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IEVADS 
 
 

Cienījamie Carnikavas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 
 

2012.gads Carnikavas novada pašvaldībā bija tikpat 

spraigs kā iepriekšējie. Lai arī liela daļa no iepriekšējos 

gados iecerētajiem projektiem jau ir pabeigti, tika uzsākti 

jauni - ilgtspējīgas attīstības projekti kvalitatīvas dzīves 

vides nodrošināšanai, līdzsvarotai ekonomiskajai attīstībai, 

racionālai dabas, cilvēku un materiālo resursu 

izmantošanai.  

2012.gadā 47% no Carnikavas pašvaldības 

ieņēmumiem bija no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tādēļ 

ļoti svarīgs faktors ir iedzīvotāju dzīves līmenis un cilvēku 

dzīves kvalitātes paaugstināšana - tā izvirzīta par 

Carnikavas novada domes galveno prioritāti.  

Pārskata periodā, lai sekmētu vēl lielāku 

iedzīvotāju piesaisti Carnikavas novada pašvaldībai, tika pastiprināti domāts par izglītības 

infrastruktūras attīstību mazākajiem novada iedzīvotājiem - tika pabeigta pirmsskolas izglītības 

iestādes „Riekstiņš” rekonstrukcija un piebūves celtniecība, kas, sākot no 2012.gada 1.septembra, 

nodrošina vietas vēl 160 audzēkņiem. 

 Carnikavas speciālajā internātpamatskolā par jauku tradīciju kļuvusi deju festivāla 

„Carnikavas Ritmi” organizēšana, kas 2012. gadā notika jau 11. reizi. Ir uzsākta kanisterapijas 

(suņu) izmantošana mācību procesā, un tiek meklētas sadarbības iespējas ar reitterapijas (zirgu) 

speciālistiem. Skola veiksmīgi tika sagatavota akreditācijai. Akreditācijas pasākumi iesākās 2012. 

gadā un tika pabeigti 2013. gada 31. janvārī, kā ietvaros tika akreditēta Carnikavas speciālā 

internātpamatskola un 4 izglītības programmas audzēkņiem ar īpašām vajadzībām.  

2012.gadā Carnikavas pamatskolā par domes līdzekļiem tika izveidota moderna datorklase 

un kvalitatīvām sporta nodarbībām ziemā iegādāti 20 slēpju komplekti, kuru papildināšana notiek 

arī 2013.gadā. Turpinājās arī iepriekšējos gados uzsāktā bezmaksas ēdināšana audzēkņiem, kuriem 

to nenodrošina valsts.  

Ārpusklases nodarbībām abu skolu skolēniem tika piesaistīts Eiropas Sociālā fonda projekts 

jauniešu integrācijai izglītībā, kura ietvaros notiek dažādi pulciņi un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām.  
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Domājot par iedzīvotāju aktīvu atpūtu un sporta infrastruktūras attīstību, 2012.gadā 

turpinājās zemju zem stadiona būvēm atpirkšana no privātīpašniekiem 90 tūkst. latu apmērā, lai 

sakārtotu novada iedzīvotājiem tik nepieciešamos sporta objektus. Par pašvaldības iedzīvotāju 

atbalstu, uzlabojoties sporta infrastruktūrai, liecināja aktīvā piedalīšanās ziemas sporta pasākumos, 

slidojot un slēpojot. Ar Lauku atbalsta dienesta finansējuma piesaisti tika veikta aktīvās atpūtas 

vietu izveide Kangalē un Siguļos.  

Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, tika uzbūvēts Carnikavas novadpētniecības 

centrs, kura finansējuma ieguldījumā lielākā daļa – aptuveni 90% (Ls 128 tūkst.) bija pašvaldības 

līdzekļi bez aizņēmuma. 2013.gadā turpinās novadpētniecības centra labiekārtošana, izvietojot 

savāktos materiālus un ekspozīcijas. Samērā nelieli pašvaldības līdzekļi (kā katru gadu, sākot no 

2010.gada) tika novirzīti arī kultūras pieminekļa – Carnikavas koka baznīcas atjaunošanai. 

2012.gadā tika uzsākts latviešu tautai tik nepieciešamais un vērienīgais kultūrvēsturiskais pasākums 

– Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveide Carnikavas kapos, kur lielākie darbi norisināsies 

2013.gadā.  

Iedzīvotāju socializācijas nodrošināšanai Kalngales ciemā tika veikta pašvaldības īpašumā 

esošās celtnes rekonstrukcija un izveidots jau otrs brīvā laika pavadīšanas centrs, kuram tika 

piesaistīts vienīgi pašvaldības finansējums 102 tūkst. latu apmērā. Kā jau tagad redzams, 

ieguldījums nav bijis veltīgs, jo iedzīvotāji ļoti labprāt pulcējas šajā centrā, ir nodibinājuši vairākas 

nevalstiskās organizācijas, kā arī centrā notiek dažādi kultūras pasākumi, kuri ir kupli apmeklēti. 

Krievvalodīgo iedzīvotāju integrācijai no pašvaldības līdzekļiem tika veikta latviešu valodas kursu 

organizācija, par ko ir saņemtas ļoti labas dalībnieku atsauksmes, un pēc pieprasījuma šo valodas 

kursu organizēšana turpināsies arī 2013.gadā.  

Tika turpināta arī pašvaldības infrastruktūras sakārtošana – ceļu un ielu infrastruktūrai no 

pamatbudžeta tika novirzīti 65 tūkst. latu, kā arī  tika turpināti polderu un meliorācijas sistēmas 

uzturēšanas darbi. Tiek veikti projektēšanas darbi ielu un ceļu rekonstrukcijai un būvniecībai ar 

mērķi piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Arī laukumam, kur pulcēties pašvaldības 

iedzīvotājiem svētkos, tika izlietoti nedaudz pašvaldības līdzekļu, to aizvien uzlabojot.  

Ar mērķi ietaupīt administrācijas izmaksas siltumenerģijai, piesaistot Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta līdzekļus, tika nosiltinātas domes un pašvaldības aģentūras ēkas. Siltināšanas 

efektivitāte jau pierādījusies šajā ziemā, jo minēto ēku apkurē bija nepieciešams mazāk 

siltumenerģijas.  

Par pašvaldības līdzekļiem tika veikta Klientu apkalpošanas centra telpu rekonstrukcija, un 

jau 2013.gada februārī durvis vēra jaunās telpas, kuras priecē arī pašvaldības iedzīvotājus. 

Pazeminoties novada iedzīvotāju dzīves līmenim, gada griezumā tika palielināti izdevumi 

sociālajiem pabalstiem un, domājot par maznodrošināto iedzīvotāju tālāku nākotni, uzturēti tiek arī 
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sociālie dzīvokļi. Turpinājās arī „Zupas virtuve” un Eiropas Sociālā fonda projekts darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšanai, kā rezultātā darba meklētāji vismaz uz laiku ieguva 

apmaksātu pagaidu darbu.  

Lielākais pašreiz īstenojamais projekts piesaistīts no Eiropas Reģionālā Attīstības fonda 

līdzekļiem - aptuveni  3 milj. latu apmērā. Hidrotehniskās būves – pretplūdu aizsargdambja 

projektēšana uzsākās jau 2012.gadā, lai turpmāk novērstu ik gadu radītos izdevumus plūdu seku 

likvidēšanai un infrastruktūras atjaunošanai.  

Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” turpina arī pašvaldības iedzīvotājiem tik 

svarīgās ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. 

2012.gada beigās noslēdzās iepirkums Kalngales ūdenssaimniecības rekonstrukcijai un būvniecībai, 

kur iepirkuma cenas bija krietni augstākas par paredzamajām, taču tā kā Kalngales 

ūdenssaimniecība ir gandrīz kritiskā stāvoklī, finansējuma īstenošanai tiek piesaistīti aizņemtie 

līdzekļi no valsts. Turpinās arī ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Carnikavas ciemā 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros.  

Tā gadu no gada, rūpīgi izvērtējot prioritātes, pašvaldības dome esošā finansējuma ietvaros 

Carnikavas novadu cenšas padarīt pievilcīgāku pēc iespējas kuplākam iedzīvotāju lokam.  

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja      D.Jurēvica 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1.Carnikavas novada pašvaldības vispārējs raksturojums 
 
 
 Carnikavas pašvaldība ir dibināta 1992.gada 2.aprīlī. 2006.gada 24.martā Carnikavas novada 

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

administratīvās teritorijas robežas. 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, Mežgarciems, Eimuri, Siguļi, Garupe, 

Gauja un Mežciems. 

Pirmo reizi Carnikava rakstos minēta Indriķa hronikā kā līvu karavīru pulcēšanās vieta pie 

Gaujas upes grīvas ap 1211.gadu. Vēsturiski Carnikavas centrs bija Siguļi, taču tagad – Carnikavas 

ciems. Carnikava vēsturiski ir sens zvejnieku centrs, kur zvejo arī joprojām. Carnikavas simbols un 

zīmols ir nēģis. Šīs zivis lielos vairumos ķertas jau grāfa Ernsta Reinholda Mengdena laikā, kuram 

savulaik šeit bija viena no krāšņākajām Baltijas pilīm. Diemžēl pils tika sabumbota Pirmā pasaules 

kara laikā. Jau tālajā 1875.gadā Carnikavas teritorijā bija Latvijā un Krievijā pirmā zivju audzētava, 

kuru vadīja vācu zvejnieks Alvins Kiršs, - pirmais no konservu ražošanas pamatlicējiem. 1934.gadā 

Kārlis Ulmanis atklāja nēģu ceptuvi un līdz šim laikam Carnikava ir dominējošā vieta Latvijā nēģu 

apstrādes ziņā – no aptuveni 12 Latvijas firmām astoņas darbojas Carnikavā.  

Pagājušā gadsimta 90.gados, likvidējoties kolhozam, zivsaimniecības ražotnes tika 

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

samazināja darbības apjomus. Tā rezultātā padomju gados tradicionālās nozares – zvejniecība un 

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

novada teritorijā darbojas virkne nelielu privātuzņēmumu. Kopējais uzņēmumu skaits pašvaldībā ir 

aptuveni 150, un tie lielākoties nodarbojas ar dažāda veida pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmumu 

skaits, Carnikavas novada domei intensīvi piedaloties uzņēmējdarbības veicināšanā, tuvākajā laikā 

varētu pieaugt.  

 Ar tradicionālajām nozarēm – zvejniecību un ražošanu – joprojām nodarbojas 2 uzņēmumi, 

SIA „Leste” un SIA „GRIF 93”, kā arī ar nēģu pārstrādi pieminētie astoņi komersanti. Ar 

lauksaimniecību un mežsaimniecību nodarbojas 24 zemnieki, kā arī 313 piemājas saimniecības, kā 

rezultātā jāsecina, ka lauksaimniecībai kā ekonomikas nozarei ir neliela loma. Arī mežsaimniecībai 

novada attīstībā nav būtiskas ekonomiskas nozīmes, jo mežos, kas atrodas dabas parka „Piejūra” 

teritorijā, ir ierobežota mežsaimnieciskā darbība. 
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1.2.Administratīvās teritorijas sadalījums 
 

Carnikavas novada kopējā platība ir 81 kvadrātkilometrs. Lielāko daļu no platības – 4429,1 

ha jeb 55% aizņem mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tai skaitā 

Piejūras dabas parks. Lauksaimniecības zeme aizņem 1667,5 ha jeb 21%, individuālo māju apbūves 

zeme aizņem 693,8 ha jeb 8% no kopējās platības, jo vēsturiski bija izvietoti vasarnīcu kooperatīvi. 

 
1.attēls    Administratīvās teritorijas sadalījums 2012.gadā   

  

Kā redzams 1.attēlā, nelielu platību jeb 7% no pašvaldības teritorijas aizņem ūdens objektu 

zeme, jo blakus jūrai un Gaujas upei, kas piekritīgas valstij, atrodas arī vairāki ezeri – Ummis, 

Garezeri, Laverezers un citas ūdenskrātuves. Pārējā apbūves zeme, kas ir tikai 2% no kopējās 

platības, sastāv no vairāku mērķu apbūves, tai skaitā tikai 0,36% ir daudzdzīvokļu māju apbūve, 

komercdarbības objektu apbūve - 21%, ražošanas objektu apbūve – 0,26% un sabiedriskas nozīmes 

objektu apbūves zeme ir 0,99% no kopējās administratīvās teritorijas.  

Detalizēti izvērtējot pašvaldības administratīvās teritorijas sadalījumu, var secināt, ka 

Carnikavas novads ir ļoti „zaļa”, videi un cilvēkiem draudzīga, un nepiesārņota vieta Latvijas 

Republikā. 
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1.3. Iedzīvotāji 

 

2013.gada 1.janvārī dzīvesvietu Carnikavas novadā bija deklarējuši 6838 iedzīvotāji; iedzīvotāju 

blīvums  - 83,3 iedzīvotāji uz 1 km2. 

 
2.attēls                    Deklarēto iedzīvotāju skaita dinamika iepriekšējos 5 gados  

 

Kā redzams 2.attēlā, deklarēto iedzīvotāju skaits arvien pieaug. Pēdējo sešu gadu laikā nav 

vērojama negatīva tendence deklarēto iedzīvotāju skaita dinamikā, jo arvien vairāk cilvēku par savu 

dzīvesvietu izvēlas Carnikavas novadu, ko ietekmē arī Rīgas un Baltijas jūras tuvums. 

 
3.attēls   Iedzīvotāju dabiskā kustība Carnikavas novadā 
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Arī 2012.gadā vērojama neliela pozitīva demogrāfiskā bilance. Tika reģistrēti 71 dzimušais 

iedzīvotājs, bet mirušie bija 69, kā rezultātā dabiskais pieaugums bija 2 iedzīvotāji.  

 

 
4.attēls                Iedzīvotāju skaita sadalījums pēc darbspējas vecuma 01.01.2013. 

 

 

 

 
5.attēls   Bērnu sadalījums pa vecuma grupām 01.01.2013. 
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6.attēls          Carnikavas novada iedzīvotāju struktūra pēc pilsonības 

 

Kā grafiski ilustrēts 6.attēlā, Carnikavas novadā lielākā daļa jeb 85% ir Latvijas pilsoņi. 

 
 

7.attēls                Carnikavas novada iedzīvotāju struktūra pēc tautības 
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Kā redzams 7.attēlā, arī pēc tautības visvairāk iedzīvotāju Carnikavas  novadā jeb 65% ir latvieši un 

tikai 35% - citu tautību iedzīvotāji. 

 

  
8. attēls   Bezdarba līmeņa dinamika janvāra mēnešos no 2009. – 2013.gadam 

 

Kopš 2010.gada Carnikavas novadā vērojama pozitīva tendence bezdarba samazinājumā - 

darba palikušo iedzīvotāju skaits darba spējīgā vecumā 2013.gada janvārī, salīdzinot ar 2012.gada 

janvāri, samazinājies par 1,9% un ir zemāks par  2009.gada līmeni. 

2012.gadā Carnikavas novadā tika noslēgtas 47 laulības, kas salīdzinoši ar 2011.gadu ir par 

sešpadsmit noslēgtām laulībām vairāk. Turpinot tradīciju no 2010.gada, arī 2012.gadā Carnikavas 

novadā godinājām ģimeni kā mūsu valsts lielāko pamatvērtību un 2.jūnijā svinējām Paaudžu goda 

dienu, kurā tika sumināti tie pāri, kas laulībā nodzīvojuši no 10 gadiem līdz 50 gadiem.Kopumā 

pasākumā piedalījās 12 ģimenes un viņu viesi. 

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

visdažādākajiem darbības veidiem, sākot no datorpakalpojumiem un beidzot ar medniecību. Vairāki 

uzņēmumi darbojas arī novada tradicionālajā nozarē – zvejniecībā un zivju pārstrādē.   

 

2.CARNIKAVAS NOVADA DOME 
2.1.Lēmējvara 

 

Carnikavas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts lēmējorgāns – 

Carnikavas novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj 

par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, kā arī par kārtību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 
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Carnikavas novada dome ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

atbilstīgu izlietojumu. 

Stratēģijas ieviešana 

Carnikavas novada pašvaldības attīstības pamatdokuments ir Carnikavas novada attīstības 

programma 2009.-2014.gadam, kas tika apstiprināta ar Carnikavas novada domes lēmumu 

2009.gada 17.jūnijā.  

 2011.gadā turpinājās programmā ietverto mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde. Plānots, 

ka programmā noteiktais tiks izpildīts ātrāk kā 2014.gadā. Uz šo brīdi programmas izpildes progress 

ir apmēram 80%. 

 Lai nodrošinātu programmas un plānošanas dokumentu nepārtrauktību, 2009.gadā 

Carnikavas novada dome lēma par novada attīstības stratēģijas izstrādi, bet šobrīd darbs pie 

dokumenta izstrādes ir pārtraukts, jo nav definēts Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. 

Darbs pie stratēģijas izstrādes tiks atjaunots brīdī, kad tiks noteiktas nacionālās attīstības prioritātes. 

Pētījumi: 

2012.gadā nav veikti pētījumi par Carnikavas novada attīstību. 

 

Carnikavas novada pašvaldībai ir šādas prioritātes: 

- Dabas vides aizsardzība; 

- Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem; 

- Uzņēmējdarbību veicinošas vides nodrošināšana. 

Carnikavas novada domes juridiskais statuss 

Carnikavas novada domē darbojas 15 deputāti: 

Daiga Jurēvica   Domes priekšsēdētāja, partija „Zaļo un zemnieku savienība”  

Genovefa Kozlovska Domes priekšsēdētājas vietniece, partija „TB/LNNK” 

Daiga Landsmane Deputāte   partija „TB/LNNK” 

Elita Terentjeva Deputāte   partija„TB/LNNK”  

Diāna Čūriška Deputāte   partija „TB/LNNK” 

Ina Melkina   Deputāte   partija „TB/LNNK” 

Ilga Balode   Deputāte   partija „TB/LNNK” 

Ilze Tjarve   Deputāte   partija „DEMOKRĀTI.LV” 

Tamāra Kosmačeva  Deputāte   partija „DEMOKRĀTI.LV” 

Pēteris Špakovs Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Andris Zakrevskis Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Rolands Laveiķis Deputāts   partija „TB/LNNK” 

Imants Krastiņš  Deputāts   partija „DEMOKRĀTI.LV” 



13 
 

Māris Sika   Deputāts   partija „DEMOKRĀTI.LV” 

Arta Deniņa   Deputāts   partija „DEMOKRĀTI.LV” 

 

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, no pašvaldības 

deputātiem tiek ievēlētas šādas komitejas: 

1. Finanšu un budžeta jautājumu komiteja, 

2. Attīstības un labiekārtošanas jautājumu komiteja, 

3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. 

Administrācija ir pašvaldības institūcija, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kuram ir 

vietnieks.   

Dome ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas, kuru sastāvā ir iekļauti deputāti, novada 
iedzīvotāji un pašvaldības administrācijas darbinieki: 

1. Administratīvā komisija; 

2. Iepirkuma komisija; 

3. Vēlēšanu komisija; 

4. Nekustamā īpašuma lietu komisija; 

5. Izsoles komisija; 

6. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

7. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija; 

9. Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija; 

10. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” komisija; 

11. Ētikas komisija; 

12. Civilās aizsardzības komisija; 

13. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija; 

14. Pašvaldības konkursa „Sakopta vide Carnikavas novadā” komisija; 

15. Pedagogu stipendiju un mērķstipendiju saņēmēju atlases komisija; 

16. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija;  

17. Atlīdzības noteikšanas komisija. 

2012. gadā notika 23 domes sēdes, t.sk. 11  ārkārtas sēdes. Dome ir pieņēmusi  412 

lēmumus (t.sk. 31 par saistošo noteikumu apstiprināšanu). Gada laikā tika izstrādāti un 

apstiprināti 30 iekšējie normatīvie akti. 
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2.2.Pašvaldības pārvalde  
 Carnikavas novada domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas 

amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki. 

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

1.       1. Carnikavas novada bāriņtiesa; 

2. Carnikavas novada bibliotēka; 

3. Carnikavas pamatskola; 

4. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

5. Piejūras internātpamatskola; 

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

7. pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”; 

8. Sociālais dienests (struktūrvienības: 

1.8.1. Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis”; 

1.8.2. Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis”);  

9. Carnikavas Sporta centrs. 

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde „CARNIKAVAS NOVADA DOME”, 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, struktūrvienība:Klientu apkalpošanas centrs; 

2. Attīstības un plānošanas nodaļa; 

3. Būvvalde; 

4. Dzimtsarakstu nodaļa; 

5. Finanšu vadības nodaļa; 

6.Izglītības un kultūras nodaļa, struktūrvienības:  

6.1.Tautas nams „Ozolaine”; 

6.2.Tūrisma informācijas centrs;  

6.3.Carnikavas novadpētniecības centrs; 

7.Juridiskā nodaļa; 

8.Pašvaldības policija. 

Pašvaldība ir biedrs vai dibinātājs šādās biedrībās: 

1. Latvijas Pašvaldību savienība un tās struktūrvienība „Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 
asociācija”; 

2. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”; 
3. „Vidzemes Tūrisma asociācija”; 
4. „LATVIJAS SPORTA VETERĀNU (SENIORU) SAVIENĪBA”; 
5. „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”; 
6.  „Kalngalieši”; 
7. „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. 
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2.3.Personāls 

         Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku skaits 2012. gadā 

skaitliskā ziņā palielinājies saistībā ar pašdarbības kolektīvu vadītāju, kormeistaru, koncertmeistaru, 

studiju vadītāju un tautas nama vadītāja amata vietas atvēršanu Izglītības un kultūras nodaļā, kā arī - 

lauksaimniecības konsultanta amata - Attīstības un plānošanās nodaļā un datortehnikas inženiera 

amata -Administratīvajā nodaļā.   

         Pašvaldības iestādēs, kā, piemēram: Sociālajā dienestā – 2012. gadā tika atvērta jauna amata 

vieta sakarā ar jaunas apakšstruktūrvienības - Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra atvēršanu, 

Bibliotēkā un Bāriņtiesā darbinieku skaits nav mainījies.    

        Carnikavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā un minētajās iestādēs vidējais 

darbinieku skaits 2012. gadā bija 79 (53 sievietes un 26 vīrieši);    

izglītības līmenis: 69 - augstākā izglītība vai augstākā profesionālā (t.sk. 20 maģistra grāds), 10 - 

vidējā vai vidējā speciālā izglītība.  

          Darbinieku kustība 2012. gada laikā bija sekojoša: pieņemti darbā 32 darbinieki (t. sk. 21 

sievietes, 11 vīrieši), darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 14 darbiniekiem (t.sk. 7 sievietes, 7 

vīrieši).      

          Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 2012 .gadā bijis sekojošs: no 20-30 gadiem - 15, 

no 31-40 gadiem – 23, no 41-50 gadiem – 18, no 51-60 gadiem – 23.   

 
 

2.4.Carnikavas novada domes investīciju projekti 

Plānotie pasākumi attīstības plāna ieviešanai: 

• Tilta pār Gauju būvniecība, lai savienotu Gaujas un Carnikavas ciemus; 

• Pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos; 

• Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma paplašināšana Kalngales ciemā; 

• Carnikavas ciema hodrotehnisko būvju rekonstrukcijas uzsākšana; 

• Eimuru sūkņu stacijas rekonstrukcijas pabeigšana Garciemā; 

• Siguļu un Gaujas ciemu aizsargdambja rekonstrukcijas projekta izstrādes pabeigšana; 

• Skeitparka izbūve Carnikavas ciemā; 

• Veloceļa tehniskā projekta sagatavošanas pabeigšana; 

• O.Vācieša memoriāla izveidošana Siguļu kapos; 

• Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana Carnikavas un Lilastes ciemos. 

Publiskās investīcijas pašvaldības infrastruktūrā 2012.gadā: 

• Svētku laukuma izveidošana Stacijas ielā 26, Carnikavā (otrā kārta); 
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• Novadpētniecības centra izveidošana Jomas ielā 7, Carnikavā (otrā kārta); 
• Pirmsskolas izglītības iestādes piebūves izveidošana Nākotnes ielā 2, Carnikavā; 
• Klientu apkalpošanas centra un Tūrisma informācijas centra telpu rekonstrukcija Stacijas 

ielā 5, Carnikavā; 
• Brīvā laika pavadīšanas centra „Kadiķis” izveidošana Cīruļu ielā 10, Kalngalē; 
• Carnikavas baznīcas rekonstrukcija Siguļos. 

Būtiskākie projektu pieteikumi, kurus paredzēts sagatavot 2013.gadā: 

• Energoefektīva ielu apgaismojuma izveidošana Carnikavas novada ciemos; 

• Apkures sistēmas pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem Piejūras 

internātpamatskolā; 

• Biloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas veicināšana dabas parkā „Piejūra”; 

• Meliorācijas sistēmas darbības uzlabošana Eimuru-Mangaļu polderī; 

• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lilastes ciemā.   

Privātās investīcijas pašvaldības teritorijā: 

Būtiskākās privātās investīcijas Carnikavas novadā: 

1. "Mūsu garāža" - Dārzniecības pakalpojumu sniegšana vietējiem iedzīvotājiem Carnikavas 

novada teritorijas uzkopšanai un labiekārtošanai; 

2. Orientēšanās poligons "Carnikava-Garciems"; 

3. Nepieciešamā aprīkojuma iegāde jātnieku sporta attīstībai un sporta pasākumu pieejamībai 

Carnikavas novada iedzīvotājiem 

4. Laivu stacijas izveide Vecgaujā. 

Visi projekti apkopoti pārskata pielikumā. 

 

3.CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI  
 

3.1. Izglītība 
2012.gada tika noslēgts sadarbības līgums ar novadu apvienību (Salaspils, Ķekava,Sigulda, 

Olaine, Carnikava) par sadarbību mācību olimpiāžu un pieredzes apmaiņas semināru organizēšanai. 

Līguma ietvaros 2012.gadā Carnikavā notika  seminārs profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

vadītājiem un novadu izglītības pārvalžu speciālistiem. 

Tika precizēti divi  normatīvie dokumenti, lai sekmētu pirmsskolas izglītības programmas apguvi 

novadā deklarētajiem bērniem. Tā kā 2012. gada rudenī ekspluatācijā tika nodota PII Riekstiņš 

piebūve, tad Carnikavas pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 

izmantoja tikai  15  novadā deklarēti bērni, salīdzinājumam, gada sākumā - 80. 

Visām izglītības iestādēm novada izglītības metodiķe nodrošināja izglītības pārraudzības funkciju, 

sniedzot konsultācijas un atbalstu novada izglītības iestādēm.  
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Pašreiz vēl Carnikavas pašvaldība nevar nodrošināt izglītības iestādes apmeklējumu visiem 

novada audzēkņiem, tādēļ gada laikā ir noslēgti 17 līgumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

izglītības jomā.    

Lai nodrošinātu cittautiešu integrāciju, ar Carnikavas novada finansiālu atbalstu tika uzsākta  

bezmaksas latviešu valodas apmācība novadā deklarētiem cittautiešiem, kursus apmeklēja 28 

dalībnieki. 

 

Pirmā skola Carnikavas novadā dibināta 1786.gadā, bet Carnikavas pamatskola ir dibināta 

1974.gadā.  

2012.gadā skolā mācījās 233 skolēni (par 30 bērniem vairāk nekā 2011.gadā). Pēc ilgāka 

pārtraukuma skolā tika izveidotas 3 paralēlās pirmās klases. Ar Novada finansiālo atbalstu 48 jaunie 

pirmklasnieki ienāca skolā ar jaunām skolas formas vestēm, skolas somu un pirmo Ābeci. Skolā 

strādāja 24 pedagogi, 13 atbalsta un tehniskie darbinieki, 11 interešu pulciņu vadītāji. 

Par 2012.gada galveno mācību iestādes uzdevumu tika izvirzīta skolēnu iesaistīšana mācību 

procesa padziļinātā apguvē un motivēšana dalībai dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, 

skatēs un sporta sacensībās.  

Interešu izglītībā skolā tika organizēti jauni pulciņi – matemātikas, jauno elektroniķu, galda 

spēļu, animācijas, skautu un jaunsargu, sākumskolas meiteņu rokdarbi un loka šaušana. Regulāras ir 

mācību stundu un nodarbību hospitācijas, kā arī mācību programmu atjaunināšana. Tāpat darbojas 

18 mācību priekšmetu fakultatīvās nodarbības. Pieaugusi mācību priekšmetu metodisko komisiju 

darba nozīme skolotāju profesionālajā sagatavotībā.Skolotāju tālākizglītībai turpinām izmantot gan 

IZM, gan ES fondu atbalstu.  

Par ikdienu ir kļuvusi „MYKOOB” programmatūras izmantošana skolas darbā un ar 2012.gada 

3.septembri ir ieviests elektroniskais skolas žurnāls, kas dot iespēju pedagogiem un skolas 

administrācijai komunicēt ar skolēniem un viņu vecākiem atbilstoši 21.gadsimta prasībām. 

2012. gada 8.jūnijā Carnikavas pamatskolu absolvēja 19 9.klases skolēni. Pamatskolas izlaiduma 

eksāmenos tika uzrādīti labi rezultāti un skolas 19 absolventi turpinās iegūt vidējo izglītību Rīgas 

Valsts 1. un 2. ģimnāzijā, 3., 49. un Hanzas un J.Poruka vidusskolās, Valsts tehnikumā, Smiltenes 

Valsts tehnikumā, Celtniecības koledžā, kā arī Rīgas Amatniecības vidusskolā. 

Ar katru gadu nostiprinās 2011.gadā izveidotā Skolas padome, 2012.gadā ir atjaunota 

skolēnu pašpārvalde. Regulāras un produktīvas ir skolēnu vecāku sapulces, kuras apmeklē pat 80% 

vecāku. Skolēni aktīvi iesaistās mācību ekskursijās, skolā tiek organizēti braucieni uz sporta 

sacensībām, teātra izrādēm, izstādēm un muzejiem. Ar novada domes atbalstu papildināts skolas 

sporta inventāra klāsts (iepirkti jau 60 slēpošanas komplekti). Jau 3.gadu Carnikavas pamatskola 

piedalās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”, aktīva ir skolēnu iesaistīšanās Eiropas 
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Savienības finansētajā projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā Carnikavas un 

Saulkrastu novados”. 

Skolas skolēni sporta aktivitāšu kopvērtējumā trīs gadus pēc kārtas izcīnīja 2.vietu (18 

pamatskolu un sākumskolu konkurencē). Skolēni aktīvi turpina iesaistīties arī Carnikavas novada 

jauniešu nodarbinātības un atpūtas programmās. 2012.gadā skolas telpās tika organizētas 3 interešu 

dienas nometnes. Sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību tiek turpināta skolas materiāli 

tehnisko un mācību līdzekļu iegāde.       

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” turpina darbu no 1980.gada 
3.jūnija. 2012. gada jūnijā nodota ekspluatācijā iestādes ēkas piebūve ar 160 bērnu vietām (astoņas 
bērnu grupas, logopēda, psihologa, mūzikas skolotāju kabineti, divas noliktavu telpas un apkopēju 
darba telpas, arhīva telpa, paplašināts pirmā stāva vestibils nodarbību vajadzībām).  

 
 

Iestādē kopā 14 grupas, no kurām, 13 izvietotas Nākotnes ielā 2, Carnikavā, viena grupa 
izvietota Nākotnes ielā 1, Carnikavā, Carnikavas pamatskolas telpās. Grupās uzņem bērnus vecumā 
no pusotra līdz septiņiem gadiem, tajās izvietojas no divdesmit līdz divdesmit pieciem bērniem, 
kopā iestādē – 296 bērnu vietas. 
 2012.gada augustā uzsāk darbu piecpadsmit jauni darbinieki. Bērnus apkalpo 64 darbinieki 

– 26 pedagoģiskie darbinieki un 38 atbalsta personāla darbinieki, no 01.09.2012. iestādē strādā 

logopēde uz 1,5 darba (pedagoģiskajām) slodzēm. Darbinieki kvalifikācijas pilnveidošanas nolūkā 

turpina apmeklēt dažādus seminārus, kursus, radošās darbnīcas, kā arī sniedz zināšanas saviem 

kolēģiem informatīvajās sanāksmēs. 
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 2012.gada 28.septembrī iestāde sāk realizēt vispārējas pirmsskolas izglītības programmu 

kods 01011111 (licences Nr. V-5569). 

Bērni attīsta prasmes un iemaņas, apmeklējot kā mūzikas, sporta, peldēšanas, valodas, 

matemātikas un arī citas nodarbības. 

 Papildus mācību programmai bērni apmeklē angļu valodas, mākslas studijas, karatē 

nodarbības, kā arī piedalās dažādos sporta, dejošanas un mūzikas pulciņos, ko organizē Carnikavas 

pašvaldība.  

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

vecāki. 

Piejūras internātpamatskola savu pašreizējo statusu ir ieguvusi 1992. gadā. 2012. gadā 

Piejūras internātpamatskolai bija vēl iepriekšējais nosaukums – Carnikavas speciālā 

internātpamatskola. 2012. gada beigās skolā mācījās 86 izglītojamie, no kuriem 30 izglītojamie 

apguva pirmskolas izglītības programmas, bet 56 izglītojamie apguva speciālās izglītības 

programmas. Izglītības iegūšanu nodrošina 35 pedagogi un 32 tehniskie darbinieki. 2012. gada 

pavasarī Piejūras internātpamatskolu absolvēja 12 audzēkņi, bet pirmskolas izglītības programmu 

bija apguvuši 3 izglītojamie.        

Tradicionālie pasākumi Piejūras internātpamatskolā: 

• Zinību diena, 

• Skolotāju diena,        

• Lāčplēša diena, 

• Latvijas Republikas proklamēšanas diena, 

• Ziemassvētki, 

• Žetonu vakars 3.kursa audzēkņiem, 

• Vecāku diena, 

• Deju festivāls ,,Carnikavas ritmi”,  

• Mātes diena,    

• Atvērto durvju dienas, 

• Projekta nedēļa, 

• Izlaidums. 

Skolas audzēkņi piedalās Latvijas speciālo skolu organizētajos konkursos, izstādēs, 

festivālos un Speciālās Olimpiādes sporta sacensībās. 

Lai nodrošinātu pēctecību un tradīciju pārmantošanu, kā jau katru gadu – arī 2012. gadā  

ārpusstundu darbā pievērsām uzmanību tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā 

un saglabāšanā. Atzīmējam Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Lieldienas u.c. nozīmīgus svētkus. 
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Motivējam skolēnus iesaistīties labdarībā, veicinām tādu ētisku vērtību izkopšanu kā nesavtība, 

līdzjūtība un iecietība. Regulāri sakopjam skolas apkārtni, piedalāmies Carnikavas novada 

Pulksteņezera apkārtnes sakopšanā, Carnikavas baznīcas apkārtnes sakopšanā. Organizējam 

saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.    

Skola 2012. gadā veica savu pamatfunkciju – izglītības procesa īstenošanu.  

2012. gadā tika aprobētas 3 speciālās pirmskolas izglītības programmas - „Speciālās 

pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiemar garīgas attīstības traucējumiem Kods 01 0158 

011” Licences Nr. V-4910 (izdota 25.11.2011.), „Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiemar garīgas attīstības traucējumiem Kods 01 0158 021” Licences Nr. V-

4911 (izdota 25.11.2011.), „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiemar garīgas 

attīstības traucējumiem Kods 01 0158 031” Licences Nr. V-4912 (izdota 25.11.2011.), saskaņā ar 

kurām mācības uzsāktas 2011. gadā. 2012. gadā tika apzināts nepieciešamais materiāli-tehniskais 

nodrošinājums programmu īstenošanai. 

Skola piedalījās un turpina piedalīties ES aktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā” projektā Nr.1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/063. 

Par jauku tradīciju kļuvusi deju festivāla „Carnikavas Ritmi” organizēšana. 2012. gadā šis 

festivāls Piejūras internātpamatskolā notika 11. reizi. 

Ir uzsākta kanisterapijas izmantošana mācību procesā un tiek meklētas sadarbības iespējas ar 

reitterapijas speciālistiem. 

 
Skola veiksmīgi tika sagatavota akreditācijai. Akreditācijas pasākumi iesākās 2012. gadā, 

bet akreditācija tika pabeigta 2013. gada 31. janvārī. Tika akreditēta izglītības iestāde un 4 izglītības 

programmas: 
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- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811); 

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911); 

- Kokizstrādājumu izgatavošana (profesionālā kvalifikācija – galdnieka palīgs, kods 

2254304); 

- Mājturība (profesionālā kvalifikācija – mājkalpotājs, kods 2281401). 

1 skolas audzēknis (Ē. Šalajevs) piedalījās Speciālās Olimpiādes Eiropas futbola turnīrā 

Geteborgā, Zviedrijā, kur ieguva 3. vietu. 

Laba sadarbība skolai ir izveidojusies ar pašvaldības policiju, kas regulāri apmeklē skolu un 

sniedz noderīgas un izzinošas informatīvas lekcijas.  

Viens no skolai nozīmīgākajiem projektiem ir Ekoskolu programma, kurā piedalīšanos mēs 

uzsākām 2012. gadā. 

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar organizāciju „Palīdzēsim.lv”, kas iesaista 

izglītojamos dažādos interesantos un attīstošos projektos. 

Skola ir iesaistījusies projekta „Tīrai Latvijai” 2 aktivitātēs – makulatūras vākšanas 

konkursā un izlietoto bateriju vākšanas konkursā, kas turpinās arī šogad. 

Skola atkārtoti  piedalījās ESF projektā „ Skolas auglis”. 

Biedrības „Homo Ecos” rīkotās akcijas „Baltijas jūrai jābūt tīrai” ietvaros norisinājās 

plakātu krāsošanas konkurss, kurā piedalījās arī Piejūras internātpamatskolas izglītojamie. 

Skola piedalījās sociālajā projektā „Dāvini savai Latvijai”, izgatavojot vēlējumu sienas koka 

elementus Likteņdārzam un saņēma pateicību par ieguldījumu Likteņdārza tapšanā. 

2012. gadā skolā ir viesojušies vairāki mākslinieki ar saviem priekšnesumiem, sniedzot 

prieku gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem – „Jūras zaķi”, deju kolektīvs 

„Arnika”, Carnikavas pamatskolas dramatiskais pulciņš , bērnu popgrupa „Siļķe kažokā” u.c. 

Svarīgākie pasākumi 2012. gadā: 

1) grāmatu svētki „ Draudzīgais aicinājums”; 

2) žetonu vakars;  

3) skolas talantu koncerts „ Ko Tu proti?”; 

4) Mākslas dienas (ar ievērojamu mākslinieku piedalīšanos);  

5) projektu nedēļa; 

6) talkas dienas; 

7) piedalīšanās „Balticovo” zīmējumu konkursā; 

8) deju festivāls „ Carnikavas ritmi”; 

9) pasākums „ Veselīgs dzīvesveids ikdienā”; 
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10) tikšanās ar jauniešiem no kustības „ Papardes zieds”  

11) LR Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums ar Saulkrastu novada dziedātāju un 

kapelāna piedalīšanos; 

12) sporta svētki „ Zelta kija”  

13) Mātes dienas pasākums; 

14) sporta diena „ Vieglatlētikas trīscīņa”; 

15) Atvērto durvju diena; 

16) Putnu dienas (ar putnu būrīšu izgatavošanu un izvietošanu);    

17) izlaidums. 

 

  
 

  
 

Galvenie uzdevumi Piejūras internātpamatskolā 2013. gadā: 

1) piedalīšanās ES aktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

projektā Nr.1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/063; 

2) profesionālo pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods 2281102), 

„Mājturība” (kods 2281401) un „Kokizstrādājumu izgatavošana” (kods2254304) 

aprobācija; 
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3) profesionālās pamatizglītības programmas „Zvejniecība” izstrāde; 

4) piedalīšanās Ekoskolu programmā; 

5) mākslas terapijas iekļaušana mācību procesā; 

6) starptautiska sadarbības līguma par sadarbību kanisterapijas jomā realizēšana; 

7) sadarbības turpināšana ar organizāciju „Palīdzēsim.lv”; 

8) sadarbības turpināšana ar deju kolektīvu „Arnika”; 

9) sadarbības turpināšana ar pašvaldības policiju; 

Plānotie pasākumi Piejūras internātpamatskolā 2013. gadā: 

1) Sporta dienas; 

2) Makulatūras konkursa noslēgums; 

3) Meteņdienas; 

4) talkas dienas; 

5) informācijas dienas un lekcijas; 

6) projektu nedēļa; 

7) izlaidums; 

8) Vislatvijas olimpiskā diena; 

9) Piedalīšanās paraolimpiskā kustībā; 

10) Dzejas dienas. 

 

 

3.2. Kultūra 
Tautas nams “Ozolaine” 

Tautas nams „Ozolaine” ieņem centrālo vietu novada kultūras norišu organizēšanā un 

veidošanā. Tautas namā „Ozolaine” apkopotā vietējā pasākumu statistika apliecina aktīvu un 

piesātinātu kultūras dzīves ainu.  

2012.gada oktobrī Carnikavā, Gaujas krastā tika atklāta vēl viena kultūras iestāde - 

Carnikavas novadpētniecības centrs, kas apkopos un glabās novada vēsturiskās liecības, piesaistīs 

tūristus un kļūs par iedzīvotājiem svarīgu atpūtas un saturīgas izklaides (gadskārtu ieražu svinību) 

vietu.  
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Pateicoties Carnikavas novada domes finansiālam atbalstam mūsu novadā iezīmējas pozitīva 

tendence – amatiermākslas kolektīvu skaitlisks pieaugums. Šobrīd tautas namā „Ozolaine” darbojas 

12 mākslinieciskie kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 351, no tiem ap 200 bērni un jaunieši. 

Kolektīvi piedalās tautas nama „Ozolaine” rīkotajos pasākumos un gatavo patstāvīgas 

koncertprogrammas un pasākumus ne tikai Carnikavā, bet visā Carnikavas novadā un daudzviet 

Latvijā:  

- Sieviešu koris „Undīne” (diriģente Inese Grīnberga un Aija Auziņa, koncertmeistars 

Ivars Kraucis) piedalījās II Starptautiskajā koru festivālā Varšavā, bet kora radītie „Koru 

kari” joprojām ir atraktīvs un jautrs konkurss- šovs pašiem dalībniekiem un skatītājiem, 

kur koru uzstāšanos vērtē nopietna žūrija; 

- Deju kopa „Arnika” (vadītājs Andis Lēnmanis, koncertmeistare Viktorija Lodziņa) 

koncertēja Pērnavā (Igaunija), piedalījās XII Starptautiskajā NVS un Baltijas valstu 

tautas mākslas festivālā SADRAUDZĪBA Azovā (Krievija, Rostovas apgabals) un 

decembrī ar krāšnu koncertprogrammu „Visam cauri iet” svinēja kolektīva pastāvēšanas 

25 gadu jubileju, kā arī projekta Sabiedrība ar dvēseli ietvaros ieguva finansējumu 

tautas tērpu iegādei; 

- Deju kolektīvs „Abi Divi” (vadītāji Anita un Jānis Precinieki) gada ietvaros iestudēja 

divas atšķirīgas koncertuzvedumu programmas - ,,Vien lustīg danč’ no Ventiņ’ pus’ ” un 

,,Sniega karaliene”, kā arī ar īpašām raksturdejām papildināja visus rīkotos gadskārtu 

ieražu svētkus novadā; 
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- Senioru deju kolektīvs „Tacis” aizsāka jauna festivāla Tacis taisa traci veidošanu 

Carnikavā, Nēģu svētku ietvaros, un ar deju koncertprogrammu piedalījās II Viskrievijas 

tautas mākslas festivālā Sanktpēterburgā; 

 
- Bērnu deju kolektīvs „Dālderītis” (vadītāji Anita un Jānis Precinieki) ir skaitliski 

kuplākais kolektīvs, kas četrās vecuma grupās apvieno ap 140 dalībniekus, kopīgi 

veidojot vairākus uzvedumus tieši bērnu mērķauditorijai, piem. „Sniega karaliene”; 

- Jauniešu kamerkoris „Vēja Balss” (diriģents Jurģis Cābulis), piedalījās labdarības 

koncertā „Baltais koncerts”, ierakstīja topošā CD ¼ daļu, un spēja piesaistīt fondu 

līdzekļus no projekta Sabiedrība ar dvēseli, iegūstot papildus finansējumu jaunu 

skatuves koncerttērpu iegādei.; 

- Bērnu vokālā grupa „Jūras zaķi” (vadītāja Inga Gaile) piedalījās konkursos „Aprīļa 

pilieni” un iestudēju koncertprogrammu „Siļķe kažokā” Nēģu svētku ietvaros. 

Puse no mākslinieciskajiem kolektīviem ir XXV Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieki, 

kuri visu 2012.gadu ir rūpīgi apguvuši repertuāru, piedalījušies kopmēģinājumos un sezonas atlases 

skatēs. 

Pierīgas māksliniecisko kolektīvu skatēs tiem kolektīviem, kuri pretendē būt Latvijas 

Dziesmu un deju svētku dalībnieki, mūsu kolektīvu vadītāji jau kārtējo reizi apliecināja sava darba 

augsto kvalitāti. 50 punktu kopvērtējumā iegūti šādi rezultāti: koris „Undīne” – 43,33; deju 

kolektīvs „Abi divi” – 39,78; deju kopa „Arnika” – 43,67; deju kolektīvs „Tacis” – 46,33; jauniešu 

kamerkoris „Vēja balss” – 42. Vokāli instrumentālais ansamblis „Piloti” (vadītājs Aivars Gudrais) ir 

kļuvis par aktīvi koncertējošu vienību ne tikai Carnikavā, bet arī ārpus novada robežām. Maksas 

pulciņš „Argentīnas tango” (vadītāja Anna Puiškina) pulcē arvien jaunus dalībniekus, kuri aktīvi 
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iekļaujas vietējā kultūrvidē. Mūsu mākslinieciskie kolektīvi aktīvi koncertējuši ārpus novada 

teritorijas, ar koncertiem viesojoties 30 Latvijas apdzīvotās vietās. 

Joprojām sekmīgi darbojas domes apstiprinātais „Māksliniecisko kolektīvu vērtēšanas un 

finansējuma piešķiršanas” nolikums, kas sekmē kolektīvu vadītāju radošo aktivitāti un kolektīvu 

iesaistīšanos novada kultūras dzīvē. 2012.gadā piešķirtie finanšu līdzekļi 3000 Ls apmērā 

kolektīvi izmantoja, gatavojot tērpu aksesuārus, iegādājoties audumus tērpiem vai apmaksājot 

transportu saviem izbraukumiem. 

Aizvadītā gada laikā notikuši 111 dažāda veida un mēroga pasākumi, kas kopā sapulcināja 

aptuveni 42000 skatītāju, no tiem 17 – maksas pasākumi (ieņēmumi par pārdotām biļetēm sastāda 

Ls 1438,00. Salīdzinoši 2011.gadā notika 89, bet 2010.gadā - 77 pasākumi.  

Brīvdabas pasākumi - Ģimeņu goda diena, Zvejnieksvētki un Nēģu svētki kā parasti 

pulcina lielāko apmeklētāju skaitu un jau kļuvuši par populāru atpūtas vietu arī tuvākiem un 

tālākiem viesiem no visas Latvijas.  

 
 
Kā ļoti nozīmīgu notikumu novada kultūras dzīvē jāuzsver Ulda Siliņa grāmatas izdošana: 

„Mēs esam carnikavieši” atkārtotu izdošanu un prezentāciju (2012.g. augusts) un filmas 

„Carnikavas etīdes” veidošanu un demonstrēšanu. Gan grāmata, gan filma ir Carnikavas vēstures 

liecības, kas kalpos nākošajām paaudzēm, lai iepazītu un izzinātu mūsu novada vēsturiskos faktus 

un attīstību.  
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Carnikavas novada bibliotēka 

 
Ēka, kur atrodas bibliotēka, ir veca muižas klēts, kura 1933.gadā tika pārbūvēta par 

kultūras namu – Tautas namu „Ozolaini”, kuras renovētas un modernizētas 2004.gada nogalē. 

No 2010. gada bibliotēka bija Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

nodaļas sastāvā. No 2011. gada pavasara bibliotēka ir atsevišķa pašvaldības iestāde. 

Bibliotēkā strādā 2 darbinieces – bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre. Bibliotēkas vadītājas 

izglītība, maģistra grāds sociālajās zinātnēs – bibliotēkzinātnē un informācijā, kā arī 2007.gadā 

iegūts bakalaura grāds juridiskajā zinātnē. 

Bibliotekāres izglītība – beigta Latvijas Valsts Universitāte, iegūts bakalaura grāds Baltu 

filoloģijā.  
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Par savu misiju Bibliotēka uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības 

veidošanā, pilsētas iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. 

Bibliotēka rūpējas par krājumu un pakalpojumiem, kuri nepieciešami vietējai sabiedrībai, 

nodrošinot visiem pilsētas iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas 

saņemšanu, kopēšanu, printēšanu, faksa pakalpojumu izmantošanu, skenēšanu, jaunu maksas 

pakalpojumu – dokumentu ielaminēšanu,  -  datorpakalpojumus (internets, MS Office par brīvu).  

Bibliotēkai ir abonements, kurā atrodas 10 lasītāju vietas un bērnu literatūras lasītava ar 

datoru vietām. Mazajiem lasītājiem 2008.gadā tika atvērts bērnu stūrītis, kur lasītājs var iepazīties ar 

bērnu grāmatiņām, kamēr vecāki izvēlas sev vajadzīgo literatūru vai strādā pie datora.   

Bibliotēka atrodas Tautas nama ”Ozolaine” pirmajā stāvā. 

Bibliotēkas kopējais reģistrēto lietotāju skaits no 01.01.2012. – 30.12.2012. – 681 reģistrētie 

lasītāji, bibliotēkas apmeklējumu kopskaits – 12450, bērni, jaunieši – 10620, izsniegumu kopskaits 

– 28960 vienības, no tām 26108 bija grāmatas, seriālizdevumi – 2754. Carnikavas novada 

iedzīvotāju rīcībā uz 2012.gadu bija 67009 fizisko vienību, no tām: grāmatas – 5825, jaunieguvumi 

– 740, no tām bērnu grāmatu fonds papildināts par 119 grāmatām. Kopējais bērnu grāmatu fonds ir 

414 grāmatas. Periodiskie izdevumi – 1174, jaunieguvumi – 30 nosaukumi. 2 audiovizuālie 

dokumenti un 8 elektroniskie dokumenti. 

Lasītāju sastāvs 2012. gadā nav mainījies.  

Lasītāju kategorijas bibliotēkā: skolēni, jaunieši, strādājošie, pensionāri, studenti. Visvairāk 

bibliotēku apmeklē strādājošie, pensionāri, jaunieši un skolēni. 

Bibliotēkas krājums tiek veidots balstoties uz lasītāju pieprasījumu un viņu interesēm, kā 

arī sekojot līdzi izdevniecību jaunākajām grāmatām. Regulāri tiek veikta krājuma attīrīšana, šis 

process notiek katru gadu. 

Bibliotēkai krājumu komplektēšana notiek, ievērojot komplektēšanas politikas virzienus. 

Krājuma komplektēšanas stratēģija un politika ir saistīta ar bibliotēkas tīkla optimizāciju, bibliotēku 

datorizāciju un bibliotēkas krājumu pievienošana elektroniskajam katalogam Alise 4i. 

Komplektēšanas virzienos ietilpst: lasītāju pieprasītākās grāmatas, grāmatu jaunumu biļetena izpēte, 

jaunāko grāmatu sarakstu izpēte izdevniecību datubāzēs, jaunāko grāmatu anotācijas periodiskos 

izdevumos. 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu pašvaldības iedzīvotāju atbilst LR MK 

noteikumu Nr. 415 ”Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” p.2.1. prasībām. 

Bibliotēkas krājumu komplektēšanas politika balstās uz šādiem virzieniem: 

1) Veidot universālu un aktuālu dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu veidu, 

nozaru un valodu dokumentu krājumu; 
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2) nodrošināt uzziņu fondu – filozofijā, psiholoģijā, dabaszinātnēs, sabiedriskajās zinātnes, skatuves 

mākslā, valodniecībā, vēsturē, komplektējot vārdnīcas – valodu un skaidrojošās, enciklopēdijas, 

rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un novadpētnieciskos izdevumus, kā arī elektroniskos resursus; 

3) turpināt bērnu un jauniešu literatūras, klasiskās un mūsdienu oriģinālās un tulkotās daiļliteratūras 

komplektēšanu; 

4) atjaunot krājuma saturisko kvalitāti, tā izmantojamību neatkarīgi no informācijas nesēja. 

Bibliotēkas krājumu veido: 

1) grāmatas, seriālizdevumi, interneta resursi – abonētās datubāzes –LURSOFT LAIKRAKSTU 

BIBLIOTĒKA. Bibliotēkas veidotais kopkatalogs Alise, ievadot savas iepirktās grāmatas un 

pievienojot klāt rekataloģizētās grāmatas.  

2) krājums pamatā veidots noteiktās nozarēs (filozofija, psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, vēsture, 

uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokas grāmatas, daiļliteratūra, bērnu un jauniešu 

literatūra) latviešu, krievu valodās. 

Informācija par bibliotēkas pasākumiem, pakalpojumiem, pieejamām Interneta datubāzēm 

lietotājiem arī ir ērti iegūstama. 

Šāda informācija ir pieejama arī Carnikavas mājas lapā – www.carnikava.lv, zem sadaļas 

Kultūra, kur ir speciāla sadaļa – Bibliotēka. 

Bibliotēkā abas darbinieces strādā uz pilnu slodzi – 40 stundas nedēļā, bibliotēka ir atvērta 

34 stundas nedēļā. 

Katra mēneša pēdējā otrdienā ir Spodrības diena, vienu reizi mēnesī Bibliotēkas darbinieki 

apmeklē seminārus.  

Bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus: 

• nozaru literatūru un daiļliteratūru;  

• periodiskie izdevumi (30 nosaukumus) novadpētniecības materiāli;  

• abonētās datu bāzes (LURSOFT) ; 

• interneta pakalpojumi (bezmaksas); 

• konsultācijas darbā ar datoru, internet; 

• kopēšanas, printera izdrukas, skenēšanas, dokumentu ielaminēšanas;  

• apmeklētājiem pieejami arī datorpakalpojumi, t.sk. internets; 

• bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jaunatnes literatūras klāsts, kā arī periodiskie izdevumi 

pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem; 

• bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā aktuāliem 

tematiem; 

• bibliotēkā ir nodrošināta lietotāju pieeja internetam gan patstāvīgi, gan bibliotekāra vadībā. 

http://www.carnikava.lv/
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2012. gadā tika uzsākta dalība Bērnu un jauniešu žūrijā. Bērni lasīja Bērnu žūrijas izvirzītās 

grāmatas. Gada beigās bērni deva savu vērtējumu par izlasītajām grāmatām 

Tika veikta bērnu un jauniešu iesaistīšana pasākumā ”Dzejas dienas Carnikavā”. Piedalījās bērnu 

ansamblis ”Jūras zaķi”, kā arī Carnikavas pamatskolas un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņi. Regulāras bērnu dārza ”Riekstiņš” audzēkņu ekskursijas bibliotēkā. 

Tiek domāts par studējošo jaunatni, kuriem svešvalodu zināšanas nepieciešamas 

konkurētspēju uzturēšanai darba tirgū, tādēļ komplektējam dažādu nozaru informācijas nesējus 

svešvalodās. Tie ir valodu apguves materiāli, kā arī nozaru literatūra – psiholoģijā, pedagoģijā, 

menedžmentā, literatūrzinātnē u.c. daiļliteratūra oriģinālvalodās – latviešu, krievu un angļu. 

Latvijas Valsts un Bila & Melindas Geitsu (BMGF) līdzfinansētā publisko bibliotēku 

attīstības projekta ietvaros Bibliotēkā ierīkots vienots bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgums, 

palielināts datoru skaits. 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 8 datori ar interneta pieslēgumu Interneta izmantošana 

lietotājiem bibliotēkā ir bez maksas kā arī Bibliotēkā ir nodrošināts pastāvīgs interneta pieslēgums.  

2009.gada janvārī tika uzsākts darbs ar elektronisko katalogu – Alise 4i, jauno iepirkto - 

jaunieguvumu, kā arī dāvināto grāmatu eksemplāru pievienošana, 2010. gadā tika uzsākta 

bibliotēkas krājuma rekataloģizācija, 2012. gada beigās tā tika pabeigta. 

2012. gadā tika iegādāti par pašvaldības līdzekļiem 2 jauni datori bibliotēkas darbinieču 

vajadzībām, kā arī jauna multifunkcionālā iekārta bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām, lai varētu 

veikt kvalitatīvus bibliotēkas maksas pakalpojumus. 

Tiek turpināts no 2005.gada. Novadpētniecības krājums sastāv no fotoattēliem, laikrakstu un 

žurnālu materiāliem par Carnikavas vēsturi, tradīcijām, svētkiem, pasākumiem, ievērojamiem 

cilvēkiem. Pašreiz Bibliotēkā ir 20 mapes, kā arī tika veikta elektroniska iknedēļas preses apskata 

par Carnikavu veidošana. 

Regulāri 2 reizes vai 3 reizes mēnesī tika veidotas tematiskās izstādes pēc LNB bibliogrāfiskā 

institūta sastādītā ”Kalendāra bibliotēkām”. Par bibliotēku tika publicēti raksti vietējā presē. Ļoti 

lielu popularitāti ir ieguvusi ”ceļojošā bibliotēka”. Tā tika organizēta 1 reizi mēnesī pa Carnikavas 

novada ciematiem. Atsaucīgākie ir bijuši Kalngales un Garciema iedzīvotāji. 

No februāra līdz decembrim tika organizēti pasākumi pieaugušo auditorijai, tikšanās ar lektoriem  

no lekciju cikla ”Uzzināt, nekad nav par vēlu” – tikšanās ar dziednieku Ojāru Staltu ar lekcijas 

nosaukumu – ”Ūdens nozīme un metodika sevis atveseļošanā”, - martā un aprīlī – ”Elpošanas 

nozīme un metodika sevis atveseļošanā”. Decembrī tikšanās ar kustību ārstu – kineziologu Visvaldi 

Bebrišu un veselīga dzīves veida piekritēju Inesi Ziņģīti. Oktobrī – ”Dzejas dienas Carnikavā”, 

piedalījās 2011.gada Ojāra Vācieša prēmijas ieguvēja Anna Auziņa. 
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3.3.Sociālā nodrošināšana  
 

Sociālais dienests 

Lai gan Carnikavas novada pašvaldībā bezdarba līmenis ir samazinājies, pieaug to 

iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešama palīdzība sociālajā jomā. Tādēļ arī 2012.gadā intensīvu 

darbu turpināja Sociālais dienesta apakšstruktūrvienība “Alternatīvais aprūpes centrs “Pīlādzis” un 

sāka darbu Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis”.  

 
Līdz ar minētā centra izveidošanu pašvaldībā attīstījušās pilnvērtīgas bērnu un jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo tiek spēlētas galda spēles, novuss, datorspēles, galda teniss un 

notiek citas izklaides pieaugušo uzraudzībā. Vidējais bērnu skaits mēnesī, kuri apmeklē centru pēc 

skolas, ir 110 bērni, tai skaitā 26 meitenes un 84 zēni. Tiek sniegts arī atvieglojums jaunajām 

māmiņām, jo uz pāris stundām iespējams atstāt savu atvasi pieskatīšanā centra darbiniekiem un 

doties nepieciešamās dienas gaitās. 2012.gadā paši mazākie novada iedzīvotāju tika pieskatīti vidēji 

1000 reizes, salīdzinot ar 2011. gadu apmeklējums skaits ir salīdzinoši mazāks, jo atvērās PII 

„Riekstiņš”jaunā piebūve. 

Alternatīvās aprūpes centrs sniedz iespēju novada iedzīvotājiem apmeklēt arī dušu – 

2012.gadā šo pakalpojumu cilvēki izmantoja 90 reizes, veļas mazgāšanas pakalpojumi gadā tika 

sniegti aptuveni 200 reizes.  

Par šādu pakalpojumu sniegšanu tika sāks domāt, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai 

valstī. Ja 2008.gadā trūcīgo statuss bija 2 ģimenēm, 3 personām, tad 2011.gadā trūcīgo statuss jau 

tika piešķirts 107 ģimenēm, 276 personām (skat. 9. attēlu); 2012. gadā trūcīgas personas statusu 

piešķīra 86 ģimenēm, 212 personām, tai skaitā 63 bērniem – tātad tam tomēr ir tendence 

samazināties. 
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9.attēls            Carnikavas novada trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju dinamika  

 

Arī iedzīvotāju sociālā labklājība strauji pasliktinājusies. Maznodrošināto statuss 2009.gadā bija 

115 ģimenēm, 227 personām, un 2011.gadā tas jau bija piešķirts 188 ģimenēm, 303 personām, bet 

2012.gadā 245 ģimenēm, 409 personām. 

 
10.attēls        Pabalstu piešķiršana iedzīvotājiem – dinamika pēdējo 4 gadu laikā 
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Visvairāk personu, kurām piešķirti pabalsti, ir tieši dzīvokļa pabalsti apkures nodrošināšanai, kuri 

pieauguši par 1,6 reizēm salīdzinot ar 2009.gadu. Arī pabalsti medicīnai ir piešķirti plašam cilvēku 

lokam. 
 

Bāriņtiesa 

 Carnikavas novada bāriņtiesa 2012.gadā veica 47 dzīves apstākļu apsekošanas 15 sociālā 

riska ģimenēs, kā arī apsekoja 53 ģimenes pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, un 

aizbildnības, aizgādnības un adopcijas uzraudzības nodrošināšanai veica 41 dzīves apstākļu 

pārbaudi 22 ģimenēs. 

Bāriņtiesas 13 sēdēs pieņemti 59 lēmumi 43 lietās, kā arī pieprasītas un saņemtas 7 bāreņu 

apliecības. Bāriņtiesas locekļi piedalījās 14 Administratīvās un Rajona tiesas sēdēs.  

Tā kā Carnikavas novadā nav notāra, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz 

palīdzību arī mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara 

apliecinājumus un citus „Bāriņtiesu likumā ” noteiktos uzdevumus. 2012.gadā tika sastādītas 58 

pilnvaras, apliecināti personu paraksti uz 59 dokumentiem, izstrādāti 57 nostiprinājuma lūgumi, 

apliecinātas 54 dokumentu kopijas, sastādīti 9 līgumu projekti un  sastādīti 3 testamenti. 
 

3.4.Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
 
Carnikavas novada pašvaldības policijā strādā 11 darbinieki, kuru vajadzībām tiek 

nodrošinātas 2 transporta vienības, kuras aprīkotas ar GPS sekošanas iekārtām un viena no tām arī 

ar videonovērošanas kamerām. 

 
 

2012.gadā Carnikavas novada pašvaldības policija aktīvi veica zvejas noteikumu 

ievērošanas kontroli, kā rezultātā tika izņemti 38 nelikumīgi izvietoti zvejas rīki. 
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Carnikavas novada pašvaldības policija 2012.gadā ir apkalpojusi 894 izsaukumus, 

sastādījusi 464 administratīvā pārkāpuma protokolus un 653 administratīvā pārkāpuma protokolus-

paziņojumus par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. No tiem 43 par stāvēšanas vai 

apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai 

īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.  

11.attēls                 Apkalpoto izsaukumu struktūra 
        

1.tabula 
Sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli 

Nav noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums 110 
Adresācijas plāksnes izvietošanas pārkāpumi 100 
Nesakopts īpašums 53 
Atvērts alkoholisko dzērienu iepakojums 36 
Valsts karoga likuma noteikumu pārkāpšana 33 
Dabas parka "Piejūra" noteikumu pārkāpšana  21 
Sabiedriskā vietā atradās alkohola reibumā  20 
Mājdzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšana 15 
Nesaskaņota reklāma 11 
Sabiedrisko vietu piegružošana/piesārņošana 11 
Neatļauta/nesaskaņota cirsma 10 
Pases lietošanas noteikumu pārkāpšana 7 
Zaļā zona 5 
Smēķēšanas noteikumu pārkāpumi 4 
Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana 3 
Dzīvo LR bez deklarētās dzīvesvietas 3 
Trokšņošana 2 
Bērnu aprūpes pienākumu nepildīšana 2 
Smēķēšanas noteikumu pārkāpumi 2 
Makšķerēšanas/zvejas noteikumu pārkāpšana 2 
Citi 3 
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Carnikavas novada pašvaldības policija 2012.gadā ir turpinājusi darbu pie ilgtermiņa 

projekta- Tīra un sakopta vide novadā. Tādejādi informējusi, nekustamo īpašumu īpašniekus, par 

nepieciešamību noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, sakopt īpašumus, un pie īpašumiem 

izvietot vienota parauga adresācijas plāksnes. Kopumā tika nosūtīti 706 paziņojumi par 

nepieciešamību novērst pārkāpumu. 

 
12.attēls 

Kā redzams 12. attēlā par dažādu likumpārkāpumu izdarīšanu kopumā tika aizturēta 101 

persona. Valsts policijā atskurbšanai vai tālākai apstākļu noskaidrošanai tika nodotas 76 personas. 

 

3.5.Komunālā saimniecība 
 

Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 

Aģentūra) 2012.gadā paveiktie darbi tika veikti ievērojot Carnikavas novada domes noteiktās 

prioritātes 2012. gadam – iedzīvotāju dzīves līmeņa un cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšana. 

2012.gads bija ievērojams ar Carnikavas novada kā pastāvīgai pašvaldībai pastāvēšanas 20 

gadskārtu un jāuzsver, ka Aģentūras darbība tika virzīta Carnikavas iedzīvotāju dzīves kavalitātes 

uzlabošanai jomās, par kurām, izpildot Nolikumā noteiktās funkcijas, Aģentūra ir atbildīga. 

Nodrošinot Carnikavas novada domes funkciju izpildi komunālo pakalpojumu organizēšanā un 

sniegšanā, labiekārtošanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba organizācijā Carnikavas 

novada administratīvajā teritorijā, vispirms tiek domāts par iedzīvotāju vajadzībām.   

Lai paplašinātu komunālo pakalpojumu lietotāju loku, Aģentūra 2012.gadā turpināja 

līdzdalību uzsāktā projekta „Ūdenssaimniecība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, 

Carnikava”  ietvaros ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbos. Pērn, pēc jauno 
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ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā 2011.gadā, vēlmi pieslēgties centrālajiem 

tīkliem un saņemt tehniskos noteikumus izteica 41 interesents.  

 Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta,”  ietvaros  2012. 

gada janvārī tika izsludināts iepirkums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

kārtībā: „Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, ģeotehniskā izpēte un tehnisko specifikāciju izstrāde 

Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, 

II kārta””. 

 2012. gada jūnijā VARAM tika iesniegts un akceptēts precizēts pieteikums Kohēzijas fonda 

līdzfinansējuma saņemšanai projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II 

kārta””, kā arī noslēgts Civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu starp Carnikavas novada 

domi, p/a „Carnikavas Komunālserviss” un VARAM. Gada beigās izstrādāts nolikums „Apvienotās 

būvprojektēšanas – būvniecības” konkursa veikšanai. Iepirkumu plānots izsludināt 2013.gada 

janvārī. 

Carnikavā aktuāls jautājums, tāpat kā visā valstī, ir ceļu un ielu tehniskais stāvoklis un, 

protams, ierobežotie līdzekļi remontdarbu veikšanai. Katru gadu pašvaldība pārņem savā īpašumā 

bijušo dārzu kooperatīvu ielas un ielu apgaismojumu līnijas. Papildus valsts speciālā fonda ceļu 

uzturēšanas līdzekļiem, pašvaldība katru gadu paredz līdzekļus mērķa programmas „Ceļu, ielu 

infrastruktūras attīstības programma” ietvaros. Lai gan piešķirtie līdzekļi ir ļoti ierobežoti, tomēr 

2012.gadā organizēti ielu infrastruktūras labiekārtošanas darbi ielu apgaismojuma atjaunošanā 

Garciemā, Carnikavā un Gaujā. 

 Kā jau ierasts, arī 2012.gadā Aģentūrai tika deleģēta vairāku Domes budžeta mērķa 

programmu īstenošana. Tādas pavisam bija 10  programmas par kopējo summu Ls 727 511, 

neskaitot Kohēzijas fondu līdzfinansējumu un Speciālo budžetu. 

 Carnikavas novada domes 2012.gadā izvirzītās prioritātes - iedzīvotāju dzīves līmeņa un 

cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšana, bija arī Aģentūras darbības virzītājspēks un darbības 

mērķis. Domes un Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles noslēgtā līguma par aktīvā 

nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 

pašvaldība” ietvaros, tika rasta iespēja ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību nodrošināt 29 

bezdarbniekiem praktisko fiziskā darba iemaņu iegūšanu un uzturēšanu, galvenokārt, pašvaldības 

teritorijas labiekārtošanas darbos. Lielu ieguldījumu teritoriju uzturēšanā deva iespēja 

mērķprogrammas „PA „Carnikavas Komunālserviss” nodarbinātības projekts” ietvaros sezonas 

laikā nodarbināt 15 personas. Projektam bija atvēlēti Ls 11 500. 

Aģentūras darbība 2012.gadā tika virzīta tā, lai tiktu maksimāli ievēroti Pārvaldes līguma 

nosacījumi un īstenota darbības plāna 2012.gadam izpilde. Aģentūras darbinieku kolektīvs ir 
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strādīgs, aktīvs un atbildīgs par uzticēto uzdevumu izpildi un ir gatavs pierādīt, ka Carnikavas 

novads ir patiešām „Zaļais novads”. 

3.6.Būvvalde 
 

Būvvaldes darbības pamatvirzieni: 

1. kontrolēt veicamo būvdarbu atbilstību likumu, citu normatīvo aktu un saistošo apbūves 

noteikumu prasībām; 

2. izskatīt būvniecības pieteikumus – uzskaites kartes, izsniegt plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu vai rakstisku atzinumu; 

3. izskatīt un akceptēt iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā – reģistrēt 

būvatļaujas; 

4. izsniegt būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības 

gadījumā – reģistrēt būvatļaujas; 

5. organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā; 

6. organizēt būvniecības ieceru publisku apspriešanu; 

7. aktualizēt būves un inženierkomunikāciju izvietojumu plānus; 

8. izdot izziņas zemesgrāmatām par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli novada 

teritorijā; 

9. organizēt domes pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

 

Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 2012.gadā 

2.tabula 

Nr.p.k. Nosaukums Skaits 

1. Izsniegti plānošanas – arhitektūras uzdevumi 159  

2. Akceptēti būvprojekti 170  

3. Izdotas būvatļaujas 111  
 

4. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 110  

5. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu 

protokoli 
  

6. Apstiprināti zemes ierīcības projekti 11  

7. Apstiprināti detālplānojumi 4  

 
3.7.Carnikavas sporta centrs 

 

Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs” tika izveidots 2011.gada 

nogalē un ir aktīvi uzsācis savu darbību. Pašreiz centrā darbojas vadītājs sporta pasākumu 
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organizators  12 apmaksāti sporta speciālisti dažādās sporta jomās – futbolā, florbolā, basketbolā, 

orientēšanās sportā, džudo, aerobikā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā un nūjošanā. Kopumā organizētas 

sporta grupas ir 17 sporta veidos, kas ietver 364 dalībniekus.  

 
Carnikavas sporta centrs 2011.gadā izveidoja sporta sacensību ilgtermiņa kalendāru un 

turpina to pilveidot. (skat. www.sports.carnikava.lv sadaļu „kalendārs”). Sacensību dalībnieku un 

organizācijas kvalitāte uzlabojas. Vienas no lielākajām Latvijā ir sacensības distanču slēpošanā, 

riteņbraukšanā, skriešanā, džudo, šahā, kurās piedalās ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī sporta 

entuziasti no visas Latvijas. Sporta centra darbības rezultātā tika noslēgts sadarbības līgums ar 

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju, veidojas sadarbiba ar novada sporta organizācijām un 

sporta veidu federācijām. 

2012.gadā Carnikavas komandas sekmīgi turpina dalību LBL3, Rīgas atklātajā čempionātā 

florbolā, kā arī Latvijas Futbola federācijas turnīros, uzsāk piedalīties SEB kalnu divriteņu 

maratonā, SPORTLAT balvas izcīņā. Ir izveidota sporta interneta mājas lapas 

www.sports.carnikava.lv  sākuma versija. 2012.gadā sporta centra darbības rezultātā panākts, ka 

Carnikavas pamatskolā un Carnikavas sporta kompleksā notiek valsts nozīmes sporta pasākumi, tai 

skaitā Latvijas Pašvaldību 1. sporta diena. 

2012.gadā Carnikavas novada komanda startē Latvijas Olimpiādē Liepājā, kur izcīna 

godalgotas vietas. Kopvērtējumā starp visām 119 Latvijas pašvaldībām 36.vietā, kas ir labs 

rezultāts. 

 

 

 

http://www.sports.carnikava.lv/
http://www.sports.carnikava.lv/
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4. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

 
4.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi 

 
Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi bez finansēšanas 2012.gadā bija Ls 5289349 – par 

7.5 % lielāki nekā 2011.gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu bija Ls 478959, bet 

finansēšana no aizņēmumiem 495 527.  
 

Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji 
                                                                                                                                 3.tabula 

Nr.
p.k. 

Klasif. 
 kods 

Ienēmumu rādītāji 2011.gada 
izpilde Ls. 

2012.gada 
izpilde Ls. 

Apstiprināts 
budžets 
2013.g.  Ls 

%  
2012.g. 
pret 
2011.g. 

Ls 
2012.g. 
pret 
2011.g. 

1. 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2697362 2954380 3055330 109.5 257018 
2. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 605078 717654 697989 118.6 112576 
3. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

un īpašuma 
1164 312 0 26.8 -852 

4. 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 16791 21645 21000 128.9 4854 
5. 10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 20238 41767 17300 2x 21529 
6. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 8988 3388 4000 37.7 -5600 
7. 13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. īpaš. 

pārdošanas, pamatparādu 
kapitalizāc.u.c. 

8613 19049 30000 2.2x 10436 

8. 18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 
uzturēšanas izdevumu transferti 
no valsts budžeta 

658899 678192 750684 102.9 19293 

10. 18.6.3.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 
valsts budžeta transferti  ES 
struktūrfondu finansēto projektu 
īstenošanai 

130106 68946 892334 53 -61160 

11. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 14403 10793 17300 74.9 -3610 
12. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no 

ārvalstu finanšu palīdzības 
19721 1757 80810 8.9 -17964 

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

736026 767865 957663 104.3 31839 

14. 21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par budžeta 
iestāžu pakalpojumiem 

796 3601 7000 4.5x 2805 

15.  K O P Ā ieņēmumi 4 918185 5289349 6531410 107.5 371164 
16.  Izdevumu segšanai iesaistīti 

līdzekļu atlikumi uz gada 
sākumu 

475452 478959 140000 100.7 3507 

17.  Aizņēmums 627599 495527 688794 79.0 -132072 
18.  P A V I S A M  ieņēmumi 6 021 236 6263835 7360204 104.0 242599 

 
 
Kā redzams no 3.tabulas datiem, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2012.gadā salīdzinājumā ar 

2011.gadu vislielākais procentuālais pieaugums - 4,5 reizes bija ieņēmumi par budžeta iestāžu 

paklpojumiem saistībā ar dalības maksām sporta pasākumos u.c. Pozitīvu pieauguma tendenci 

uzrādīja arī ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām. Finansēšana no aizņēmuma bija 79% 

apmērā, jo netika īstenoti tika daudz Eiropas Savienības finansētie projekti cik 2011.gadā. 
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13.attēls    Carnikavas novada ieņēmumu dinamika  

 

13.attēlā uzskatāmi redzams, ka ieņēmumu dinamikā pa gadiem lielākais īpatsvars ir 

ienākumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.  

14.attēlā redzams ieņēmumu īpatsvars pēc ekonomiskās būtības. Lielākais īpatsvars bija 

ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 55%, otrs lielākais – ieņēmumiem no valsts 

budžeta transfertiem, nedaudz atpaliek ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 15% apmērā, no 

kuriem ~93% bija ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem. Tā kā Carnikavas 

pašvaldībā ir trīs mācību iestādes – Carnikavas pamatskola, Carnikavas speciālā internātpamatskola 

un pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, 83% no valsts budžeta transfertu ieņēmumiem bija 

valsts mērķdotācijas skolotāju atalgojumam, kā arī Carnikavas speciālajā internātpamatskolā – visi 

uzturēšanas izdevumi. 
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14.attēls                       Carnikavas novada domes 2012.gada ieņēmumu īpatsvars 

 

Lai arī ieņēmumi no īpašuma nodokļiem, salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājās par 19%, 

2012.gada izpildē to īpatsvars ir tikai 12%. 
 

4.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 
 

2012.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija Ls 6.1 milj., salīdzinot ar 2011.gadu – par 

11% lielāki.  

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā  
pēc ekonomiskās klasifikācijas 

                                                                                                                                                              4.tabula 
Nr.
p.k. 

Klas.. 
kods 

Izdevumu  rādītāji 2011.gada 
izpilde Ls. 

2012.gada 
izpilde Ls. 

Apstiprināts 
budžets 

2013.g.  Ls 

% 
2012.g. 

pret 
2011.g. 

Ls 2012.g. 
pret 

2011.g. 

1. 1000 Atlīdzība 2022628 2342065 2582829 115.8 319437 
2. 2100 Komandējumi un dienesta 

braucieni 
14300 12040 13050 84.2 -2260 

3. 2200 Pakalpojumi 1217004 1450165 1661894 119.1 233161 
4. 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja, citas preces un inventārs 
283105 367692 408874 129.9 84587 

5. 2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 1417 478 1900 33.7 -939 
6. 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 19013 23226 29452 122.2 4213 
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 4.tabulas turpinājums 
Nr.
p.k. 

Klas.. 
kods 

Izdevumu  rādītāji 2011.gada 
izpilde Ls. 

2012.gada 
izpilde Ls. 

Apstiprināts 
budžets 

2013.g.  Ls 

% 
2012.g. 

pret 
2011.g. 

Ls 2012.g. 
pret 

2011.g. 

8. 4000 Procentu izdevumi 22617 45056 54867 199.2 22439 

9. 5100 Nemateriālie ieguldījumi 3206 528 3400 16.5 -2678 
10. 5200 Pamatlīdzekļi 1214839 1084210 1724322 89.2 -130629 
11. 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 50061 57274 57930  114.4 7213 
12. 6300 Sociālie pabalsti natūrā 37184 31678 41000 85.2 -5506 
13. 6400 Pārējie pabalsti un kompensācijas 26701 4450 8500 16.7 -22251 
14. 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 

transferti 
591318 659175 641055 111.5 67857 

15. 8500 Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

456 2 1 0.4 -454 

16. 9000 Pašvaldību budžeta transferti no 
pašvaldības pamatbudžeta uz valsts 
pamatbudžetu 

3240 2000 26000 61.7 -1240 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 8462 64724 105130 7.6x 56262 

Kopā 5515551 6144763 7360204 111.4 629212 

 

4.tabulā veikta Carnikavas novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gada izpildi procentuāli 

visvairāk – finansēšana palielinājās 7 reizes, jo palielinājās aizņēmumu atmaksāšana, kas skaitliski 

bija tikai par Ls 56.3 tūkst. vairāk. Energoresursi palielinājas par 30%, sakarā ar elektrības un gāzes 

sadārdzināšanos, par 14,4% palielinājās arī pensijas un sociālie pabalsti. 

Attiecībā pret 2012.gada plānoto, lielākā skaitliskā neizpilde – par Ls 111.9 tūkst. jeb 6% 

bija pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas kategorijā, jo pašvaldības aģentūra 

„Carnikavas Komunālserviss” nebija apguvusi visu finansējumu, kā arī pāris projektos bija nobīde 

no plānotā. Izglītības pasākumu īstenošanai netika apgūti 66.1 tūkst.lati, jo, tā kā no 1.septembra 

durvis vēra pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” jaunās telpas, kā rezultātā bija iespējams 

nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē vēl vairāk pašvaldības mazākajiem iedzīvotājiem, 

netika vairs tika lielas summas maksātas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Lielākā 

procentuālā neizpilde - 12.6% bija Sabiedriskās kārtības un drošības kategorijā, jo Pašvaldības 

policijai izdevās ietaupīt  piešķirtos finanšu līdzekļus. 

15. attēlā atspoguļota izdevumu ar lielāko īpatsvaru sadalījumā pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem dinamika 2011., 2012.gada izpildei un 2013.gada plānotajiem izdevumiem. 
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15.attēls               Izdevumu īpatsvaru dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas  

 

Kā redzams 15.attēla grafikā, palielinājums pakāpeniski pieaug atalgojumam, jo nedaudz 

palielinājās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, tika atvērtas jaunas bērnu dārza grupiņas, kurās 

darba vietas lielākoties ieguva novada iedzīvotāji, nedaudz stiprināta kultūras kolektīvu vadītāju un 

komunālās saimniecības speciālistu kapacitāte. Arī pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 

dinamiski pieaug, jo līdz ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu vairāk jāmaksā arī 

pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras nespēj finansēt savus izdevumus.  

 
16.attēls                     Izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas 
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16.attēlā redzams 2012.gada plānoto izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas: lielāko 

daļu sastāda atlīdzības izdevumi, precēm un pakalpojumiem – 31% , kapitālajiem izdevumiem – 

17%, pašvaldību uzturēšanas transfertiem – 11%, bet aizdevuma atmaksai un procentu 

maksājumiem – tikai 2%. 

Savukārt 6.tabulā apkopota Carnikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 2011., 

2012. gada kases izdevumiem un 2013.gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi pa funkcionālajām 

kategorijām. 

 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

                                                                                                                                            5.tabula 
N
r.
p.
k. 

Funkci-
onālā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2011.gada 
izpilde Ls. 

2012.gada 
izpilde Ls. 

Apstiprināts 
budžets 

2013.g.  Ls 

% 
2012.g. 

pret 
2011.g. 

Ls 2012.g. 
pret 2011.g. 

1. 01.000 Vispārējie valdības 
dienesti 

972398 1125924 1170207 115.8 153526 

2. 0.3000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 

185225 143531 176271 77.5 -41694 

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 367262 797898 1025853 2.2x 430636 
4. 06.000 Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 
1962563 1720275 2518108 87.7 -242288 

5. 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 277089 522961 511746 188.7 245872 
6. 09.000 Izglītība 1519494 1565203 1614214 103.0 45709 
7. 10.000 Sociālā aizsardzība 223058 204247 238675 91.6 -18811 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 8462 64724 105130 7.6x 56262 
Kopā 5515551 6144763 7360204 111.4 629212 

 

Kā redzams 5.tabulā, kopējais izdevumu palielinājums 2012.gadā salīdzinājumā ar 

2011.gadu bija par 11.4% jeb Ls 629.2 tūkst. Lielākais samazinājums – par 22.5% bija Sabiedriskās 

kārtības un drošības funkcionālajai kategorijai, jo policijas autotransports tika iepirkts jau 

2011.gadā un līdz ar to izmaksas nebija tik lielas. Visvairāk izdevumi (pēc aizdevumu atmaksas)   - 

2.2 reizes palielinājās ekonomiskajai darbībai, jo tika nodota ekspluatācijā rekonstruētā pirmsskolas 

izglītības iestādes piebūve par Ls 471 tūkst., brīvā laika pavadīšanas centrs Kalngalē par Ls 102 

tūkst., novada iedzīvotāju ērtībām izveidots klientu apkalpošanas centrs par Ls 50 tūkst. un ceļu 

rekonstrukcijai veltīti Ls 65 tūkst. Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem izdevumi palielinājās 

par 89%, jo par Ls 90 tūkst. tika iepirktas zemes sporta pasākumiem un īstenota Carnikavas 

novadpētniecības centra ēkas būvniecība par Ls 134 tūkst. 
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17.attēls            Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 
  

17.attēlā grafiski skatāmi izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām – lielākie izdevumi ir 

kategorijai, kas ietver pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu. 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. Jāpiemin, ka piemēram, 2013.gada plānā šīs dotācijas citām 

pašvaldībām īpatsvars vispārējo valdības dienestu izdevumos ir 42%, bet kopējos izdevumos, 

ieskaitot aizdevuma atmaksu – 6,7% jeb skaitliskā izteiksmē Ls 491,8 tūkst, kas ir būtiska summa 

visai pašvaldībai.  
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18.attēls  

Carnikavas novada pašvaldības izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2012.gada izpildei  

 

18.attēlā atspoguļots Carnikavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais sadalījums pa 

funkcionālajām kategorijām 2012.gadā. Lielākie izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām bija 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 28%, kam sekoja izglītības funkciju nodrošināšana – 26%. 

Vispārējie valdības dienestu izdevumi bija 18% un kā jau iepriekš tika pieminēts, 42% no tiem bija 

jāiemaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras nevar finansēt izdevumus no 

saviem ieņēmumiem.  

 

4.3. Speciālais budžets 
 

Carnikavas novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst no rajona pašvaldības autoceļu 

(ielu) fonda saņemtie līdzekļi, dabas resursu nodokļa maksājumi un pārējie maksājumi, kas 

neietilpst pamatbudžetā. 

 6. un 7. tabulā apkopoti speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2011. un 

2012.gada izpildei, kā arī 2013.gada plānotajam budžetam. 
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Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 
                                                                                                                                         6.tabula 

Nr.
p.k. 

Klasif. 
 kods 

Ieņēmumu rādītāji 2011.gada 
izpilde Ls. 

2012.gada 
izpilde Ls. 

Apstiprināts 
budžets 

2013.g.  Ls 

% 
2012.g. 

pret 
2011.g. 

Ls 2012.g. 
pret 2011.g. 

1. 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 5062 5835 1082 115.3 773 
2. 18.9.1.0. Ieņēmumi no valsts 

autoceļu fonda 
41898 35854 28331 85.6 -6044 

3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu 

4946 4946 0 100 0 

 Kopā 51906 46635 29413 89.8 -5271 
 

 
Speciālā budžeta ieņēmumu lielākais īpatsvars – 76,9% ir autoceļu fondam, kuram sākot ar 

2009.gadu, kad par 65,9% samazinājās autoceļu fonda ieņēmumi salīdzinājumā ar 2008.gadu 

saistībā ar finansiālo situāciju valstī, šī tendence turpinājās arī 2012.gadā un samazinājās par 14,4%.  

  

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi  
                                                                                                                                         7.tabula 

Nr.
p.k. 

Funkcionālā 
kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2011.gada 
izpilde Ls. 

2012.gada 
izpilde Ls. 

Apstiprināts 
budžets 

2013.g.  Ls 

% 
2012.g. 

pret 
2011.g. 

Ls 2012.g. 
pret 

2011.g. 

1. 04.000 Ekonomiskā darbība 41831 35080 28331 83.9 -6751 
2. 05.000 Vides aizsardzība 7356 9563 1082 130.0 2207 
Kopā  49187 44643 29413 90.8 -4544 

 
Kopējais speciālā budžeta līdzekļu samazinājums 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu 

bija 8.2%, tai skaitā ekonomiskai darbībai, kas attiecas uz autoceļu uzturēšanu – par 16.1%. Tā kā 

arī 2012.gadā autoceļu ieņēmumi nenosedza pašus nepieciešamākos darbus ceļu uzturēšanai, 

pamatbudžetā tika paredzēta programma ceļu, ielu un infrastruktūras uzturēšanai. 
  

 
4.4. Ziedojumi un dāvinājumi  

 
Carnikavas novada pašvaldība 2012.gadā tika saņēmusi 1815 latus ziedojumus, tai skaitā 1050 latus no 

juridiskajām personām un 765 latus no fiziskām personām. Bez tam naudas līdzekļu atlikums gada 

sākumā bija 5100 lati, kas bija paredzēti Carnikavas baznīcas atjaunošanai. Kopējais izlietojums bija 

6452 lati, tai skaitā 900 lati novada lielāko svētku organizēšanai – dāvinājums no Swedbankas, 5000 lati 

tika izlietoti Carnikavas baznīcas atjaunošanai, kā arī izlietojums 100 latu apmērā tika novirzīts 

paredzētajiem mērķiem – A.Deniņas stipendijai labākajam skolēnam. Naudas līdzekļu atlikums uz 

2012.gada beigām 463 latu apmērā - 2013.gadā tiks izlietots paredzētajam mērķim – O.Vācieša 

piemiņas vietas izveidei. 
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4.5. Aizņēmumi 
 

Carnikavas novada domei uz 2012.gada beigām bija 4 aizņēmumi no Valsts kases: 

1. Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu 

pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava” finansēšanai ar kopējo summu Ls 659 398.  

2. Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu 

pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava” finansēšanai ar kopējo summu Ls 267 936. 

3. „Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” ēkas rekonstrukcijai Ls 400 000;  

4.  KPFI fonda projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana 

Carnikavas novada domes un sabiedrisko pakalpojumu centra ēkās Carnikavā” finansēšanai           

Ls 95 527.  

 

5. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA 
VĒRTĒJUMS 

 
  

2012.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 12093742. Salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par Ls 407953 jeb 3.5%. 

Kā redzams 8.tabulā, budžeta izpildes rezultāts gada laikā palielinājās par Ls 458,6 tūkst., 

kreditoru saistības palielinājušās par Ls 407.06 tūkst.  

Zembilances aktīvā iekļautas saņemamās soda naudas pārsvarā par nekustamā īpašuma 

nodokli. 

Zembilances pasīvā uzskaitīti Lauku atbalsta dienesta apstiprinātie projekti un tiem piesaistītais 
publiskais finansējums.  

 

 

 



49 
 

Bilance 2012.gada 31.decembrī  
                                8.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. 10851636 11651149 799513 

1100 1.1.Nemateriālie ieguldījumi 52156 43394 -8762 
1200 1.2.Pamatlīdzekļi 10797440 11607410 809970 
1300 1.3.Ilgtermiņa prasības 2040 345 -1695 
2000 Apgrozāmie līdzekļi 834153 442593 -391560 

2100 2.1. Krājumi 13354 12052 -1302 
2300 2.2 .Debitori 310949 271434 -39515 
2400 2.3. Nākamo periodu izdevumi 

un avansi par pakalpojumiem 
un projektiem 

20845 37580 16735 

2600 2.4 .Naudas līdzekļi 489005 121527 -367478 
  Bilances aktīvs kopā 11685789 12093742 407953 
  P A S Ī V S    

3000 III.Pašu kapitāls 6992719 6993613 894 
3300 3.3. Rezerves 501550 43798 -457752 
3500 3.5. Budžeta izpildes rezultāts 6491169 6949815 458646 
5000 V. Kreditori  4693070 5100129 407059 
5000 5.1. Ilgtermiņa saistības 3914233 1211415 -2702818 
5200-
5900 

5.2.-5.9. Īstermiņa saistības 778837 3888714 3109877 

  Bilances pasīvs kopā 11685789 12093742 407953 
  ZEMBILANCE    

0100 Nomātie aktīvi - 10264 10264 
9100 Zemblances aktīvi 20 424 31399 10975 
9500 Zembilances pasīvi - 167621 167621 

 
 

 
6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 
Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes kopplatība ir 555.4 ha (100%), tai skaitā 

211.4 ha īpašumā esoša un 344.0 ha piekritīgās zemes. 

Sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām: 

1. lauksaimniecības zemes – 16.3 ha (2,9%) 

2. mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas, kurās saimnieciskā darbība 

aizliegta ar normatīvo aktu – 171.8 ha (30.9 %) 
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3. ūdensobjektu zeme – 44 ha (7.9%) 

4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes teritorijas – 56.4 ha (10.2%) 

5. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 5.7 ha (1.0 %) 

6. komercdarbības objektu apbūves zeme – 4,2 ha (0.8%) 

7. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un komercdarbības objektu apbūves zeme – 38,1 ha 

(3.9%) 

8. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – 176.7 ha (31.8 %) 

9. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme – 41.5 ha (7.5 %) 

10. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts - 0,7 ha. 

 
Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība 

                                                                                                                             9.tabula 

Posteņu nosaukums 

Atlikusī 
vērtība 

2011.gada 
beigās, Ls 

Atlikusī 
vērtība 

2012.gada 
beigās, Ls 

Izmaiņas 
2012.gadā 

salīdzinot ar 
2011.gadu, Ls 

Zeme, ēkas un būves 9989324 10896956 907632 
t.sk.:       
Dzīvojamās ēkas 42765 50717 7952 
Nedzīvojamās ēkas 1905287 2741566 836279 
Transporta būves 771839 954462 182623 
Zeme zem ēkām un būvēm 1343823 1414786 70963 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā 
zeme 

39504 39504 0 

Pārējā zeme 550466 623909 73443 
Inženierbūves 5045044 4803564 -241480 
Pārējais nekustamais īpašums 290596 268448 -22148 
Turējumā nodotie valsts un 
pašvaldību nekustamie īpašumi 

nav nav - 

t.sk.:       
Turējumā nodotā valsts un 
pašvaldības zeme 

nav nav - 

Turējumā nodotā valsts un 
pašvaldības ēkas un būves 

nav nav - 

 

2012.gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās turpināja ierakstīt īpašumus Zemesgrāmatā un 

arī 2013.gada budžetā šim mērķim ir paredzēti finanšu līdzekļi. 
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7. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 
ĪSTENOŠANĀ 

 
2012.gadā veicot nekustamo īpašumu attīstību, tika ņemts vērā 2011.gadā apstiprinātais 

Carnikavas novada teritorijas plānojums. 

Ar Carnikavas novada teritorijas plānojumu var iepazīties Būvvaldē, kā arī Carnikavas novada 

domes interneta vietnē www.carnikava.lv. 

Carnikavas pašvaldības attīstības programmas grozījumi tika apstiprināti 2009.gadā un 

2012.gadā Carnikavas pašvaldība realizēja attīstības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus. 

Lai īstenotu attīstības programmā noteiktos mērķus, tika uzsākti vairāki lieli būvniecības projekti, 

par kuru būvniecību un veidu, tika sarīkotas būvniecību ieceru sabiedriskās apspriešanas. 

2012.gadā uzsākta 4 detālplānojumu projektu izstrāde.  

Jebkuram detālplānojuma projektam tiek izsludinātas sabiedriskās apspriešanas un jebkuram ir 

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

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

personīgi.  

2012.gadā apstiprināti 4 detālplānojuma projekti. Lai teritorija attīstītos vienmērīgi un tiktu 

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

elektroapgādes tīkli, ūdens vads, kanalizācija, utt.  

Tāpat iedzīvotāji aktīvi darbojas pie nekustamo īpašumu robežu sakārtošanas, līdz ar to tiek 

izstrādāti zemes ierīcības projekti. 2012.gadā Carnikavas pašvaldība apstiprināja 11 zemes ierīcības 

projektus. 
 

8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 
 

Nolūkā palielināt pašvaldības pārvaldes efektivitāti un lietderību, iespēju robežās nezaudējot 

sniegto pakalpojumu kvalitāti, turpinās nepārtrauktas domes administrācijas strukturālās izmaiņas – 

sakarā ar Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra atvēršanu un Novadpētniecības centra 

labiekārtošanu. 

Carnikavas novada dome katru gadu aktualizē darba plānu atbilstoši risku vadības 

novērtējumam visām domes darbības jomās un tas darbojas kā struktūrvienību un iestāžu plānoto un 

paveikto darbu atskaites plāns. 

http://www.carnikava.lv/
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 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, kura arī 2012.gadā tika pilnveidota. 
 

9.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Carnikavas novadā komunikācija ar iedzīvotājiem notiek ar pašvaldības izdevuma 

„Carnikavas novada vēstis”, interneta vietnes www.carnikava.lv un informatīvo stendu palīdzību, 

kas izvietoti novada ciemos.  

Lai uzlabotu iedzīvotāju informētību par pašvaldības aktualitātēm un veicinātu viņu iesaisti 

novada attīstībā, 2012.gada vidū izdevums „Carnikavas novada vēstis” sāka iznākt jaunā kvalitātē. 

Izdevumam, kurš iznāk ne retāk kā vienu reizi mēnesī, tika izveidots jauns vizuālais izskats un 

būtiski uzlabots satura izklāsts, kā arī palielināts tā apjoms. Viena „Carnikavas novada vēstis” 

izdevuma lapaspušu skaits svārstās vidēji no 20 lpp – 30 lpp. Izdevuma tirāža 2012.gadā bija 3500 

eksemplāri, un tas bez maksas tiek nogādāts katram novadā deklarētajam iedzīvotājam pastkastītē 

(pēc iespējas), kā arī izvietots sabiedriskās vietās – domē, bibliotēkā, tautas namā, veikalos, ārstu 

praksēs u.c. 2012.gadā „Carnikavas novada vēstīs” tika uzsākta prakse, ka par katru domes lēmumu 

koncentrētā veidā tiek publicēts īss tā apraksts. 

Pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv informācija tiek atjaunota katru dienu, informējot 

visus interesentus par novada aktualitātēm, notikumiem u.c. Mājas lapā ir sadaļa „Jautājums 

domei”, ar kuras palīdzību iedzīvotāji ērti un viegli var uzdot jautājumus savai pašvaldībai un uz e-

pastu saņemt atbildi.  

2012.gadā Carnikavas novada tūrisma informācijas centram tik izveidota jauna interneta vietne 

www.tourism.carnikava.lv, tādējādi uzlabojot informācijas pieejamību par tūrisma iespējām 

novadā.  

Lai veicinātu deklarēto iedzīvotāju pieaugumu novadā, kopā ar pašvaldības izdevumu 

„Carnikavas novada vēstis” vasaras periodā, kad novadā ierodas tūkstošiem vasarnieku, tika 

izplatīts informatīvs flaieris ar aicinājumu deklarēties.  

Novada teritorijā ir 10 informatīvie stendi. Arī šajos stendos tiek izlikta iedzīvotājiem svarīga 

informācija, piemēram, par sapulcēm, apspriedēm, afišas par kultūras pasākumiem u .c. Stendos 

tiek izvietota arī fizisku un juridisku personu reklāmas un sludinājumi.  

Lai par svarīgākajām aktualitātēm pašvaldībā informētu ne tikai novada iedzīvotājus, bet plašāku 

sabiedrību, notikumu preses relīzes ar ziņu aģentūru „LETA” un „BNS” starpniecību tiek izplatītas 

interneta portālos, laikrakstos, kā arī citos masu medijos. Laba sadarbība izveidojusies ar laikrakstu 

„Rīgas Apriņķa Avīze”, interneta vietni www.aprinkis.lv, „TV Spektrs” , Latvijas Pašvaldību 

savienības izdevumu „Logs”, interneta portāliem „Tvnet” un „Delfi”.  

http://www.carnikava.lv/
http://www.carnikava.lv/
http://www.tourism.carnikava.lv/
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Informatīvs flaieris ar aicinājumu deklarēties 

 
10.PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2013.GADĀ 

 
 Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā plānoti 7360204 

latu apmērā un iedalīti septiņās funkcionālajās kategorijās, bez tam finansēšana – aizdevuma 

atmaksa Valsts kasei. Salīdzinājumā ar 2012.gada izdevumu plānu, 2013.gada izdevumi plānoti par 

27,4% lielāki, jo 2013.gadā plānots īstenot vairākus apjomīgums projektus. 

01.000. Vispārējie valdības dienesti –16% no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver 

virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu, finanšu vadību, tajā skaitā arī 

pašvaldības grāmatvedības uzskaites programmatūras uzturēšanas nodrošināšanu  un klientu 

apkalpošanu, tai skaitā arī aizdevuma procentu atmaksu Valsts kasei 58 867 latu apmērā, iemaksas 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 491 761 latu apmērā, kurām īpatsvars vispārējo valdības 

dienestu izdevumos ir 42%, kopējos pašvaldības izdevumos – 6,7%  un salīdzinājumā ar 2012.gadu 

iemaksas pieaugušas par 4,6%, kā arī izdevumi neparedzētiem gadījumiem – 13 000 latu apmērā. 

03.000. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir      176 271 

latu apmērā jeb 2% no kopējiem pašvaldības izdevumiem, tai skaitā Pašvaldības policijas kārtējiem 

izdevumiem 166 474 lati ar 94% īpatsvaru  šajā sadaļā. 

04.000. Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 1 025 853 lati jeb 14% no kopējiem 

izdevumiem un to ietvaros lielākais īpatsvars -  47,9% plānots Lauku atbalsta dienesta 

līdzfinansētajam projektam pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcijai, 

kas ir svarīgs posms novada iedzīvotāju ielu infrastruktūras attīstībai. Ar 36,2% īpatsvaru plānoti 
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pašvaldības izdevumi tilta pār Gauju būvniecībai, bet 4% īpatsvaru – ceļu, ielu infrastruktūras un 

apgaismojuma programmai. Neliels finansējums – 4000 lati paredzēts arī kā atbalsts daudzdzīvokļu 

māju siltināšanai pašvaldības iedzīvotājiem projektu gatavošanai. 

06.000. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 

ievērojamus finanšu līdzekļus: Ls 2 518 108 jeb 34 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem, jo šajā 

klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” izdevumi 1 473 509 latu 

apmērā jeb 58,5% no šīs sadaļas, tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un 

apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kuri tiek sniegti 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 paredzēti izdevumi arī 

nepieciešamu projektu īstenošanai – 19,3% no izdevumiem Carnikavas ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības projektam, 12,2% Eimuru-Mangaļu poldera infrastruktūras uzlabošanas 

projektam, 4% Kalngales ūdenssaimniecības projekta īstenošanai, kā arī 2,4% Eiropas reģionālā 

attīstības fonda projektam plūdu draudu mazināšanai Carnikavas novadā.   

08.000. Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi izdevumos 511 746 latus jeb 

7% no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 16%. 

Lielāko izdevumu īpatsvaru – 21,7% šajā budžeta sadaļā sastāda Tautas nama „Ozolaine” 

finansēšana, jo laika gaitā pašdarbības kolektīvu skaits pieaudzis jau līdz 13, uzlabojies arī materiāli 

tehniskais nodrošinājums, lai kolektīvi varētu ar labiem rezultātiem piedalīties dažāda mēroga 

skatēs. Stadiona un aktīvās atpūtas laukuma iegādei paredzēti 19,2%, bet 2011.gada nogalē 

izveidotajam Carnikavas sporta centram – 16% no šī sadaļas finansējuma. Sporta un kultūras 

finansiālajiem atbalstiem ieplānoti 17 700 lati, lai atbalstītu talantīgākos novada iedzīvotājus 

kultūras un sporta aktivitātēs. Padomāts arī par Bibliotēkas finansējuma nodrošināšanu, ko gada 

laikā apmeklē ļoti daudz novada lasītāju, kā arī tautas nama „Ozolaine” kolektīvu finansējuma 

nodrošināšanu. Bērniem un jauniešiem jau kopš 2010.gada vasarās tiek organizētas dienas 

aktivitātes grupas ar dažādu tematiku. 

09.000. Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir 1 614 214 lati jeb 22% no kopējiem pašvaldības 

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

31% īpatsvaru; finansējumu Carnikavas pamatskolai ar 18% īpatsvaru un Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas izdevumus ar 36% īpatsvaru no šajā sadaļā plānotajiem izdevumiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 5-6 gadīgo audzēkņu pedagogu, Carnikavas pamatskolas pedagogu 

un Carnikavas speciālās internātpamatskolas finansējumu nodrošina Izglītības un zinātnes 

ministrija. Pārējās ar izglītību saistītās aktivitātes finansē Carnikavas novada dome – Vidzemes 

Jūrmalas mūzikas un mākslas skolai, kuru apmeklē daudz Carnikavas novada audzēkņu paredzēts 

līdzfinansējums 13 300 lati, izglītības iestāžu audzēkņu transporta kompensēšanai 25 000 lati, 



55 
 

norēķini ar citām pašvaldībām un juridiskajām personām par izglītības pakalpojumu sniegšanu kopā 

ir 151 736 lati jeb 9,4% no izdevumiem šajā sadaļā. Tiek finansēts arī projekts, kas turpinās no 

2012.gada Eiropas sociālā fonda finansēts projekts jauniešu integrācijai izglītībā 57 994 latu 

apmērā, kurš aptver gan Carnikasvas pamatskolas, gan arī Carnikavas speciālās internātpamatskolas 

audzēkņus. 

10.000. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi Ls 238 675, jeb 3% no kopējā 

budžeta. Lielākie izdevumi ar īpatsvaru 47% no šīs budžeta sadaļas plānoti Sociālā dienesta darba 

nodrošināšanai, kur ietvertas arī brīvā laika pavadīšanas centra „Kadiķis” un  sociālā aprūpes centra 

„Pīlādzis” izmaksas, ar 33,2% īpatsvaru plānoti izdevumi sociālajiem pabalstiem, kā arī nelielas 

izmaksas – 2500 lati politiski represēto atbalstam un bērnu piedzimšanas pabalstiem – 6000 lati. 

Plānoti arī izdevumi trīs sociālo dzīvokļu uzturēšanai 7400 lati. Turpināsies arī Eiropas sociālā 

fonda finansēts projekts sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai, kura ietvaros tiks nodarbināti bez 

nodarbošanās palikušie Carnikavas novada iedzīvotāji. Bāriņtiesas izdevumu īpatsvars šajā sadaļā ir 

12%.  

Informācija par Carnikavas novada pašvaldības speciālo 

un dāvinājumu un ziedojumu budžetu 2013.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 budžetā paredzamie ienākumi plānoti no dabas 

resursu nodokļa 1082 lati, tikpat plānoti izdevumi. Autoceļu fonda ienākumi plānoti    28 331 lati, 

tikpat ieplānoti arī izdevumi. Izdevumi no Autoceļu fonda ienākumiem galvenokārt tiks novirzīti 

ielu un ceļu labiekārtošanai un uzturēšanai. 

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā 2013.gadā plānoti ieņēmumi 70 000 latu apmērā Ojāra 

Vācieša pieminekļa izveidei, tikpat plānoti arī izdevumi.  

 

Carnikavas novada pašvaldība 2013.gadā un arī nākamajos gados turpinās intensīvu 

darbu pie novada iedzīvotāju sociālās labklājības sekmēšanas, izglītības, sporta, kultūras un 

ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas. 

 

 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja    D.Jurēvica 
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CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE UN 
ĪSTENOTIE PAŠU FINANSĒTIE INVESTĪCIJU PROJEKTI 
2012.GADĀ 

• Svētku laukuma izveidošana Stacijas ielā 26, Carnikavā (otrā kārta); 
• Novadpētniecības centra izveidošana Jomas ielā 7, Carnikavā (otrā kārta); 
• Pirmsskolas izglītības iestādes piebūves izveidošana Nākotnes ielā 2, Carnikavā (pabeigta 

2012.gadā); 
• Klientu apkalpošanas centra un Tūrisma informācijas centra telpu rekonstrukcija Stacijas 

ielā 5, Carnikavā (2012.gads); 
• Brīvā laika pavadīšanas centra „Kadiķis” izveidošana Cīruļu ielā 10, Kalngalē (2012.gads); 
• Carnikavas baznīcas rekonstrukcija Siguļos (otrā kārta). 

 
Carnikavas novada pašvaldības īstenotie projekti, kas finansēti no Eiropas Kopienas fondiem 

un cita ārājā finansējuma 2012.gadā 
Nr.p.k. Nosaukums Finansējuma 

avots 
Projekta 
statuss 

Kopējais 
finansējum

s 

Tai skaitā 
piesaistītais 
finansējum

s 
1. Pedagogu 

konkurētspējas 
veicināšana 
izglītības sistēmas 
optimizācijas 
apstākļos 

Eiropas 
Sociālais fonds 

projekts 
pabeigts - 
2012 

15 686,00 
Ls 

15 686,00 
Ls 

2. 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 
apakšprogramm
as aktivitāte 
„Mācību 
partnerības” 

projekts 
pabeigts - 
2012 

15 000,00 
EUR 

15 000,00 
EUR 

3. Carnikavas 
novadpētniecības 
muzeja izveides 
pirmā kārta 

Eiropas 
Zivsaimniecības 
fonds 

projekts 
pabeigts - 
2012 

18039,48 Ls 11181,49 Ls 

4. Aktīvās atpūtas 
laukumu izveide 
Carnikavas novadā 

Eiropas 
Lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 

projekts 
pabeigts - 
2012 

16 938,68 
Ls 

10 499,18 
Ls 
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5. Carnikavas novada 
un Ropažu novada 
pašvaldību 
kapacitātes 
stiprināšana 
Eiropas Savienības 
politiku 
instrumentu un 
pārējās ārvalstu 
palīdzības 
līdzfinansēto 
projektu un 
pasākumu 
īstenošana 

Eiropas 
Sociālais fonds 

projekts 
pabeigts - 
2012 

21 297,20 
Ls 

21 297,20 
Ls 

6. Carnikavas 
pašvaldības ēku 
(Stacijas ielā 5 un 
Stacijas ielā 7) 
siltināšanas 
pasākumi 

Klimata 
pārmaiņu 
finanšu 
instruments 

projekts 
pabeigts - 
2012 

172 436,00 
Ls 

92 436,00 
Ls 

7. Sabiedrība ar 
dvēseli (2.kārta) 

KNHM fonds projekts 
pabeigts - 
2012 

5000,00 
EUR 

2500,00 
EUR 

8. Jūrmalas un 
Latvijas 
kūrortpilsētu dalība 
ārvalstu 
starptautiskajās 
tūrisma izstādēs un 
gadatirgos 

Eiropas 
Reģionālās 
attīstības fonds 

projekts 
pabeigts - 
2012 

2850,00 Ls 1450,00 Ls 

9. Central Baltic 
Cycling – velo ceļa 
izveide 

Eiropas 
Reģionālās 
attīstības fonds 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

84 478,00 
EUR 

67 582,00 
EUR 

10. Ūdenssaimniecības 
attīstība Kalngales 
ciemā 

Eiropas 
Reģionālās 
attīstības fonds 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

351 402,00 
Ls 

298 691,70 
Ls 

11. Eiropas pašvaldību 
sadarbības projekts 
„E-GUESS” 

programma 
„Eiropa 
Pilsoņiem” 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

5750,00 
EUR 

5750,00 
EUR 

12. Atbalsta pasākumu 
īstenošana jauniešu 
sociālās atstumtības 
riska mazināšanai 
un jauniešu ar 
funkcionāliem 
traucējumiem 
integrācijai izglītība 
Carnikavas un 
Saulkrastu novados 

Eiropas 
Sociālais fonds 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

110 771,00 
Ls 

110 771,00 
Ls 

13. INTERREG IVC 
projekts 

Eiropas 
Reģionālās 

projekts 
īstenošanas 

7900,00 Ls 6715,00 Ls 
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„CHARTS” attīstības fonds stadijā 
14. Polderu sistēmas 

sakārtošana – sūkņu 
stacijas „Eimuri” 
rekonstrukcija 

Eiropas 
Lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

171 483,00 
Ls 

105 420,00 
Ls 

15. Plūdu risku 
novēršanas 
pasākumi 
Carnikavas novadā 
(bez 2.kārtas) 

Eiropas 
Reģionālās 
attīstības fonds 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

1 133 309,2
9 Ls 

1 133 309,2
9 Ls 

16. Ūdenssaimniecības 
attīstība Carnikavā 
(2.kārta) 

Kohēzijas fonds projekts 
īstenošanas 
stadijā 

361 914,00 
Ls 

297500.00 
Ls 

17. More 
environmentally 
friendly schools 

Zviedrijas 
valdības atbalsts 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

Izdevumu 
sedz 
Zviedrijas 
partneri 

 

18. Skeitparka 
izveidošanas 
Carnikavā 

Eiropas 
Lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

13972.41 Ls 12575.16 Ls 

19. Tautas nama 
„Ozolaine” 
apgaismojuma 
uzlabošana 

Eiropas 
Lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

16535.80 Ls 8082.90 Ls 

20. Aprīkojuma 
uzlabošana mūzikas 
un mākslas skolai 

Eiropas 
Lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

9240.59 Ls 8316.53 Ls 

22. Pievadceļu 
zivsaimniecības 
uzņēmumiem 
rekonstrukcija 

Eiropas 
Zivsaimniecības 
fonds 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

497614.93 
Ls 

125027.65 
Ls 

23. Carnikavas novada 
pašvaldības sniegto 
pakalpojumu 
elektronizācija 

Eiropas 
Lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 

projekts 
īstenošanas 
stadijā 

13993.58 Ls 11874.23 Ls 

 
 
 
 

Carnikavas novada pašvaldības un Nīderlandes fonda KNHM finansētie investīciju projekti 
Carnikavas novadā 2012.gadā 

Nr. 
p. 
k. 

Projekta grupas 
nosaukums 

Projekta nosaukums KNHM 
finansējums 
(EUR) 

Pašvaldības 
papildus 
finansējums 
(EUR) 

1. Lilastes iedzīvotāji „Viss priekš bērniem” 1000,00  0,00  
2. Arnika un draugi Kultūrizglītojoša pasākuma rīkošana 

„Lepna mana tēvu zeme” Carnikavas 
speciālās internātpamatskolas 
audzēkņiem 

680,43 319,57 
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3. Deju kopa TACIS Ar jauniem tērpiem dejot – dubults 
prieks! – jauna tautas tērpa iegāde 
Carnikavas novada tautas nama 
Ozolaine senioru deju kolektīvam 
TACIS 

546,68 
 

453,32 

4. Projektu grupa par 
aktīvu dzīvi Carnikavā 

Multifunkcionāla sporta un bērnu 
atpūtas laukuma izveidošana Carnikavas 
ciemā 

500,00 
 
 

500,00 

5. Kamerkoris „Vēja 
balss” 

Carnikavas novada kamerkora „Vēja balss” 
skatuves tērpu izgatavošana 

945,08 54,92 

6. Carnikavas zirgu 
īpašnieku un jātnieku 
iniciatīvas grupa 

Zirga loma mūsdienu cilvēka dzīvē 545,03 454,97 

 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” apstiprinātie investīciju projekti 

(izņemot pašvaldības iesniegtie) Carnikavas novadā 2012.gadā 

Projekta 
iesniedzējs Projekta nosaukums 

Projekta 
kopējās 

izmaksas 

Biedrība - 
Carnikavas novada 
attīstības biedrība 

"Mūsu garāža" - Dārzniecības 
pakalpojumu sniegšana vietējiem 
iedzīvotājiem Carnikavas novada 
teritorijas uzkopšanai un 
labiekārtošanai 13519,89 

Biedrība -
Orientēšanas klubs 
"Kāpa" 

Orientēšanās poligons 
"Carnikava-Garciems" 1481 

Biedrība -Jātnieku 
klubs "Erceni" 

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde 
jātnieku sporta attīstībai un sporta 
pasākumu pieejamībai 
Carnikavas novada iedzīvotājiem 6285,39 

Biedrība -Latvijas 
Jātnieku-amatieru 
apvienība 

Jāšanas sporta sacensību un 
treniņu aprīkojuma iegāde, bērnu 
un atpūtas laukuma iekārtošana 10151,09 

Komersants - SIA 
"Komunālservisa 
aģentūra" Laivu stacijas izveide Vecgaujā 13293,71 

 
 

Daudzdzīvokļu ēkas, kas saņēmušas Eiropas Reģionālās attīstības fonda un pašvaldības 
atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem 2012.gadā 

Adrese Ciems  Vai saņemts ERAF 
atbalsts 

Vai saņemts 
pašvaldības atbalsts 

Jūras iela 5 Carnikava Jā Nē 
Jūras iela 12 Carnikava Jā Jā 

Zvejnieku iela 9 Carnikava Jā Jā 
Zvejnieku iela 19 Carnikava Jā Jā 
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Būtiskākie pašvaldības plānotie investīciju projekti 2013.gadā: 

• Tilta pār Gauju būvniecība, lai savienotu Gaujas un Carnikavas ciemus; 
• Pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos; 
• Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma paplašināšana Kalngales ciemā; 
• Carnikavas ciema hodrotehnisko būvju rekonstrukcijas uzsākšana; 
• Eimuru sūkņu stacijas rekonstrukcijas pabeigšana Garciemā; 
• Siguļu un Gaujas ciemu aizsargdambja rekonstrukcijas projekta izstrādes pabeigšana; 
• Skeitparka izbūve Carnikavas ciemā; 
• Veloceļa tehniskā projekta sagatavošanas pabeigšana; 
• O.Vācieša memoriāla izveidošana Siguļu kapos; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana Carnikavas un Lilastes ciemos. 

Būtiskākie projektu pieteikumi, ko paredzēts sagatavot 2013.gadā: 
• Energoefektīva ielu apgaismojuma izveidošana Carnikavas novada ciemos; 
• Apkures sistēmas pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem Piejūras 

internātpamatskolā; 
• Biloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas veicināšana dabas parkā „Piejūra”; 
• Meliorācijas sistēmas darbības uzlabošana Eimuru-Mangaļu polderī; 
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lilastes ciemā.   
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 

Rīga 
 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS                                                               Nr.2 

Carnikavas novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2012. gada 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver: 

 2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu 
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā 
norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā.  
 
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 
 
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, 

sagatavošanu. 

 
Revidentu atbildība 
 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto finanšu 

pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums 

jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu 

pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
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Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu pārskatā 

uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu 

vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo 

riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata 

sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības 

uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 
 
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par CARNIKAVAS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2012. gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 

naudas plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu 

Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012.gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata sadaļā 

Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2012.gada 

konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „AUDIT ADVICE”,  

Licence Nr.134 

  

   

Marija Jansone, 

Valdes locekle 

Zvērināta revidente,  

Sertifikāts Nr.25,  

 

  

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
Marija Jansone, +37129221897 
kapitals@e-liepaja.lv 
 

 
 
 

mailto:kapitals@e-liepaja.lv
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CARNIKAVAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR PUBLISKĀ PĀRSKATA 
APSTIPRINĀŠANU 
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