika pavadīšana, īslaicīga mazuļu (no 3 gadiem) pieskatīšana, tiek sniegts sociālais atbalsts, 

bezmaksas sociālie pakalpojumi (veļas māja, duša) un aprūpe mājās. Šī centra darbības ietvaros tiek 

sniegtas arī daţāda rakstura konsultācijas, pieaicinot attiecīga profila speciālistus. 2011.gadā tiek 

domāts jau par jaunu alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu izveidi, turpinot piesaistīt Eiropas 

Sociālā fonda līdzekļus. 

 Eiropas reģionālā Attīstības fonda ietvaros tika piesaistīts līdzfinansējums arī Carnikavas 

speciālās internātskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai, kā rezultātā audzēkņi tagad var 

mācīties skaistā, siltumnoturīgā ēkā un dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas apgūt, 

saimniekojot divās modernās siltumnīcās.  

 Kā jau iepriekšējā gadā apsolījām iedzīvotājiem, izglītības pakalpojumu kvalitatīvākai un 

pieejamākai nodrošināšanai jau uzsākta plānotā pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” 
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paplašināšana, veicot piebūves celtniecību jau esošajai pirmsskolas izglītības iestādes ēkai. Tādejādi 

tiks nodrošinātas papildus vietas pirmsskolas izglītības iestādē vēl 160 audzēkņiem. Šos darbus 

nākas veikt par ietaupītajiem pašvaldības līdzekļiem, jo Eiropas Savienības finansējumu šim 

mērķim nebija iespējams piesaistīt. 

 Tiek veikti darbi arī Carnikavas pamatskolas darba kvalitātes uzlabošanai, lai pirmsskolas 

izglītības iestādi absolvējušos audzēkņus piesaistītu vietējai nākamās pakāpes izglītības iestādei, – 

piesaistot Eiropas sociālā fonda finansējumu, pedagogi paaugstina kvalifikāciju projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Jāpiebilst, ka šo 

iespēju izmanto arī pirmsskolas izglītības iestādes un Carnikavas speciālās internātskolas pedagogi.  

 Nolūkā saglabāt un attīstīt Carnikavas novada galvenās dabas bagātības – jūras un upes 

pludmales, sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem 2010.gadā tika pabeigts arī Interreg 

projekts, kurš pašvaldības tuvina nodrošināt pludmales atbilstīgi „Zilā karoga” prasībām: saglabājot 

un saudzējot vidi, pludmalēm jābūt tīrām, drošām un kārtīgām.  

 Lai veicinātu novada iedzīvotājus un viesus atpūsties aktīvi, par pašvaldības finansējumu 

2010.gadā tika izveidoti vairāki aktīvās atpūtas laukumi. Arī 2011.gadā šāda veida projekti 

turpināsies, bet jau piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansējumu. Tā kā pagājušajā 

gadā velotūrismam tika paredzēta ilgtermiņa attīstība, projekts INTERREG IV A finansējuma 

piesaistīšanai, ir izstrādes stadijā. 

 Domājot par kultūras mantojumu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, 2010.gadā piesaistot 

Eiropas zivsaimniecības fonda projektiem domāto līdzfinansējumu, tiek īstenota Carnikavas 

novadpētniecības muzeja izveides pirmā kārta. Jāteic, ka šim projektam ir liels atbalsts arī no 

iedzīvotāju puses, jo jau pašreiz iedzīvotāji dāvina daţāda veida vēsturiskas liecības – fotogrāfijas, 

filmas, atmiņu stāstus un pat nolietotu zvejas laivu, jo tāpat kā 1638.gadā, kad revīzijā tika minēti 

deviņi zvejnieki, arī šobrīd zveja un pārstrāde ir vieni no novada galvenajiem raţošanas veidiem. 

Iespēju robeţās tiek palīdzēts saglābt arī vietējas nozīmes kultūras pieminekli – Carnikavas 

Evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturisko koka ēku, kāda ir tikai viena visā Vidzemes jūrmalā.  

 Tā kā 2010.gada pavasaris atnāca ar negaidīti lieliem plūdiem, tiek meklētas visa veida 

iespējas, lai kompleksi sakārtotu novada meliorācijas sistēmu tīklu un stiprinātu aizsargdambi gar 

Gauju. Diemţēl šādam pasākumam ar pašvaldības atvēlēto finansējumu ir daudz par maz, taču 

2011.gads atnāca ar cerībām no Eiropas Reģionālā attīstības fonda piesaistīt lielāko daļu 

nepieciešamā finansējuma, kura rezultativitātes rādītāji būtu esošā aizsargdambja rekonstrukcija un 

jauna dambja izveide. Pašreiz tiek intensīvi strādāts pie kvalitatīva projekta pieteikuma izstrādes. 

 Tiek īstenoti arī vairāki nelieli Eiropas sociālā fonda projekti, kas saistīti ar pedagogu 

nodrošināšanu prioritārajos mācību priekšmetos, Carnikavas novada Bāriņtiesa ar darba grupu 

piedalās arī mūţizglītības programmas GRUNTVIG projektā par vardarbības mazināšanu 
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sabiedrībā un smeļas pieredzi no ārzemju kolēģiem. Ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību turpinās 

stipendiātu vietu nodrošināšana pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbos. Īpaša vērība tiek 

pievērsta projektam administratīvās kapacitātes stiprināšanai un sniegto publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai, lai sasniegtu augstāku apmeklētāju - klientu apmierinātību ar apkalpošanu.  

 Tā kā transporta infrastruktūrai ir būtiska loma novada teritorijas attīstībā, bet Autoceļu 

fonda finansējums no valsts ir dramatiski samazinājies, Carnikavas novada dome mērķtiecīgi jau 

2010.gada budţeta līdzekļu ietvaros, šim mērķim novirzīja būtisku finansējumu, vadoties no 

pasākumu plāna. Pasākumu plāns tika izstrādāts, apzinot nepieciešamos vietējas nozīmes transporta 

infrastruktūras uzlabojumus prioritāšu secībā. Arī 2011.gadā finansējums šim pasākumam ir 

piešķirts, tikai salīdzinoši mazākā apmērā, jo izvērtējot prioritātes tika secināts, ka topošajai 

pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai ir augstāka prioritāte. Tāpat ir cerības, piesaistot 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, sakārtot ceļu un ielu apgaismojuma infrastruktūru.  

  2011.gads Carnikavas novada pašvaldībai sākās un turpinās tik svarīgas jubilejas – 

Carnikavas astoņsimtgades – zīmē. Domājot par šo tik vēsturisko notikumu, jau par tradīcijām 

kļuvušos daţādos kultūras pasākumus, kā, piemēram, Ģimeņu dienu, Jāņu ielīgošanu novada 

ciemos un Nēģu svētkus, caurvīs svētku simbolika – laiva - daţādos veidos. Kultūras pasākumu 

ietvaros jau par tradīciju kļuvuši arī pasākumi, kuros piedalīties aicinām citu novadu amatieru 

kolektīvus. Kā lielākos no tiem var minēt koru karus, Pierīgas amatieru teātru svētkus „Mīlestības 

ķīmija”, vidējās paaudzes deju svētkus, kā arī bērnu un jauniešu deju festivālu, kuri tiek kupli 

apmeklēti un emocijas no dalībnieku vidus nenorimst ilgi pēc tam. Arī tāds pasākums kā Lielā 

Talka pulcina daudzus jo daudzus novada iedzīvotājus un viesus un liels paldies no pašvaldības 

puses visiem, kuri piedalījās, sakopjot kādu Carnikavas novada stūrīti. 

 Arī virkne sporta pasākumu jau ir kļuvuši par Carnikavas novada tradīcijām – simtiem 

sportot gribētāju pulcina gan orientēšanās, gan skriešanas un riteņbraukšanas sacensības vasarā un 

slēpošanas ziemā, kultūras pasākumu ietvaros notiek pludmales volejbola, basketbola un citas 

sacensības. Šogad pirmo reizi notika vērienīgas nūjošanas sacensības un novada sporta entuziasti ar 

Carnikavas novada atribūtiku piedalījās arī Rīgas maratonā. Šos pasākumus iecienījuši ļoti daudzi 

mūsu novada iedzīvotāji un arī viesi, un daudziem dalībniekiem ne jau galvenais ir uzvara, bet kopā 

būšana. Lai izveidotu vienotu sporta kompleksu novada un starptautiska mēroga sacensību 

organizēšanai un treniņa programmu realizācijai, ir uzsāktas darbības Carnikavas centrā esošā 

stadiona pārņemšanai.  

 Kopā aktīvi darbojoties, suminot Carnikavu 800 gadu jubilejā, sniedzot padomus cits citam, 

pamazām attīstīsim mūsu novadu par pievilcīgu 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 budţetu 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 robeţas. Arī 2009.gadā, Latvijas Republikā īstenojot administratīvi 

teritoriālo reformu, Carnikavas novada pašvaldības administratīvā teritorija nemainījās. 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 – novada administratīvais centrs; 

Garciems; Kalngale; Laveri; Lilaste; Meţgarciems; Eimuri; Siguļi; Garupe; Gauja; Meţciems.  

 Carnikavas novada kopējā platība ir 80,2 kvadrātkilometri, savu dzīvesvietu Carnikavas 

novadā deklarējuši 6900 iedzīvotāji. Ar noţēlu jāatzīst, ka 2010.gadā bija negatīva demogrāfiskā 

bilance - tika reģistrēti 52 dzimušie, bet mirušie bija 58. Bez darba palikušo iedzīvotāju darba 

spējīgā vecumā  skaits 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu pieaudzis par 0,6% un sasniedza 6,8%. 

Arī iedzīvotāju sociālā labklājība strauji pasliktinājusies – ja 2010.gada 1.jūnijā par trūcīgām 

mājsaimniecībām tika atzītas 45 ar 109 personām, tad 2011.gada. 1.jūnijā trūcīgās mājsaimniecības 

jau bija 75 ar  198 personām.  

Priecīga ziņa ir, ka 2010.gadā Carnikavas novadā tika noslēgtas 25 laulības, salīdzinoši 

2009. – tikai 2. Tika organizētas arī divas Zelta kāzas. Pirmo reizi 2010.gadā novadā godināja 

ģimeni kā mūsu valsts lielāko pamatvērtību un 5.jūnijā rīkoja Paaudţu goda dienu, kurā tika 

sumināti tie pāri, kas laulībā nodzīvojuši no 25 gadiem – Sudraba kāzām līdz 55 gadiem –Smaragda 

kāzām. Pasākumā piedalījās 8 pāri, kas izvēlējās svinēt savu īpašo kāzu jubileju kopā ar novada 

iedzīvotājiem. 

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem, Carnikavas novadā reģistrēti 518 uzņēmumi ar 

visdaţādākajiem darbības veidiem – sākot no datorpakalpojumiem un beidzot ar medniecību; 

nedaudz uzņēmumu darbojas arī tradicionālajā nozarē – zvejniecībā un pārstrādē.   
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1.2. Carnikavas novada pašvaldības struktūra, 

funkcijas un darba organizācija 

 

Carnikavas novada pašvaldības darba organizāciju nosaka nolikums. Novada iedzīvotāju 

pārstāvību nodrošina to ievēlēta lēmējinstitūcija – Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), kas 

darbojas un savas funkcijas pilda, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, nolikumu, domes 

lēmumiem un citiem tiesību aktiem. Dome ar izveidoto institūciju un iestāţu starpniecību organizē 

pašvaldības pastāvīgo funkciju izglītības, sociālās palīdzības un kultūras jomā, ievērojot valsts un 

novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

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

no 15 (piecpadsmit) deputātiem, kuri: 

1. pieņem lēmumus pašvaldības vārdā; 

2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; 

3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā 

nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; 

4. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju darbību tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu. 

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:  

1. Finanšu un budţeta komiteju, kas sastāv no 9 (deviņiem) deputātiem; 

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

deputātiem; 

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

deputātiem un nepieciešamības gadījumā dome var izveidot citas pastāvīgas komitejas.  

Dome ir izveidojusi arī pastāvīgās komisijas, kuru sastāvā iekļauti deputāti, novada 

iedzīvotāji un pašvaldības administrācijas darbinieki: 

1. Administratīvā komisija no 5 (pieciem) locekļiem; 

2. Iepirkuma komisija no 7 (septiņiem) locekļiem; 

3. Vēlēšanu komisija no 9 (deviņiem) locekļiem;  

4. Nekustamā īpašuma lietu komisija no 5 (pieciem) locekļiem; 

5. Izsoles komisija no 4 (četriem) locekļiem; 

6. Pedagoģiski medicīniskā komisija no 4 (četriem) locekļiem; 

7. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija no 6 (sešiem) locekļiem;  

8. Statusa noteikšanas komisija no 5 (pieciem) locekļiem; 
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9. Programmu, konkursu vērtēšanas un licencēšanas komisija no 5 (pieciem) locekļiem; 

10. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” komisija no 5 (pieciem) 

locekļiem; 

11. Ētikas komisija no 5 (pieciem) locekļiem; 

12. Carnikavas novada civilās aizsardzības komisija, kuras sastāvu apstiprina normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā.  

Komisijas un darba grupas darbību reglamentē domes apstiprināts nolikums, izņemot 

gadījumus, ja to darbību reglamentē likumi vai Ministru kabineta noteikumi, vai komisija vai darba 

grupa izveidota noteikta uzdevuma izpildei. 

Kopš 2009.gada beigām par attīstības prioritāriem darbības virzieniem tika noteikti divi 

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

Eiropas Savienības struktūrfondu un citu pieejamo finanšu resursu piesaiste novada attīstības 

projektu īstenošanai, un šie darbi tiek veiksmīgi īstenoti. 

Carnikavas novada attīstības stratēģija 2010.-2027.gadam ir izstrādes stadijā; tika veikta 

visaptveroša novada iedzīvotāju viedokļu noskaidrošana gan veicot grupu pārrunas, gan izplatot un 

apkopojot aptaujas anketas. Stratēģijas īstenošanai joprojām kā prioritāri izvirzīti trīs ilgtspējīgas 

attīstības faktori – cilvēks, daba un uzņēmējdarbība. 

2010.gadā uzsākot un 2011.turpinot domes darbinieki vienlaicīgi ilgtermiņa redzējuma 

izstrādei ir sākuši stratēģisko mērķu sasniegšanu, piesaistot daţādu Eiropas Savienības finanšu 

avotu līdzekļus. Vairāki projekti jau ir īstenoti 2010.gada laikā, pārējiem īstenošana turpinās vai 

uzsākti 2011.gadā. 

Pašvaldības kompetences īstenošanu nodrošina pašvaldības administrācija - pašvaldības 

domes izveidots iestāţu kopums, kas sastāv no centrālās administrācijas un pārējām pašvaldības 

domes izveidotām iestādēm. 

1.3.Padotībā esošās iestādes 

Pašvaldības administrācija – domes izveidots iestāţu kopums - savā darbībā ievēro likumu 

„Par pašvaldībām” un citus normatīvos aktus, kā arī Carnikavas novada pašvaldības nolikumu, 

novada domes lēmumus un tās pilnvarotu amatpersonu rīkojumus. Dome ir izveidojusi šādas 

pašvaldības iestādes, kas atrodas novadā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem 

nolikumiem: 

1. „CARNIKAVAS NOVADA DOME” (turpmāk – centrālā administrācija); 

2. Carnikavas novada bāriņtiesa; 

3. Carnikavas novada bibliotēka; 

4. Carnikavas pamatskola; 

5. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

6. Carnikavas speciālā internātpamatskola; 
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7. pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss; 

8. Sociālais dienests. 

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde „CARNIKAVAS NOVADA DOME” 

(juridiskā adrese – Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163), kas nodrošina domes 

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

administrācija darbojas pašvaldības vārdā saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu, tai ir savs 

personāls un finanšu līdzekļi. Centrālai administrācijai ir šāda struktūra: 

1. Administratīvā nodaļa (apakšstruktūrvienība Klientu apkalpošanas centrs); 

2. Attīstības un plānošanas nodaļa (apakšstruktūrvienība Tūrisma informācijas un 

uzņēmējdarbības atbalsts centrs); 

3. Būvvalde; 

4. Dzimtsarakstu nodaļa; 

5. Finanšu vadības nodaļa; 

6. Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 

7. Juridiskā nodaļa; 

8. Pašvaldības policija. 

Centrālās administrācijas uzdevumi: 

1. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs; 

2. nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju darba 

tehnisko un organizatorisko apkalpošanu; 

3. nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu izpildi; 

4. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi Carnikavas novada pašvaldības 

iepirkumiem Iepirkumu komisijas nolikumā noteiktās kompetences apjomā; 

5. atbilstoši kompetencei novada domes priekšsēdētāja vai novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilţu projektus uz personu iesniegumiem un 

tiešās valsts pārvaldes iestāţu informācijas pieprasījumiem; 

6. atbilstoši kompetencei novada domes priekšsēdētāja vai novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka uzdevumā sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada domes 

priekšsēdētāja un novada domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektus, novada domes 

līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus 

dokumentus un to projektus; 

7. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu; 
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8. nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteikto pašvaldības funkciju 

izglītības, kultūras, būvniecības, sabiedriskās kārtības, civilstāvokļa aktu reģistrācijas, 

iedzīvotāju deklarēšanas un nodokļu administrēšanas jomā izpildi; 

9. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un novada 

domes lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja, novada domes priekšsēdētāja vietnieka un 

pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem; 

10. izskatīt privātpersonu iesniegumus un atbilstoši kompetencei novada domes vārdā pieņemt 

normatīvajos aktos noteiktos pārvaldes lēmumus (administratīvos aktus). 

 

Carnikavas novadā no 2011. gada 1. janvāra 

darbu sākusi Pašvaldības policija kā domes 

administrācijas struktūrvienība. Pašvaldības 

policijā ir 12 amata vietas: priekšnieks, 

vecākais inspektors - lietvedis, pieci vecākie 

inspektori un pieci inspektori. Pašvaldības 

policija nodrošina sabiedrisko kārtību, ne 

tikai pieņemot  

informāciju par sabiedriskās kārtības traucējumiem, bet arī nodrošina preventīvus pasākumus – 

veic patrulēšanu kājām un automašīnās, kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu, nodrošina drošu 

vidi, iespēju robeţās veic videonovērošanu.  

Carnikavas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Carnikavas novada pašvaldības 

(turpmāk – dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz 

normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesas kompetencē noteikto 

apliecinājuma izdarīšanas un citu uzdevumu, kā arī palīdzības mantojuma lietu kārtošanā un 

mantojuma apsardzības jautājumos metodisko palīdzību sniedz Latvijas Republikas Tieslietu 

ministrija. 

Bibliotēka ir Carnikavas pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas 

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic 

iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas 

publisku pieejamību un tās izmantošanu. Papildus savām tiešajām funkcijām bibliotēkas 

darbinieki organizē vispārizglītojošas lekcijas iedzīvotājiem par daţādām tēmām, pieaicinot 

attiecīgus speciālistus. 

Carnikavas pamatskola dibināta 1974.gadā, 2002.gadā skola tika renovēta. 2010./2011.m.g. 

skolā mācās 209 skolēni,  apgūstot pamatizglītības programmu.  
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Carnikavas pamatskolas pedagoģiskā personāla kvalifikācija, skolēnu drošība, sporta un 

interešu pulciņu piedāvājums, rīta un vakara pagarinātās dienas grupas, Carnikavas novada 

piešķirtās brīvpusdienas 1.- 9.klašu skolēniem, kā arī skolas ģeogrāfiskais novietojums ir objektīvi 

nosacījumi skolēnu skaita pieaugumam nākotnē ar perspektīvu uz augošas vidusskolas izveidi. 

 2009./2010.m.g. 9. klasi absolvēja 18 skolēni. 

 2010./2011.m.g. skola uzsāka ar 11 klašu komplektiem (paralēlklases 1.un 2.klases).  37 

skolēni (18% ) mācību gadu noslēdz ar labām un teicamām sekmēm. 

2010./2011. m.g. 8.un 9.klašu skolēni piedalījās VISC un projekta “Dabaszinības un 

matemātika” organizētajā diagnosticējošā darbā matemātikā  (8.klase) un ķīmijā (9.klase).  

Skolēni piedalījās, guva atzinības un godalgotas  vietas Pierīgas novada olimpiādēs. 

Matemātikas olimpiādē 9. - 12.klasēm piedalījās 9.klases skolēns. Iegūta – atzinība. Sākumskolas 

kombinētajā olimpiādē matemātikā un dabaszinībās 4.klasei piedalījās 4.klases skolnieks. Ieguva – 

3.vietu. 5.klases skolniece ieguva atzinību valsts mēroga 7.atklātajā mājturības un tehnoloģiju 

olimpiādē “ŪDENS”. Carnikavas pasmatskolas sportisti ir otrie labākie Pierīgas reģionā 

(pamatskolu grupā). 

 Skolā darbojas 11 daţādi interešu izglītības pulciņi. Skolēni aktīvi darbojas skolas teātra un 

vēstures izpētes  pulciņā “Carnikavai 800”, mājturības, informātikas, tautisko deju kolektīvā 

„Saulstariņš”, dzied skolas ansamblī, kā arī aktīvi piedalās daţādos sporta pulciņos. 

 Latvijas valsts svētkos - 18.novembrī skola, sadarbībā ar Carnikavas novada tirdzniecības 

palātu nodibināja vērtīgu tradīciju - ikmēneša stipendiju labākajiem skolas skolēniem. Arī 

carnikavietes Artas Deniņas gada stipendija turpina atrast cienīgākos skolas 9.klases absolventus. 

 Skolas pedagogi savas zināšanas pilnveido kvalifikācijas celšanas kursos un ESF projektā 

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.  

 Skola atbalsta projektu Iespējamā misija – jaunu , talantīgu skolotāju  iesaistīšanu pedagogu 

darbā. Nākamajā mācību gadā angļu valodu  mācīs  Iespējamās misijas pedagogs. 

 Carnikavas pamatskolas galvenie darbības virzieni 2011.gadā: 

1. turpināt izglītības reformas iedzīvināšanu skolā, aprobējot jaunākās skolēnu apmācības 

metodes; 

2. veidot skolu par konkurētspējīgu mācību iestādi, kuras absolventi pēc pamatizglītības 

iegūšanas, sekmīgi turpina izglītību jebkurā vidējās un profesionālās izglītības iestādē; 

3. piedalīties visa veida projektos; 

4. strādāt interešu izglītības jomā – katram skolēnam darboties vismaz vienā pulciņā; 

5. rosināt sadarbību starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem, pašvaldību; 

6. iesaistīt skolēnu vecākus mācību procesā, ārpusstundu pasākumu organizēšanā, vecāku 

pedagoģiskajā izglītošanā. 
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7. Carnikavas pamatskolas galvenie uzdevumi: 

8. radīt metodes, lai paaugstinātu skolēnu zināšanas kvalitāti (mācību olimpiādes, mācību 

priekšmetu dienas, pārbaudes darbu analīzes, erudītu konkursi); 

9. skolas administrācijai, skolotājiem un vecākiem turpināt sadarbību, kas radītu labvēlīgus 

apstākļus bērna izaugsmei; 

10. veidot skolēna patriotisko un pilsonisko apziņu; 

11. meklēt sadarbības ceļus un formas, lai veicinātu skolēnu radošo darbību, vēlmi mācīties, celt 

pašapziņu; 

12. veicināt skolotāju tālākizglītību. 

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 piešķirt nosaukums “Riekstiņš”.  

2010.gada 1.jūnijā papildus jau esošajām grupiņām bērnus uzņēma 4 pirmsskolas grupās 

Garciemā, Laumu ielā 5 (60 bērnu vietas). Bērnu grupas Garciemā, Laumu ielā 5 iegūst 

nosaukumus: „Vāverēni”, „Ezīši”, „Zaķēni”, „Pelēni” un pašreiz pirmsskolas iestādi apmeklē 186 

mazuļi. Bērni attīstīta prasmes un iemaņas, apmeklējot: mūzikas, sporta, peldēšanas, valodas, 

matemātikas, un arī citas nodarbības, kas notiek pēc vadītājas apstiprināta nodarbību saraksta. 2011. 

gada rudenī darbu uzsāks arī logopēds. 

2010.gadā tika izstrādāts projekts pirmsskolas izglītības iestādes pamata ēkas piebūvei un 

2011.gadā jau uzsākta būvniecība, kā rezultātā 2012.gada beigās durvis vērs vēl 8 grupiņas, 

nodrošinot jaunos Carnikavas novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, jo pedagogu 

izglītības līmenis ir augsts – tikai nedaudz pedagogu ir bez augstākās izglītības, bet tie studē. 

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

dejas, vizuālās mākslas un teātra pulciņu, kā arī piedalīties daţādos 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.  

2010./2011. mācību gadā notikusi virkne pasākumu: Sporta svētki bērniem un viņu vecākiem, 

ziedojumu pasākums „Burkas burciņas”, Mārtiņdienas tirgus, Latvijas dzimšanas diena, Radošo 

darbu konkurss ģimenēm, Ziemassvētku koncerti, Lieldienu ieskandēšana „Dziedošo ģimeņu 

sadziedāšanās”, pedagogu izrāde bērniem, bērnu izrādes bērniem, Mātes dienai un Latvijas 

neatkarības proklamēšanas 21.gadadienai, „Carnikavai – 800” veltīti koncerti, kā arī izlaidumi 



13 

 

„Taurenīši” un „Mārītes”. Iestādē viesojušies Ropaţu novada mūzikas skolas audzēkņi, stāstot par 

mūzikas instrumentiem un rādot māku to spēlē.  

Pirmsskolas izglītības iestāde arī ņēmusi dalību Nēģu svētkos pasākumos bērniem, 

Ziemassvētku objektu konkursā. 

 Pedagogi kvalifikācijas pilnveidošanas nolūkos piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā 

„Pedagogu konkurētspēja optimizācijas apstākļos” un citās aktivitātēs.  

Carnikavas speciālā internātpamatskola savu pašreizējo statusu ir ieguvusi 1992. gadā. 

2010. gada beigās skolā mācījās 74 skolēni. Izglītības iegūšanu nodrošina 26 pedagogi un 25 

tehniskie darbinieki. 2010. gada pavasarī Carnikavas speciālo internātpamatskolu absolvēja 22 

audzēkņi. 

 

Lai nodrošinātu pēctecību un tradīciju 

pārmantošanu, 2010. gadā ārpusstundu darbā 

uzmanība tika pievērsta tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un 

saglabāšanā. Tika atzīmēta Miķeļdiena, 

Mārtiņdiena, Lielā diena u.c. skolēni tiek 

motivēti iesaistīties labdarībā, tiek veicināta tādu 

ētisku vērtību izkopšanu kā nesavtība, līdzjūtība 

un iecietība. 

 

     Tradicionālie pasākumi Carnikavas speciālajā internātpamatskolā: 

1. Zinību diena; 

2. Skolotāju diena;        

3. Lāčplēša diena; 

4. Latvijas Republikas proklamēšanas diena; 

5. Ziemassvētki; 

6. Ţetonu vakars 3.kursa audzēkņiem; 

7. Vecāku diena; 

8. Deju festivāls ,,Carnikavas ritmi”;   

9. Atvērto durvju dienas; 

10. Darba svētki; 

11. Projekta nedēļas; 

12. Sapņu un cerību vainaga vīšana; 

13. Izlaidums. 
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Bez tam skolas audzēkņi piedalās Latvijas speciālo skolu organizētajos konkursos, izstādēs, 

festivālos un Speciālās Olimpiādes sporta sacensībās. 

Regulāri tiek sakopta skolas apkārtne, audzēkņi piedalās Carnikavas novada Pulksteņezera 

apkārtnes sakopšanā, Carnikavas baznīcas apkārtnes sakopšanā. Tiek organizēta saturīga un lietderīga 

brīvā laika pavadīšana.      

Skola 2010. gadā veica savu pamatfunkciju – izglītības procesa īstenošanu. 2010. gadā tika 

licencēta speciālā pirmsskolas izglītības programma. Pastāvīgi tika uzlabota un pilnveidota skolēnu 

profesionālā apmācība, iegādājoties arodmācības kabinetiem nepieciešamās iekārtas, materiālus un 

instrumentus. 

2010. gadā, īstenojot ERAF projektu, tika atjaunotas un uzceltas divas siltumnīcas, nomainīti logi 

internātā, ieliktas jaunas, ugunsdrošas durvis, kā arī pats galvenais – nosiltināta internāta ēka. 

Galvenie uzdevumi 2011. gadā: 

1. dalība ESF projektā „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ; 

2. dalība ESF projektā „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos”  

3. jaunas speciālās pamatizglītības programmas „ Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” 

(kods 21015611)  licencēšana; 

4. vides pieejamības projekta īstenošana; 

5. materiāli tehniskās bāzes atjaunošana kokapstrādes darbnīcās; 

6. vispusīga atbalsta nodrošinājums izglītojamajiem. 

Svarīgākie pasākumi Carnikavas speciālajā internātpamatskolā 2011. gadā: 

1. grāmatu svētki „ Draudzīgais aicinājums”; 

2. ţetonu vakars;  

3. skolas talantu koncerts „ Ko Tu proti”; 

4. mākslas dienas ar mākslinieces Patrīcijas Brektes piedalīšanos; 

5. projektu nedēļas; 

6. Vecāku diena; 

7. deju festivāla „ Carnikavas ritmi” 10 gadu jubilejas pasākums; 

8. Atvērto durvju diena; 

9. sapņu un cerību vainaga vīšana; 

10. izlaidums; 

11. Ādaţu poligona apmeklējums.      

Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” ir 

Carnikavas novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas izveidota, lai īstenotu Domes funkcijas 
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komunālo pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas, labiekārtošanas, sanitārās tīrības un 

apsaimniekošanas darba organizācijā Carnikavas novada domes administratīvajā teritorijā. 

Aģentūra darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas “Publisko aģentūru likumu”, likumu “Par 

pašvaldībām”, citiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Domes 

lēmumiem, Pārvaldes līgumu un Nolikumu. Detalizētu priekšstatu par šīs Aģentūras darbību var 

iegūt aģentūras 2010.gada publiskajā pārskatā. 

Sociālais dienests ir novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un 

sniedz sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem, ko izveido, reorganizē un/vai likvidē novada 

dome, tas ir tieši pakļauts novada domes priekšsēdētājai un tiek finansēts no Carnikavas novada 

domes budţeta līdzekļiem Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, 

likumus, Ministru kabineta un ministriju izdotos normatīvos aktus, novada domes nolikumu, kā arī 

dienesta nolikumu, ko apstiprina Carnikavas novada dome. Sociālā dienesta darbu metodiski vada 

Labklājības ministrija. Uzdevumi: 

1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audţuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no 

ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

3. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 

4. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus; 

5. sniegt sociālo palīdzību; 

6. administrēt budţeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanai; 

7. novērtēt SD administrēto un novada domes finansēto sociālo pakalpojumu kvalitāti; 

8. izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu 

pakalpojumu ieviešanai; 

9. veidot datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās sociālās palīdzības apjomu; 

10. piedalīties adopcijas, aizbildnības un aizgādnības jautājumu risināšanā; 

11. organizēt un pārraudzīt Dienas centra darbību; 

12. organizēt novadā dzīvojošo personu ievietošanu sociālās aprūpes centros (pansionātos); 

13. nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju 

konfidencialitāti; 
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14. informēt iedzīvotājus par novadā sniegtajiem sociāliem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un to 

saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības 

saņemšanā, par SD darba organizāciju, kā arī par citiem sociāliem jautājumiem; 

15. rakstveidā informēt personu, kas pieprasījusi sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un 

atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību; 

16. sniegt personai psihosociālu vai materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu 

un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā. 

 

1.4. Personāls 

   Aizvien vairāk palielinās iedzīvotāju publiskās vajadzības un tiesiskās intereses un pašvaldības 

pienākums ir tās kvalitatīvi nodrošināt un sniegt nepieciešamo informāciju. Carnikavas novada 

pašvaldības darbinieki ar savu darbu, iniciatīvu un pozitīvo attieksmi veicina pašvaldības attīstību 

un labklājību. Darbinieki organizē savu darbu un izpilda darba pienākumus, kas viņiem noteikti 

amata aprakstā. 

         Jaunu darba vietu izveidošana Carnikavas novada pašvaldībā 2010.gadā bija saistīta ar 

jaunas struktūrvienības – Administratīvās inspekcijas izveidošanu, kas nodrošināja sabiedriskās 

kārtības uzraudzību novada administratīvajā teritorijā, kā arī daţās struktūrvienībās tika izveidotas 

jaunas darba vietas, piemēram, Administratīvajā nodaļā – 2 darba vietas, sakarā ar projekta 

„Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, īstenošanu. 

Minētā projekta ietvaros plānots izveidot klientu apkalpošanas centru 2011. gada pirmajā pusē. 

Tāpat pašvaldība ir izmantojusi iespēju pieteikties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

izsludināto pieteikšanos uz darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, kuras 

mērķis bija paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, 

sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas 

reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados), tādējādi piesaistot divus speciālistus arī 

novada pašvaldībā uz 1,5 gadiem un saņemot finansējumu no Eiropas sociālā fonda. 

        Saskaņā ar novada domes 2010.gada 20.oktobra lēmumu tika nolemts likvidēt 

Administratīvo inspekciju un izveidot jaunu struktūrvienību - Pašvaldības policiju ar 2011.gada 

1.janvāri, kura pilnvērtīgāk un efektīvāk, ievērojot tiesisko regulējumu, nodrošinātu saistošo 

noteikumu ievērošanas kontroli.   

         Carnikavas novada pašvaldības Administrācijā, Sociālajā dienestā, Bibliotēkā un Bāriņtiesā 

2010.gadā vidējais darbinieku skaits bija 56 (41 ar augstāko izglītību, t.sk. maģistra grāds 11 

darbiniekiem, 15 ar vidējo vai vidējo speciālo izglītību), no tiem 42 sievietes un 14 vīrieši. 

       Gada laikā pieņemti darbā 33 darbinieki (22 sievietes, 11 vīrieši), atbrīvoti 13 darbinieki  (8 

sievietes, 5 vīrieši). 
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      Sadalījums pa vecuma grupām ir bijis sekojošs: no 20-30 gadiem ir 10 darbinieki, no 31-40 

gadiem – 12 darbinieki, no 41-50 gadiem – 13 darbinieki, no 51-60 gadiem – 21 darbinieks.   

      Ievērojot regulāras izmaiņas normatīvajos aktos, pašvaldības darbinieki paaugstinājuši savu 

kvalifikāciju, apmeklējot apmācību seminārus un kursus.  

  

1.5. Pašvaldības darbības virzieni un mērķi, galveno pasākumu 

 un prioritāšu īstenotās budžeta programmas 2010.gadā 

Lai kvalitatīvi nodrošinātu pašvaldības mērķus iedzīvotāju labklājības celšanai, ar 

sabalansēta budţeta palīdzību tiek īstenotas daţādas budţeta programmas, tai skaitā izglītības, 

veselības, kultūras, sociālās aizsardzības pasākumiem, kā arī infrastruktūras uzlabošanai. 

Carnikavas novada pašvaldības budţets 2010.gadam tika apstiprināts ar domes lēmumu 2010.gada 

27.janvārī (protokols Nr.2; 1.§). 

Tā kā par galveno prioritāti arī 2010.gadā tika izvirzīta iedzīvotāju kvalitatīva nodrošināšana 

ar ūdensapgādi un kanalizāciju, un mājokļu apsaimniekošanu, kā arī pašvaldības teritoriju 

labiekārtošanu,  lielākie izdevumi bija pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai -  42% no 

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

nodarbojas ar novadā esošo mājokļu apsaimniekošanu, izdevumi un Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

ūdenssaimniecības projekta izdevumi, kurus līdzfinansēja arī Eiropas Savienība. 

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

Carnikavas speciālā internātpamatskola un Carnikavas pamatskola, tādēļ izdevumi izglītībai bija 

24% no kopējiem izdevumiem.  

Vispārējiem valdības dienestiem tika tērēti 13% no visiem izdevumiem. Šajā budţeta sadaļā 

gandrīz puse – 45,3% no izdevumiem bija iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā, lai dotētu 

pašvaldības, kuras nevar finansēt savus izdevumus no pašu ieņēmumiem.  

Ekonomiskās darbības pasākumiem tika tērēti 8% no izdevumiem, no kuriem lielākā daļa 

tika tērēta ceļu un ielu infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai, jo Autoceļu fonda līdzekļi ir stipri 

sarukuši, īstenots INTERREG projekts, ar kura palīdzību Carnikavas novads pietuvojas Zilā karoga 

prasībām, ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļu palīdzību tika veikta Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas fasādes renovācija un siltumnīcu būve, kā arī citi nelieli, novada infrastruktūru 

uzlabojoši projekti. 

Novada iedzīvotāju sociālās aizsardzības atbalstam – pabalstiem un citiem pasākumiem 

2010.gadā tika novirzīti 6% no visiem izdevumiem. Šīs programmas ietvaros tika veikta sociālā 

palīdzība iedzīvotājiem, īstenots Eiropas sociālā fonda projekts bez darba palikušo iedzīvotāju 

atbalstam, ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļu palīdzību izveidots alternatīvās aprūpes 

centrs „Pīlādzis”. 
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Carnikavas novada pašvaldībā arī norisinās aktīva kultūras un sporta dzīve un šiem 

pasākumiem tika izlietots finansējums 4% no visiem pamatbudţeta izdevumiem. Programmas 

ietvaros tika nodrošināti daţādi kultūras un sporta pasākumi, labiekārtotas aktīvās atpūtas zonas, 

sniegts atbalsts skolēniem dziesmu svētkos un citi pasākumi. 

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

šo pakalpojumu. 2010.gada laikā par sabiedriskās kārtības, ugunsdzēšanas un apsardzes 

pakalpojumiem no novada līdzekļiem tika izlietoti 3%, bet no 2011.gada 1.janvāra darbu uzsāka 

Pašvaldības policija. 

Tā kā Carnikavas novada domei 2010.gadā bija tikai viens aizņēmums, kas saistīts ar 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta īstenošanu, 2010.gadā aizņēmuma 

atmaksai tika izlietoti līdzekļi Ls 8608 jeb ~ 0.1% no kopējiem izdevumiem. 

Carnikavas novada pašvaldība nav izveidojusi kapitālsabiedrības, tādēļ ieguldījumi 

pamatkapitālā arī nav veikti. 

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

 

2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi 

Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi 2010.gadā bija Ls 4614401 – par 36,5% mazāki 

nekā 2009.gadā, bez tam naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija Ls 1285223, kas par 5,2% 

bija mazāks nekā naudas līdzekļu atlikums uz 2009.gada sākumu, kā arī finansēšana no aizņēmuma     

Ls 299735. Lielākā daļa no naudas līdzekļu atlikuma bija Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

ūdenssaimniecības projekta naudas līdzekļu atlikums. 2010.gadā bija ieplānots arī izlietot Valsts 

kases izsniegto aizdevumu minētajam Kohēzijas fonda projektam Ls 659 398 apmērā, taču no 

aizdevumam rezervētajiem līdzekļiem, pārslēdzot līgumu ar Valsts kasi par tādu pat summu 

2010.gada sākumā, tika izlietoti Ls 299 735, jo atlikušie būvdarbi tika veikti no naudas līdzekļu 

atlikuma gada sākumā. 

 

Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji 

1.tabula 
Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ienēmumu rādītāji 2009.gada 

izpilde Ls. 

2010.gad

a izpilde 

Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2011.g.  Ls 

%  

2010.g. 

pret 

2009.g. 

Ls 

2010.g. 

pret 

2009.g. 

1. 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2176789 2402666 2427344 110.4 225877 

2. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 284673 440956 590045 154.9 156283 

 8.1.0.0. Ieņēmumi no finanšu 

ieguldījumiem 

x x x x x 

3. 8.6.0.0. Procentu ieņēm.par dep. un 

kontu atlikumiem 

9928 2602 2550 26.2 -7326 

4. 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 16420 12637 16200 77.0 -3783 

5. 10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 16373 9851 10800 60.2 -6522 
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1.tabulas turpinājums 
Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ienēmumu rādītāji 2009.gada 

izpilde Ls. 

2010.gad

a izpilde 

Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2011.g.  Ls 

%  

2010.g. 

pret 

2009.g. 

Ls 

2010.g. 

pret 

2009.g. 

6. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 108 137859 3500 12reizes 137751 

7. 13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. īpaš. 

pārdošanas, pamatparādu 

kapitalizāc.u.c. 

7 2411 12000 3.4reizes 2404 

8. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti 

no valsts budžeta 

438104 606348 569670 138.4 168244 

9. 18.7.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

kapitālo izdevumu transferti un 

mērķdotācijas no valsts 

x 35000 x x 35000 

10. 18.8.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

valsts budžeta transferti  ES 

struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 

2695458 183515 95513 6.8 -2511943 

11. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 809446 17689 17300 2.2 -791757 

12. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no 

ārvalstu finanšu palīdzības 

8068 1773 75605 22.0 -6295 

13. 21.3.0.0. Maksāj.par budž. 

iest.sniegtajiem pakalpojumiem 

793012 757405 744733 95.5 -35607 

14. 21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par budžeta 

iestāžu pakalpojumiem 

21909 3689 2000 16.8 -18220 

15.  K O P Ā ieņēmumi 7 270 295 4 614401 4 567 260 63.5 -2655894 

16.  Izdevumu segšanai iesaistīti 

līdzekļu atlikumi uz gada 

sākumu 

1 355 536 1285223 475 452 94.8 -70313 

17.  Aizņēmums x 299735 359663 x 299735 

18.  P A V I S A M  ieņēmumi 8 625 831 6 199359 5 402 375 71.9 -2426472 

 
Kā redzams no 1.tabulas datiem, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2010.gadā, salīdzinājumā 

ar 2009.gadu, vislielākais procentuālais pieaugums – 12 reizes jeb Ls 137 tūkst. bija pārējiem 

nenodokļu ieņēmumiem. Pozitīvu pieauguma tendenci uzrādīja arī ieņēmumi no nekustamā 

īpašuma nodokļa – par 54,9%, jo tika piemērots nodoklis mājokļiem, transferti no valsts budţeta – 

38,4%, jo Carnikavas speciālā internātpamatskola sāka saņemt dotācijas no valsts budţeta, kā arī 

ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 10,4%.  

Visvairāk procentuāli samazinājās ieņēmumi no pašvaldību budţeta transfertiem – par 

97,8% jeb Ls 791,8 tūkst., jo mācību iestādes - Carnikavas speciālās internātpamatskolas - 

finansēšana no Rīgas rajona padomes puses tika pārtraukta un dotācijas tika saņemtas no Izglītības 

ministrijas. Otrs lielākais samazinājums – par 93,2% jeb Ls 2,5 milj. – skaitliski lielākais, bija valsts 

budţeta transfertiem ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, kas saistīts ar Kohēzijas fonda 

finansētā ūdenssaimniecības projekta ES līdzfinansējuma izbeigšanos.  

Salīdzinot izpildi pret plānoto 2010.gadā, lielākā neizpilde bija maksas pakalpojumiem un 

pašu ieņēmumiem – par Ls 51,5 tūkst., jo šajā budţeta apakšprogrammā neizpildījās prognoze 

citiem ieņēmumiem – par Ls 21,5 tūkst., saistītiem ar maksas stāvvietu pludmalēs ierīkošanu 

sezonas vidū nevis sākumā un, lai gan plānotos ieņēmumus gada griezumā jau nācās samazināt, 
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diezgan liela neizpilde bija gada beigās. Bez tam, plānotie ieņēmumi no vecāku maksām par 

ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē neizpildījās par  Ls 20 tūkst., taču arī izdevumi par 

ēdināšanu nesasniedza plānoto summu veiksmīgi noslēgtā iepirkumu līguma rezultātā. Ieņēmumos 

par komunālajiem pakalpojumiem izpilde bija par Ls 13,4 tūkst mazāka nekā plānotā, taču citās 

ieņēmumu budţeta programmās izpilde bija lielāka nekā plānotā, piemēram, par īpašuma 

nodokļiem. 

Lai gan 2011.gada kopējie budţeta ieņēmumi plānoti par Ls 797 tūkst. jeb 13% mazāki nekā 

2010.gada ieņēmumu izpilde, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti par Ls 24,6 tūkst. 

lielāki nekā 2010.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, ņemot vērā piesardzības principu, 

tika samazināta par 1%. Nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums 2011.gadā plānots 33,8% apmērā 

sakarā ar izmaiņām likumdošanā, kas skar nekustamā īpašuma nodokli. Par 97% jeb Ls 134359 

mazāk plānoti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, par 6% - uzturēšanas izdevumi no 

valsts budţeta transfertiem, arī ES  struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai saņemtie valsts 

budţeta transferti plānoti par 48% jeb Ls 88 tūkst mazāk nekā 2010.gadā, jo vairums projektu tika 

pabeigti. Finansēšanas sadaļa 2001.gada plānā salīdzinājumā ar 2010.gada izpildi samazinājusies 

kopumā par 47%, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums samazinājies par 63%, taču finansēšana no 

aizņēmuma Kohēzijas fonda finansētajam projektam palielinājusies par 20%. 

 

1.attēls                        

Carnikavas novada domes 2010.gada ieņēmumu īpatsvars 
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1.attēlā redzams ieņēmumu īpatsvars pēc ekonomiskās būtības. Lielākais īpatsvars bija 

ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 39%. Otrs lielākais ieņēmumu īpatsvars – 21% 

bija naudas līdzekļu atlikumam - finansēšanai uz gada sākumu, kā trešo var minēt ieņēmumus no 

maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus 12% apmērā, no kuriem 93,7% bija ieņēmumi par 

dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem. No kopējiem ieņēmumiem 5% bija arī finansēšana no 

aizņēmuma.  

Tā kā Carnikavas pašvaldībā ir trīs mācību iestādes – Carnikavas pamatskola, Carnikavas 

speciālā internātpamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, 9% no visiem 

ieņēmumiem bija valsts mērķdotācijas skolotāju atalgojumam, kā arī Carnikavas speciālajā 

internātpamatskolā – visi uzturēšanas izdevumi. 

Lai arī ieņēmumi no īpašuma nodokļiem, salīdzinot ar 2009.gadu, krasi palielinājās – par 

55%, 2010.gada izpildē to īpatsvars ir tikai 7%. 

 

2.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 
 

2010.gadā kopējie pamatbudţeta izdevumi bija Ls 5,7 milj., salīdzinot ar 2009.gadu – par 

22% mazāki, taču finansēšanā palielinājās, jo tika uzsākta aizņēmuma atmaksāšana, kura 2009.gadā 

vēl nebija uzsākta.    

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā  

pēc ekonomiskās klasifikācijas 

2.tabula 
Nr.

p.k. 

Klas.. 

kods 

Izdevumu  rādītāji 2009.gada 

izpilde Ls. 

2010.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2011.g.  Ls 

% 

2010.g. 

pret 

2009.g. 

Ls 2010.g. 

pret 

2009.g. 

1. 1000 Atlīdzība 1805286 1708663 2093066 94.7 -96623 

2. 2100 Komandējumi un dienesta 

braucieni 

3375 9064 11588 2.7x 5689 

3. 2200 Pakalpojumi 1247268 1265281 1254251 101.4 18013 

4. 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja, citas preces un inventārs 

202551 269533 294142 133.1 66982 

5. 2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 499 1902 2200 3.8x 1403 

6. 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 7814 8164 10380 104.5 350 

7. 3200 Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, biedrībām  

21783 x x x -21783 

8. 4000 Procentu izdevumi x 27 39357 X 27 

9. 5100 Nemateriālie ieguldījumi 22215 11033 1320 49.7 -11182 

10. 5200 Pamatlīdzekļi 3197279 1796313 937142 56.2 -1400966 

11. 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 57821 70132 83543 121.3 12311 

12. 6300 Sociālie pabalsti natūrā 41714 15324 20234 36.7 -26390 

13. 6400 Pārējie pabalsti un kompensācijas 16336 24755 25000 151.5 8419 

14. 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 

transferti 

716667 535110 594980 74.7 -181557 

15. 8500 Zaudējumi no valūtas kursa 

svārstībām 

x 146 x x 146 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa x 8462 35172 x 8462 

Kopā 7 340 608 5 723 909 5 402 375 77.9 -1616699 
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2.tabulā veikta Carnikavas novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gada izpildi procentuāli 

visvairāk – 3,8 reizes palielinājās izdevumi grāmatu un periodikas iegādei, lai gan skaitliski tie bija 

tikai Ls 1,4 tūkst. Procentuāli otrajā vietā – 2,7 reizes – palielinājās izdevumi komandējumiem un 

dienesta braucieniem, jo tika pabeigts COMENIUS projekts, bet uzsākts Mūţizglītības programmas 

GRUNTVIG mācību partnerības projekts, kuru ietvaros Carnikavas novada pašvaldības speciālisti 

devās  pieredzes apmaiņā uz ārzemēm, taču arī šie izdevumi skaitliski bija tikai Ls 5,7 tūkst. 

Skaitliski lielākais pieaugums bija vērojams izdevumu kodos pa krājumiem, materiāliem, 

energoresursiem, biroja un citām precēm – Ls 67 tūkst. un pakalpojumiem – par Ls 18.tūkst. 

Skaitliski lielākais samazinājums – Ls 1,4 milj. bija pamatlīdzekļiem, jo intensīvākais periods 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta apguvē jau ir aiz muguras, taču 

pamatlīdzekļu īpatsvars no izdevumiem pēc funkcionālajā kategorijām bija joprojām bija augstākais 

– 32%. Pašvaldību budţeta uzturēšanas transferti samazinājās par Ls 181,6 tūkst., tai skaitā 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam – par Ls 109 tūkst., bet citām pašvaldībām par izglītības 

pakalpojumu sniegšanu – par Ls 72,2 tūkst. Skaitliski liels samazinājums – Ls 96,6 tūkst., kas 

procentuāli bija tikai par 5,3% mazāks nekā 2009.gadā, bija vērojams arī atlīdzībai.   

Salīdzinot 2010.gada izdevumu izpildi ar plānoto, skaitliski lielākā neizpilde bija 

pakalpojumiem – par Ls 172,6 tūkst. jeb par 12%, pamatlīdzekļiem – par Ls 132,7 tūkst. jeb 7% un 

atlīdzībai par Ls 126,5 tūkst. jeb 7%. 

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

kodiem dinamika 2009., 2010.gada izpildei un 2011.gada plānotajiem izdevumiem. 

 

2.attēls               Izdevumu īpatsvaru dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
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2011.gada plānotie izdevumi salīdzinot ar 2010.gada izpildi, kopumā samazinājušies par 

5,6% jeb Ls 321,5 tūkst., taču tai skaitā esošā finansēšana palielinājusies, jo par 4 reizēm jeb         

Ls 26,7 tūkst. palielinājusies aizdevuma atmaksa. Pamatlīdzekļu izdevumu plānotais samazinājums 

– par 47,8% jeb Ls 859,2 tūkst. skaidrojams ar Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības 

projekta lielākās daļas īstenošanu 2009. un 2010.gados. Kā redzams no 2.attēla dinamikas, 

palielinājums 2011.gada budţeta izdevumos plānots atalgojumam, jo tika izveidota Pašvaldības 

policija, atvērtas jaunas bērnu dārza grupiņas, kurās darba vietas  lielāko daļu ieguva novada 

iedzīvotāji, kā arī nedaudz stiprināta kultūras kolektīvu vadītāju un komunālās saimniecības 

speciālistu kapacitāte. Neliels palielinājums plānots arī pakalpojumiem, nedaudz krājumiem, 

materiāliem, kā arī sociālajiem pabalstiem sakarā ar iedzīvotāju materiālā stāvokļa pasliktināšanos. 

Arī pašvaldību budţeta uzturēšanas transferti kopā plānoti par 11% lielāki nekā 2010.gada izpilde, 

tai skaitā transferti priekš citām pašvaldībām plānoti par Ls 57 tūkst. lielāki sakarā ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa nelielu palielināšanos, kā arī neliels palielinājums – Ls 2,9 tūkst. citām 

pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu.  

 

3.attēls 

Carnikavas novada pašvaldības 2010.gada izdevumu struktūra 

 pēc ekonomiskās klasifikācijas 

Kā redzams 3.atttēlā, 32% no Carnikavas novada pašvaldības izdevumiem sadalījumā pēc 

ekonomiskās klasifikācijas bija novirzīti kapitālajiem izdevumiem - pamatlīdzekļiem, 30% 
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atlīdzībai pašvaldības darbiniekiem, tai skaitā pedagogiem, 27% - krājumiem, precēm un 

pakalpojumiem. No 9 % izdevumiem pašvaldību budţeta uzturēšanas transfertiem, tai skaitā 3% 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. Aizņēmuma atmaksai 

Kohēzijas fonda līdzfinansētajam ūdenssaimniecības projektam tika izlietoti līdzekļi 0,1%  apmērā 

no kopējiem budţeta izdevumiem. 

 3.tabulā apkopota Carnikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 2009., 2010. 

gada kases izdevumiem un 2011.gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi pa funkcionālajām 

kategorijām. 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

3.tabula 
N

r.

p.

k. 

Funkci-

onālā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2009.gada 

izpilde Ls. 

2010.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2011.g.  Ls 

% 

2010.g. 

pret 

2009.g. 

Ls 2010.g. 

pret 2009.g. 

1. 01.000 Vispārējie valdības 

dienesti 

960169 761642 994304 79.3 -198527 

2. 0.3000 Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

271626 182530 187957 67.2 -89096 

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 2070 468060 521577 226x 465990 

4. 05.000 Vides aizsardzība 4152253 x x x -4152253 

5. 06.000 Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 

41343 2393122 1661269 57x 2351779 

6. 07.000 Veselība 72898 1650 x 2.3 -71248 

7. 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 151021 200134 259966 132.5 49113 

8. 09.000 Izglītība 1580622 1381645 1502469 87.4 -198977 

9. 10.000 Sociālā aizsardzība 108606 326664 239661 3x 218058 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa x 8462 35172 x 8462 

Kopā 7340608 5723909 5402375 77,9 -1616699 

 

Kā redzams no 3.tabulas datiem, kopējais izdevumu samazinājums 2010.gadā salīdzinājumā 

ar 2009.gadu bija par 22% jeb Ls 1,6 milj. mazāks, un plānotie 2011.gada izdevumi salīdzinājumā 

ar 2010.gadu - par 5,6% mazāki. 

2010.gada izdevumos salīdzinot ar 2009.gada izdevumiem lielākās novirzes funkcionālajās 

kategorijās bija Vides aizsardzībai un Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, jo kopš 

2010.gada uzdevumi, kuri saistīti ar pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss”, kas 

nodarbojas ar Carnikavas novada mājokļu apsaimniekošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

ūdenssaimniecības projekta īstenošanu, tiek uzskaitīti Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas kategorijā.    

Vislielākais 2010.gada izdevumu palielinājums salīdzinājumā ar 2009.gadu bija 

Ekonomiskās darbības kategorijai, - par 226 reizēm, jo sākot ar 2010.gadu novadā tika uzsāktas 

īstenot plānveidīgas infrastruktūras attīstības, tai skaitā ceļu, ielu un stāvlaukumu pie jūras 
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programmas, šim mērķim izlietojot ap Ls 180 tūkst.; lai samazinātu izdevumus par nomas maksu, 

pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” darbības nodrošināšanai tika nopirkta ēka, kā 

arī īstenots INTERREG projekts un Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts, kā rezultātā tika 

sakārtota Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūra. 2011.gadā šai darbības 

kategorijai arī plānots pieaugums – par 11,4%, taču ir izvērtētas prioritātes, un plānots uzsākt 

pirmsskolas izglītības iestādes piebūves celtniecību, lai nodrošinātu visus novada mazākos 

iedzīvotājus ar šo pamatvajadzību; ieguvums būs naudas līdzekļu ietaupījums no privāto 

pirmsskolas iestāţu līdzfinansēšanas. 

2010.gadā būtisks palielinājums – par 3 reizēm bija sociālās aizsardzības pasākumiem, jo 

turpinājās 2009.gada beigās uzsāktais Eiropas sociālā fonda tā saucamais „simts latnieku” projekts, 

kā arī sakarā ar iedzīvotāju dzīves līmeņa krasu pazemināšanos, sociālo pabalstu izmaksas. 

Finansējums tika palielināts arī atpūtas un kultūras pasākumiem,- salīdzinājumā ar 2009.gadu – 

kopumā par 32,5%. Arī 2011.gadā finansējumu plānots palielināt par aptuveni 30%, jo nolemts 

uzsākts īstenot Carnikavas novadpētniecības muzeja projektu, daţas budţeta programmas veltītas 

Carnikavas 800-gades pasākumu īstenošanai un arī citiem svarīgiem projektiem. 

 

 4.attēls  

Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 
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 4.attēlā grafiski uzskatāmi izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām – jau iepriekš 

pieminētās izmaiņas sakarā ar ekonomisko kategoriju nomaiņu. Kā redzams, 2009.gadā izceļas 

izdevumi vides aizsardzībai, jo tika īstenota liela daļa Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

ūdenssaimniecības projekta, arī 2010.gada izdevumi un 2011.gada plāns kategorijai, kas ietver 

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu, krasi izceļas. Nākamā lielākā izdevumu 

kategorija, kuras izdevumi pa gadiem ir samērā vienlīdzīgi, ir veltīta izglītības pasākumiem, jo 

Carnikavas novadā ir trīs izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, Carnikavas 

pamatskola un Carnikavas speciālā internātskola. Pēc tam jau nāk izdevumi Vispārējiem valdības 

dienestiem, kuros ietilpst arī Carnikavas novada pašvaldības dotācija citām pašvaldībām finanšu 

izlīdzināšanai.  

 

 

 

5.attēls 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2010.gadā  

5.attēlā atspoguļots Carnikavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais sadalījums pa 

funkcionālajām kategorijām 2010.gadā. 

Lielākie izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām bija jau pieminētajā Pašvaldību teritoriju, 

mājokļu apsaimniekošanā - 42% no visiem izdevumiem. Šie izdevumi pamatā bija pašvaldības 

aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” darbības un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas 

nodrošināšanai. Izdevumi izglītībai bija 24% no kopējiem izdevumiem. Vispārējiem valdības 



27 

 

dienestiem – Ls 76 tūkst. jeb 13% no visiem izdevumiem, savukārt no kuriem  45,4% jeb Ls 345,5 

tūkst. bija iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā, lai dotētu pašvaldības, kuras nevar finansēt 

izdevumus no ieņēmumiem. Administrācijas izmaksas bija 42,2% no iepriekšminētās sadaļas 

izdevumiem jeb Ls 321,3 tūkst. 

2.3. Speciālais budžets 
 

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

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

pamatbudţetā. 

 4.un 5. tabulā apkopoti speciālā budţeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2009. un 

2010.gada izpildei, kā arī 2011.gada plānotajam budţetam. 

 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 

4.tabula 
Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ienēmumu rādītāji 2009.gada 

izpilde Ls. 

2010.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2011.g.  Ls 

% 2010.g. 

pret 

2009.g. 

Ls 2010.g. 

pret 2009.g. 

1. 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 3616 5635 1082 155.8 2019 

2. 12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 166 x x x -166 

3. 18.9.1.0. Ieņēmumi no valsts 

autoceļu fonda 

49746 35904 35904 72.2 -13842 

4. Naudas līdzekļu atlikums uz gada 

sākumu 

135394 17788 7173 13.1 -117606 

 Kopā 188 922 59327 44159 31.4 -129595 

 

Sākot ar 2009.gadu, kad par 65,9% samazinājās autoceļu fonda ieņēmumi pret 2008.gadu sakarā 

ar finansiālo situāciju valstī, šī tendence turpinājās arī 2010.gadā un turpinās, plānojot ieņēmumus 

2011.gadam. 2009.gada ieņēmumos liels īpatsvars bija autoceļu fonda naudas atlikumam uz gada 

sākumu, kā rezultātā vēl varēja finansēt vairākus ielu, ceļu infrastruktūras projektus. Jau 2010.gadā 

kopējie ieņēmumi, tai skaitā finansēšana – naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija par 68% 

mazāks nekā 2009.gadā un arī 2011.gada plānā vērojams samazinājums – par 76,6%, salīdzinājumā 

ar 2009.gadu par 25.6% 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta 

 izdevumi  

5.tabula 
Nr.

p.k. 

Funkcionālā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2009.gada 

izpilde Ls. 

2010.gada 

izpilde Ls. 

Apstiprināts 

budžets 

2011.g.  Ls 

% 2010.g. 

pret 

2009.g. 

Ls 2010.g. 

pret 

2009.g. 

1. 01.000 Vispārējie valdības 

dienesti 

169748 47803 43077 28.2 -121945 

2. 05.000 Vides aizsardzība 1386 4351 1082 3x 2965 

Kopā  171134 52154 44159 30.5 -118980 

 

2010.gadā Carnikavas novada pašvaldības speciālā budţeta kopējie izdevumi bija Ls 52,2 

tūkst., kas bija par Ls 119 tūkst. jeb 69,5%  mazāki nekā 2009.gadā. 2010.gadā Ls 47,8 tūkst. tika 

novirzīti vispārējiem valdības dienestiem – ceļu uzturēšanai, bet Ls 1386 vides aizsardzībai. Tā kā 
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arī 2010.gadā autoceļu ieņēmumi turpināja samazināties, un samazinājums plānots arī 2011.gadā, 

pamatbudţetā tiek paredzēta programma ceļu, ielu un infrastruktūras uzturēšanai, pārdalot līdzekļus 

no citu pašvaldībai svarīgu uzdevumu īstenošanas.  

  

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 dāvanu kartes nodotu trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto 

„Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, 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 iekļauta arī 2010.gada izdevumos.  

 

2.5.Carnikavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa vērtējums 
 

 Tā kā bilance ir finanšu pārskats, kas pēc stāvokļa uz 2010.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 2010.gada beigās 

salīdzinājumā ar 2010.gada sākumu palielinājās par Ls 886,9 tūkst. Aktīvā lielākais palielinājums 

bija ilgtermiņa ieguldījumos pamatlīdzekļiem – par Ls 1,8 milj., no kuriem lielākais pieaugums bija 

sadaļā „Zeme, ēkas, būves”. 2010.gada laikā inventarizācijas rezultātā tika uzskaitītas arī ielas un 

zeme zem ielām, aizsargdambis, kas arī izraisīja pamatlīdzekļu vērtības pieaugumu.  

 Apgrozāmie līdzekļi kopā samazinājās par 937,3 tūkst, tai skaitā lielākais samazinājums 

naudas līdzekļiem – par Ls 820,4 tūkst., jo lielākais naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 

saistīts ar Kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu un šis mērķis arī tika īstenots. 

Veicot pašvaldības bilances struktūras analīzi uz 2010.gada beigām redzams, ka ilgtermiņa 

ieguldījumu īpatsvars ir 92,8, gada laikā tas palielinājies par 11,1% ūdenssaimniecības projekta 

īstenošanas rezultātā. Pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir 62,4%, kas pieaudzis gada laikā par 5,6% 

sakarā ar pozitīvu budţeta gada izpildes rezultātu. 

Zembilances aktīvi samazinājās par Ls 4 tūkst., jo tika likvidēta pašvaldības aģentūra 

„Tautas nams “Ozolaine”” un uz pārskata gada beigām atspoguļotas aprēķinātās soda sankcijas Ls 

13,2 tūkst.  par nekustamā īpašuma nodokļa kavētajiem maksājumiem. 
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Bilance uz 2010.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. 

 
8180691 10004953 1824262 

1100 1.1.Nemateriālie ieguldījumi 46346 49574 3228 

1200 1.2.Pamatlīdzekļi 8134345 9955379 1821034 

     

2000 Apgrozāmie līdzekļi 

 

1715202 777887 -937315 

2100 2.1. Krājumi 38965 14036 -24929 

2300 2.2 .Debitori 367090 273297 -93793 

2400 2.3. Nākamo periodu izdevumi un avansi 

par pakalpojumiem un projektiem 

6136 7931 1795 

2600 2.4 .Naudas līdzekļi 1303011 482623 -820388 

 Bilances aktīvs kopā 9895893 10782840 886947 

 P A S Ī V S 

 

   

3000 III.Pašu kapitāls 5616961 6730345 1113384 

3300 1.Rezerves 497414 501550 4136 

3500 2.Budžeta izpildes rezultāts 5119547 6228795 1109248 

5000 V. Kreditori  4278932 4052495 -226437 

5000 5. Ilgtermiņa saistības 3692303 3523543 -168760 

5200-5900 6.Īstermiņa saistības 586629 528952 -57677 

 Bilances pasīvs kopā 

 
9895893 10782840 886947 

1. 1.Zemblances aktīvi 17124 13136 -3988 

2. 2.Zembilances prasības 2957 - -2957 

3. 3. Zembilances saistības 1518962 - -1518962 

4. Zembilances pasīvi - 1130864 1130864 

 

 Kā redzams no 6.tabulas datiem, izpildes rezultāts gada laikā palielinājās par Ls 1,1milj., 

kreditoru saistības samazinājušās par Ls 226,4 tūkst, tai skaitā ilgtermiņa – par Ls 168,8 tūkst. 

Zembilances pasīvā ir Ls 113,1 tūkst., kas saistīts ar nākotnes maksājumiem pēc līgumiem, 

kuri noslēgti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 19 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava” ietvaros - SIA Asmara; SIA Dantra - 

būvuzraudzība un inţeniera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos 

Carnikavā Ls 22173; SIA K &H - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un 

paplašināšanas darbi Ls 740566, kā arī nākotnes maksājums pēc noslēgtā pārjaunojuma līguma 

2010.gada 26.februārī Nr. A2/1/10/186 ar Valsts kasi par ilgtermiņa aizņēmumu īstenojot Kohēzijas 

fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstības 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, 

Carnikava‟‟. 
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3.PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Novada kopplatība uz 2010.gada beigām bija 8219,4 ha, no kuras 21,7% tika izmantots 

lauksaimniecības vajadzībām, 57,5% aizņēma meţi, 4,8% – ūdenssaimniecība, 4,4% – satiksmes 

infrastruktūras objekti, 9,3% – dzīvojamo māju apbūve, 0,4% – rūpniecības un komerciāla rakstura 

apbūve, 1,0% – sabiedriski nozīmīgi objekti, 0,9% – inţeniertehniskās apgādes tīkli un objekti,  

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

lietojumu skaits novadā sasniedz 7809, tajā skaitā lauksaimniecības – 411, meţsaimniecības – 72, 

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

nozīmes objekti – 278, inţeniertehniskās apgādes tīkli un objekti – 61, dabas pamatnes un rekreācijas 

objekti – 62. 

Saskaņā ar Valsts Zemes dienesta datiem (bilanci) – zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupām uz 2010.g. - Carnikavas novada pašvaldības īpašumu un lietojumu kopplatība 

ir 584,80 ha (100%), no tiem: 

1. lauksaimniecības zemes – 16,8 ha; 

2. meţsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas – 211,1 ha; 

3. ūdensobjektu zeme – 45,6 ha; 

4. individuālo dzīvojamo māju apbūve – 4,0 ha; 

5. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un komercdarbības objektu apbūves zeme – 42,6 ha; 

6. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes teritorijas – 64,6 ha; 

7. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zemes – 162,4 ha; 

8. inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme – 37,4 ha. 

 

6.attēls     Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām 2010.gadā 
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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. 

2010.gadā pašvaldība finanšu iespēju robeţās turpināja ierakstīt īpašumus Zemesgrāmatā un arī 

2011.gada budţetā šim mērķim ir paredzēti līdzekļi. 

 

Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 

               7.tabula  

Nr.p.k. Nosaukums Skaits 

1. Izsniegti plānošanas – arhitektūras uzdevumi 154 

2. Akceptēti būvprojekti 268 

3. Izdotas būvatļaujas 131 

4. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 172 

5. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu 

protokoli 

8 

6. Apstiprināti zemes ierīcības projekti 7 

7. Apstiprināti detālplānojumi 2 
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4.NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS 

2010.GADA PĀRSKATU 
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5. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 

ĪSTENOŠANĀ 
 

2010.gadā turpinājās izstrāde pie Carnikavas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes. Tika izstrādāts Vides pārskats (Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums) teritorijas 

plānojuma grozījumiem. Izstrādājot iepriekš minētos dokumentus tika organizētas sabiedriskās 

apspriešanas, kuru laikā sabiedrība (iedzīvotāji, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas. u.c.) varēja 

izteikt viedokli par izstrādātajiem dokumentiem.  

Paziņojumi par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem tika ievietoti laikrakstos „Latvijas 

Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīze”, Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā 

„Apkārtraksts”, kā arī Carnikavas novada domes interneta vietnē www.carnikava.lv.  

Carnikavas pašvaldības attīstības programmas grozījumi tika apstiprināti 2009.gadā un 

2010.gadā Carnikavas pašvaldība realizēja attīstības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus. 

2010.gadā uzsākta divu detālplānojumu projektu izstrāde.  

Jebkuram detālplānojuma projektam tiek izsludinātas sabiedriskās apspriešanas un jebkuram ir 

iespēja izteikt savu viedokli par plānoto projekta risinājumu, diemţēl iedzīvotāju aktivitātes ir ļoti 

niecīgas. Iedzīvotāji aktivitāti galvenokārt nosaka, kā ietekmēs viņa īpašumu vai viņu pašu 

personīgi.  

http://www.carnikava.lv/
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2010.gadā apstiprināti divi detālplānojuma projekti. Lai teritorija attīstītos vienmērīgi un tiktu 

nodrošināta ar inţenierkomunikācijām, tad pirms ēku būvniecības tiek paredzēts izbūvēt ielas, 

elektroapgādes tīklus, ūdensvadu, kanalizāciju, utt.  

 

6.PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 
Ņemot vērā, ka spēkā esošā Carnikavas novada attīstības programma neatbilst šodienas 

ekonomiskajai situācijai un pašvaldības budţeta iespējām, kā arī to, ka nepieciešams ilgtermiņa 

attīstības redzējums, Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu izstrādāt ilgtermiņa attīstības 

redzējumu līdz 2027.gadam, kā arī atbilstoši uzlabot attīstības programmu. Dokumenta izstrādei tika 

izveidotas (tika aicināts ikviens novada iedzīvotājs) šādas darba grupas: 

1. Infrastruktūras un komunālās saimniecības attīstītas darba grupa; 

2. Izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sporta attīstības darba grupa; 

3. Uzņēmējdarbības attīstības darba grupa; 

4. Vides saglabāšanas un tūrisma attīstības darba grupa; 

5. Sociālās aprūpes attīstības un pilsoniskas sabiedrības attīstības darba grupa. 

Dokumentu izstrāde turpināsies 2011.gadā, kad tiks izzināts iedzīvotāju viedoklis par izglītības un 

jauniešu jomu attīstību. 

Gada laikā pašvaldība veikusi vai uzsākusi šādus pētījumus: 

1. Carnikavas novada iedzīvotāju viedokļa izpēte Carnikavas novada attīstības stratēģijas 

2010.-2027.gada izstrādes ietvaros (http://www.carnikava.lv/files/Carnikava_2027_petijums.pdf.pdf ); 

2. Pētījums par Carnikavas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem. 
 

Informācija par Carnikavas novada domes darbību 

projektos 2011.gada 1.maijā 
7.tabula 

Nr.p.k. Nosaukums Finansējuma avots Projekta 

statuss 

Kopējais 

finansējums, 

Ls 

Tai skaitā 

piesaistītais 

finansējums, 

Ls 

1. Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas 

infrastruktūras un 

aprīkojuma 

uzlabošana 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

projekts 

īstenošanas 

stadijā 

98  000,00  98 000,00  

2. Alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu centra 

izveide Carnikavas 

novadā 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

projekts 

pabeigts 

141 181,00  90 801,00  

3. Carnikavas novada 

domes sniegto 

publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana 

Eiropas Sociālais 

fonds 

projekts 

īstenošanas 

stadijā 

13 036,58  11 276,64 Ls 
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7.tabulas turpinājums 

4. Pedagogu 

konkurētspējas 

veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 

apstākļos 

Eiropas Sociālais 

fonds 

projekts 

īstenošanas 

stadijā 

15 686,00  15 686,00  

5. Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu 

nodrošināšanai 

prioritārajos mācību 

priekšmetos 

Eiropas Sociālais 

fonds 

projekts 

pabeigts 

6 207,00  6 207,00  

6. Speciālistu piesaiste 

Carnikavas novada 

pašvaldības 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšanai 

Eiropas Sociālais 

fonds 

projekts 

īstenošanas 

stadijā 

18 494,40 Ls 18 494,40  

7. Ūdenssaimniecības 

attīstība 19 

austrumlatvijas upju 

baseinu pašvaldībās, 

2.kārta, Carnikava 

Kohēzijas fonds projekts 

īstenošanas 

stadijā 

5 811 577,00  4 359 009,00  

8. Europe faces domestic 

violence-Exchange 

and transfer of local 

competencies Europe 

faces domestic 

violence-Exchange 

and transfer of local 

competencies 

Eiropas Savienības 

Mūžizglītības 

programmas 

Grundtvig 

apakšprogrammas 

aktivitāte „Mācību 

partnerības” 

projekts 

īstenošanas 

stadijā 

15 000,00 

EUR 

15 000,00 

EUR 

9. Towards the Blue Flag 

on Baltic beaches 

„Beach Hopping” 

Igaunijas - Latvijas 

pārrobežu 

sadarbības projekts 

projekts 

pabeigts 

255 000,00 

EUR 

229 500,00 

EUR 

10. Carnikavas 

novadpētniecības 

muzeja izveides pirmā 

kārta 

Eiropas 

Zivsaimniecības 

fonds 

projekts 

īstenošanas 

stadijā 

18039,48 Ls 11181,49 Ls 

16. Aktīvās atpūtas 

laukumu izveide 

Carnikavas novadā 

Eiropas 

Lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai 

projekts 

vērtēšanas 

stadijā 

16 938,68 Ls 10 499,18 Ls 

17. Eiropas pašvaldību 

sadarbības projekts 

programma 

„Eiropa 

Pilsoņiem” 

projekts 

sagatavošanas 

stadijā 

  

18. Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 

Carnikavas novadā 

Klimata pārmaiņu 

finanšu instruments 

projekts 

sagatavošanas 

stadijā 

  

19. Central Baltic Cycling Central Baltic 

INTERREG IVA 

projekts 

sagatavošanas 

stadijā 

  

20. Ūdenssaimniecības 

attīstība Kalngales 

ciemā 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

projekts 

sagatavošanas 

stadijā 
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7.tabulas turpinājums 

21. Polderu sistēmas 

sakārtošana 

Eiropas 

Lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai 

projekts 

priekšizpētes 

stadijā 

  

22. Gaujas upes 

aizsargdambja 

rekonstrukcija, jauna 

izveide 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

projekts 

priekšizpētes 

stadijā 

  

23. Jaunu alternatīvās 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu izveide 

(pusceļa māja, mobilā 

brigāde) 

Eiropas Sociālais 

fonds 

projekts 

priekšizpētes 

stadijā 

  

24. Bērnu un jauniešu no 

riska grupām 

integrācija sabiedrība 

Eiropas Sociālais 

fonds 

projekts 

priekšizpētes 

stadijā 

  

25. Skolēnu starptautiskās 

sadarbības projekts 

Comenius 

programmas ietvaros 

Comenius projekts 

priekšizpētes 

stadijā 

  

 

Paveiktais 2010.gadā attīstības jomā: 

1. domājot par tūrisma attīstību novadā, izveidots Tūrisma informācijas centrs; 

2. sakārtota ielu tirdzniecības, alkohola tirdzniecības un publisko pasākumu atļauju sistēma; 

3. Zemes grāmatā ierakstīti 37 nekustamie īpašumi; 

4. Domes un Pa „Carnikavas komunālserviss” vajadzībām iegādāta ēka Stacijas iela 7; 

5. sadarbība notikusi ar PPP „Sernikon”; 

6. pateicoties domes iniciatīvai, Carnikavā darbojas jauni uzņēmumi - E. Gulbja laboratorija, 

vasaras kafejnīcas Garciemā, Carnikavā un Lilastē; 

7. sakārtota Lilastes teritorija; 

8. aizsargdambis ierakstīts zemesgrāmatā, 

9. izstrādāts TEPs Kalngales ūdenssaimniecībai; 

10. uzprojektēta Kalngales pasta mājas piebūve, kas pēc projekta realizācijas, būs sabiedriska 

ēka; 

11. pārņemtas īpašumā daudzas novada ielas pašvaldības, tostarp arī bijušo dārzkopības 

sabiedrību; 

12. daudzviet novada teritorijā izveidotas aktīvās atpūtas vietas; 

13. uzsākta polderu sakārtošana, lai mazinātu plūdu draudus pavasarī; 

14. izveidoti stāvlaukumi pie jūras; 

15. uzsākta ielu apgaismojuma uzlabošanas programmas; 

16. vēlētāju ērtībām uz 10. Saeimas vēlēšanām novadā darbojās divi vēlēšanu iecirkņi 

(Carnikavā un Kalngalē). 
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Carnikavas novada attīstības prioritātes 2011.gadam. 

1. Komunālās infrastruktūras attīstība: 

a. Eimuru-Mangaļu poldera sakārtošana piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai līdzekļus; 

b. Carnikavas novada ielu apgaismojuma sakārtošana piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta līdzekļus; 

c. dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas veicināšana un informēšana par 

finansējuma piesaistīšanas iespējām; 

d. satiksmes drošības uzlabošana Garciemā piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzekļus; 

e. Carnikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības turpināšana ar Kohēzijas fonda atbalstu; 

f. Kalngales ciema ūdenssaimniecības attīstība ar piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda atbalstu; 

g. atbalsta meklēšana Gaujas upes krastu stiprināšanai, Carnikavas ciema aizsargdambja 

rekonstrukcijai, Gaujas/Siguļu ciema aizsargdambja būvniecībai. 

2. Teritorijas labiekārtošana: 

a. Skeitparka izveide Carnikavas ciemā ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu; 

b. ielu norāţu izvietošana novada ciemos; 

c. aktīvās atpūtas laukumu izveidošana Kalngalē un Siguļos piesaistot Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus; 

d. veloceļa plānošana un projektēšana ar Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda atbalstu; 

e. gājēju un riteņbraucēju tilta pār Gauju projektēšanu, iespējamā finansējuma meklēšana; 

f. sabiedriska laukuma ar V.Titāna pieminekli projektēšana un izveidošana Carnikavas ciemā; 

g. novadpētniecības muzeja projektēšana un izveidošana ar Eiropas Zivsaimniecības fonda 

atbalstu; 

h. tirgošanās vietas Kalmju ielā 2, Carnikavā pārprojektēšana; 

i. futbola laukuma izveide Roţu ielā, Carnikavā ar Latvijas Futbola federācijas atbalstu; 

j. informācijas stendu atjaunošana Carnikavas novada ciemos. 

3. Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaiste novada attīstības veicināšanai: 

a. nodrošināt pašvaldības kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienības un citas ārvalstu 

palīdzības piesaistīšanā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu; 

b. nodrošināt pašvaldības administrācijai speciālistu piesaisti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu; 

c. Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras (ugunsdrošība, teritorijas 

labiekārtošana) uzlabošana ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu; 



38 

 

d. turpināt nodrošināt Carnikavas novada izglītības iestāţu pedagogus ar Eiropas sociālā fonda 

stipendijām; 

e. meklēt risinājumus un piesaistīt finansējumu zinātniskā institūta izveidošanai Meţgarciemā. 

4. Publisko pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana: 

a. projektēt un iekārtot Klientu apkalpošanas centru Carnikavas novada domes ēkas 1.stāvā; 

b. nodrošināt Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu pašvaldības iestāţu darbā ar Eiropas 

Sociālā fonda atbalstu; 

c. veicināt pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu elektronizāciju un pieejamību ar 

interneta starpniecību. 

5. Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana: 

a. organizēt Carnikavas novada uzņēmēju forumu; 

b. organizēt Carnikavas novada jauniešu forumu; 

c. uzņemt viesus no visas Latvijas un organizēt Latvijas lauku forumu; 

d. organizēt starptautisku konferenci par vardarbības mazināšanu ģimenē; 

e. iesaistīšanās Eiropas Komisijas programmas „Eiropa pilsoņiem” aktivitātēs; 

f. iesaistīšanās Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” aktivitātēs. 

6. Sociālās aizsardzības un drošības sistēmas veidošana: 

a. piesaistot Eiropas sociālā fonda līdzekļus veicināt sociālo pakalpojumu attīstību atbilstoši 

Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu; 

b. iesaistot Carnikavas novada izglītības iestādes un piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus 

veidot sistēmu bērnu un jauniešu no sociālā riska grupām un ar funkcionāliem traucējumiem 

integrēšanai sabiedrībā; 

c. sabiedriskā centra projektēšana Cīruļu ielā 10, Kalngalē; 

d. turpināt Eiropas Komisijas programmas Grundtvig īstenošanu, veidojot sistēmu vardarbības 

mazināšanai un prevencijai ģimenēs. 

7. Carnikavas novada starptautiskās sadarbības un atpazīstamības veicināšana un tūrisma 

pakalpojumu attīstīšana: 

a. pasākuma „Carnikavai 800” informācijas izplatīšana; 

b. novada pārstāvniecība nodrošināšana izstādē „Balttour 2011”; 

c. izveidot Carnikavas novada bukletus; 

d. izplatīt Vidzemes tūrisma karti, kurā iekļauti Carnikavas novada apskates objekti; 

e. izstrādāt un izplatīt informāciju par ziemas atpūtas un sporta iespējām Carnikavas novadā. 

8. Pašvaldības īpašumu izmantošanas uzlabošana un sakārtošana: 
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a. nodrošināt nekustamo īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā – Garupes ciema ielas, 

nekustamie īpašumi ap polderiem, nekustamie īpašumi ar ielu apgaismojumu, no dārzkopības 

sabiedrībām pārņemtās ielas, u.c.; 

b. īpašumtiesību uz ēku Meţciema ielā 26, Garciemā iegūšana; 

c. nomas tiesību izsolīšana – vasaras kafejnīcas Lilastes stāvlaukuma un Carnikavas parkā, kā 

arī Laivu ielā 12, Carnikavā. 

9. Normatīvo aktu bāzes sakārtošana: 

a. izstrādāt saistošos noteikumus par ielu tirdzniecības organizēšanu, par alkoholisko dzērienu 

raţošanu mājas apstākļos, kārtība kādā tiek izvērtēta nepieciešamība īstenot Eiropas Savienības un 

citu ārvalstu finanšu instrumentu atbalstītie projekti; 

b. nodrošināt ielu tirdzniecības atļauju un alkohola tirdzniecības saskaņošanu un kontroli; 

c. turpināt dārzkopības sabiedrībām piederošo ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā; 

d. noslēgt Carnikavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas sagatavošanu, nodrošināt 

publisko saskaņošanu un apstiprināšanu. 

 

7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 
 

Nolūkā palielināt pašvaldības pārvaldes efektivitāti un lietderību, iespēju robeţās nezaudējot 

sniegto pakalpojumu kvalitāti, turpinās nepārtrauktas domes administrācijas strukturālās izmaiņas - 

uzsākta Klientu apkalpošanas centra izveidošana, kura ietvaros uzlabota publisko pakalpojumu 

kvalitāte. 2010.gadā tika izveidots Tūrisma informācijas centrs un no 2011.gada 1.janvāra darbu 

uzsāka Pašvaldības policija. 

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 tiek aktualizēts atbilstīgi risku 

vadības novērtējumam visām domes darbības jomām un jau darbojas kā struktūrvienību un iestāţu 

plānoto un paveikto darbu atskaites plāns. 

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

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. 2010.gadā tika sakārtota 

publisko iepirkumu sistēma; visām Carnikavas novada domes struktūrvienībām izstrādāti nolikumi; 

ieviesta jauna grāmatvedības programma „Horizon”; reorganizēta grāmatvedības uzskaites sistēma 

un finanšu vadība novada iestādēs, kuras ietvaros kases funkcijas nodotas AS „Latvijas pasts” un 

izveidojusies veiksmīga sadarbība. 
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8.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Komunikācija ar sabiedrību Carnikavas novadā notiek trīs galvenos virzienos: informatīvais 

izdevums „Apkārtraksts”, interneta vietne www.carnikava.lv un informatīvie stendi novada ciemos. 

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

informatīvo izdevumu „Apkārtraksts” – 3000 eks., no 8 - 20 lpp. Tas tiek izplatīts katram 

iedzīvotājam pastkastītē (pēc iespējas), kā arī izvietots sabiedriskās vietās – domē, bibliotēkā, tautas 

namā, veikalos, ārstu praksēs u.c. „Apkārtraksts” iznāk mēneša pēdējā nedēļā jeb pēc domes sēdes, 

lai tajā tiktu ievietoti jaunākie domes lēmumi.  

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

dienu, informējot iedzīvotājus par visdaţādākiem 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 jaunumu saņemšanai uz e-pastu un 

līdz ko ielikta jauna informācija mājas lapā, tā tiek nosūtīta iedzīvotājiem.  

Novada teritorijā ir 10 informatīvie stendi. Arī šajos stendos tiek izlikta 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 informētu plašāku sabiedrību par notikumiem Carnikavas novadā, ar preses prelīţu 

palīdzību, kas tiek publicētas ziņu aģentūru LETA un BNS interneta vietnēs, tiek piesaistīti citi 

masu mediji. Laba sadarbība izveidojusies ar laikrakstu „Rīgas Apriņķa Avīze”, „TV Spektrs” , 

LPS izdevumu „LOGS” u.c.  

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par komunikāciju starp iedzīvotājiem un pašvaldību ir 

izstrādātas aptaujas anketas, kas ļaus secināt par iedzīvotāju vēlmēm un paradumiem komunikācijas 

jomā.  

 

9.PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2011.GADĀ 
 

 Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2011.gadā plānoti            

Ls 5 401 375 apmērā un iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās. Salīdzinājumā ar 2010.gada 

aktualizēto izdevumu plānu gada beigās, 2011.gada izdevumi plānoti par 13,5% mazāki. Pirmo 

gadu Carnikavas novada pašvaldībai būs pilnā apmērā jāsedz aizdevuma atmaksa Valsts kasei, kā 

arī procentu izdevumi par aizņēmumu Kohēzijas fonda finansētajam ūdenssaimniecības projektam. 

Vispārējie valdības dienesti – Ls 994 304 jeb 18% no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas 

kods ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu 

apkalpošanu, tai skaitā arī aizdevuma procentu atmaksu Valsts kasei 39 357 latu apmērā, iemaksas 

http://www.carnikava.lv/
http://www.carnikava.lv/
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pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 402 430 latu apmērā, kā arī izdevumus neparedzētiem 

gadījumiem – 62 000 latu apmērā. 

 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir Ls 187 957 

jeb 3% no kopējiem izdevumiem: Administratīvās komisijas izdevumiem Ls 7357, pašvaldības ēku 

apsardzes nodrošināšanai Ls 6702, kā arī no 2011.gada 1.janvāra izveidotās Pašvaldības policijas 

kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem Ls 173898. 

 

 
 

 

7.attēls  

Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra 2011.gadā 

 

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti Ls 521 577 jeb 10% un to ietvaros plānoti 

pasākumi: Būvvaldes darba nodrošināšanai Ls 89 957; ceļu, ielu programmai – infrastruktūras 

sakārtošanai: Ls 52 500; Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai – Ls 11 000; ESF 

projekta speciālistu piesaistei pašvaldībās īstenošanai – Ls 19 120. Carnikavas novada pašvaldības 

infrastruktūra Stacijas ielā 2 ir neapmierinošā stāvokli, tādēļ uzlabošanas pasākumiem plānoti Ls 

10000, īpašuma Kalmju ielā 2 projektēšanai –  Ls 3000, bez tam infrastruktūras uzlabošanai - 

futbola laukuma sagatavošanai Roţu ielā 28 – Ls 7000 un pašvaldībai piederošas ēkas Cīruļu ielā 

10, Kalngalē rekonstrukcijas darbiem – Ls 33 000, kas nepieciešama Kalngales iedzīvotāju kultūras 

un sociālo pasākumu īstenošanai. Speciālās internātpamatskolas īstenotajam ERAF projektam, kurš 
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tika iesākts un lielākā daļa darbu jau veikta 2010.gadā, izdevumos plānoti Ls 26 000. Lielākā daļa 

no šajā sadaļā plānotajiem izdevumiem – 52% jeb Ls 270 000 paredzēti pirmsskolas izglītības 

iestādes rekonstrukcijai – piebūvei pie jau esošās ēkas, kas ir vitāli svarīga novada iedzīvotāju 

sociālās infrastruktūras attīstībai. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 

ievērojamus finanšu līdzekļus: Ls 1 661 269 jeb 31 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem, jo šajā 

klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” izdevumi Ls 1 090 886 

apmērā, tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu 

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

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

pasākumiem. Šajā izdevumu klasifikācijā, ir paredzēts finansējums arī virknei citu nelielu, bet 

nepieciešamu projektu īstenošanai. 21,4% no šīs sadaļas izdevumiem plānoti Kohēzijas fonda 

līdzfinansētajām ūdenssaimniecības projektam Carnikavā, kuram 2011.gadā plānota nodošana 

ekspluatācijā. 

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi izdevumos Ls 259 966 jeb 5% 

no kopējiem izdevumiem, tai skaitā aktīvās atpūtas zonu labiekārtošanai – Ls 7 000; sporta un 

mākslas pasākumiem tiks novirzīti Ls 24 000; atbalstam vietējas nozīmes kultūras piemineklim –   

Ls 20 000. 2011.gadā arī tiks uzsākta Carnikavas novadpētniecības muzeja izveidošana, tai atvēlēti 

Ls 30 000. Kā pierādījās 2010.gada vasarā, ļoti liela aktivitāte bija novērota bērnu dienas nometnēs, 

tādēļ arī 2011.gadā bērnu dienas aktivitātes grupu organizēšanai vasaras mēnešos paredzēti           

Ls 6000. 2010.gadā rīkotie kultūras pasākumi Carnikavas novada iedzīvotājiem un viesiem guva 

ļoti lielu atsaucību, tādēļ daţādiem kultūras pasākumiem, tai skaitā arī pasākumiem, kuri veltīti 

Carnikavas 800 gadu jubilejai plānoti Ls 41 000; kolektīvu finansējumam – Ls 3000. Kultūras, 

izglītības un sporta nodaļas finansēšanai – Ls 122 049, domes informatīvā izdevuma „Apkārtraksts” 

izdošanai un izplatīšanai –  Ls 6917. 

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir Ls 1 502 469 jeb 28% no kopējiem pašvaldības 

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

Ls 427 490; finansējumu Carnikavas pamatskolai – Ls 295 997; Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas izdevumus Ls 446 639, ESF projekta izdevumus – stipendijas Carnikavas 

pamatskolas pedagogiem Ls 8235; Carnikavas novada bērnu transporta izdevumu kompensēšanu 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Ls 25 000, norēķinus ar citām pašvaldībām par izglītības 

iestāţu apmeklējumu – Ls 181 750; norēķinus par pirmsskolas izglītību – Ls 63 053; Vidzemes 

jūrmalas mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējumu Ls 7305; Gruntvig projekta īstenošanas 

izdevumus       Ls 8000. Tā kā 2011.gadā Carnikavas novada pašvaldība saņems skolēnu autobusu, 

tā apkalpošanai paredzēti Ls 10 000. 
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Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi Ls 239 661, jeb 4% no kopējā 

budţeta, tai skaitā Bāriņtiesas izdevumiem Ls 26 220; Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam – 

Ls 79 815; Eiropas Sociālā fonda bezdarbnieku atbalsta projektam – Ls 46 626 un sociālajiem 

pabalstiem, kuri atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti maznodrošinātajiem un trūcīgajiem – 

Ls 72 000. Plānota arī dzīvokļa pirkšana Carnikavā sociālā aprūpes centra izveidošanai – Ls 15 000. 

2011.gadā Speciālajā budžetā paredzētas apropriācijas pašvaldībai gadījumos, ja likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība vai 

tās iestāde saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus ar norādītu mērķi vai bez tā. 

Carnikavas novada pašvaldības speciālajā budţetā paredzamie ienākumi plānoti no dabas 

resursu nodokļa Ls 1082, tikpat plānoti izdevumi. Autoceļu fonda ienākumi plānoti Ls 43 077, tai 

skaitā naudas līdzekļu atlikums 2011.gada sākumā – Ls 7173, tikpat ieplānoti arī izdevumi. 

Izdevumi no Autoceļu fonda ienākumiem galvenokārt tiks novirzīti ielu un ceļu labiekārtošanai un 

uzturēšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

Carnikavas novada pašvaldība 2011.gadā un arī nākamajos gados turpinās intensīvu darbu 

pie novada transporta infrastruktūras uzlabošanas, ūdenssaimniecības uzlabošanas un iedzīvotāju 

sociālās labklājības sekmēšanas. 

 

 

 

 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja    D.Jurēvica 

 


