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Daiga Mieriņa,  
Carnikavas  
novada domes 
priekšsēdētāja:

Cienījamie Carnikavas 
novada iedzīvotāji, publiskā 
pārskata lasītāji! 

2018. gads Carnikavas 
novadā bijis īpašs daudzās 
jomās – tika realizēti vairāki 

iedzīvotāju sen gaidīti infrastruktūras projekti, turpinājās 
novada ciemu galveno ielu atjaunošana, novadam pirmo 
reizi tika izstrādāta vizuālā identitāte un mūsu novada 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un mākslinieki par 
godu Latvijas Republikas simtgadei dāvāja novadniekiem 
divus līdz šim vērienīgākos koncertus Carnikavas nova-
dā.

Neilgi pirms valsts jubilejas tika pabeigta Svētku lau-
kuma otrās kārtas izbūve, un 11. novembrī atklātā stēla 
ar novadnieku – brīvības cīnītāju – vārdiem padarījusi 
laukumu par vēsturiski nozīmīgu piemiņas vietu, kur 
novadniekiem pulcēties svētkos. Tāpat gada otrajā pusē 
atklātas divas ar ES fondu atbalstu uzbūvētās pastaigu ta-
kas – koka taka Garciemā uz jūru un promenāde ar cieto 
segumu Carnikavā uz jūru. Abi jaunie celiņi gan mazina 
antropogēno slodzi dabas parkā “Piejūra”, gan jau kļuvuši 
par iecienītu un patīkamu novadnieku un viesu pastaigu 
maršrutu sastāvdaļu. Tie ir ērti māmiņām ar bērnu rati-
ņiem, un mums novadā rūp jaunā paaudze – ne velti iz-
glītība jau vairākus gadus novadā izvirzīta par prioritāru 
jomu. 2018. gadā saskaņots Carnikavas pamatskolas pār-
būves projekts un izprojektēta moduļu skolas ēka, kuru 
pēc tam, kad mācību process atsāksies pārbūvētajā Car-
nikavas novada izglītības iestāžu kompleksā, paredzēts 
izmantot sociālajām vajadzībām. Lai vairotu drošību ceļā 
uz jauno moduļu skolu, Zušu ielā Carnikavā izbūvēta iet-
ve un jauna apgaismojuma līnija, bet gar O. Vācieša ielu 
uzstādīta norobežojošā barjera. Sākta bijušās “Piejūras” 
internātpamatskolas ēkas pārbūve, kuras rezultātā vēl 
220 novada bērniem būs iespēja apmeklēt pašvaldības 
bērnudārzu.

Par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm rūpējamies, arī pie-
šķirot mūsu novadā deklarētajiem 70% nekustamā īpašu-

ma nodokļa (NīN) atlaidi vienam mājoklim, un Carni-
kavas novads ir viena no nedaudzajām pašvaldībām, kas 
šādi mazina nodokļu slogu saviem iedzīvotājiem.

Novada ceļu infrastruktūras attīstībā 2018. gadā paš-
valdība ieguldījusi 1 576 329,07 eiro. Pabeigta iepriekšējā 
gadā sāktā Garupes ielas kapitālā pārbūve, atjaunojot arī 
otru tās posmu. Īstenota autoceļa “Garciema dzelzceļa 
pārbrauktuve – Ādažu muiža” jeb tā sauktā Eimura ceļa 
posma kapitālā pārbūve, kas bija nepieciešams priekšno-
teikums Mežgarciema rūpniecības teritorijas attīstībai, 
un jau 2018. gada rudenī pašvaldības aģentūra “Carnika-
vas Komunālserviss” noslēdza līgumu ar Centrālo finan-
šu un līgumu aģentūru par projekta “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Car-
nikavas novada Garciemā” īstenošanu. Projekts paredz 
10 miljonu eiro investīciju piesaisti un 205 darba vietu 
radīšanu šajā vietā. Jāuzsver arī, ka Carnikavas novada 
pašvaldība vienīgā Latvijā ieguva maksimālo iespējamo 
ERAF atbalsta summu uzņēmējdarbības attīstības pro-
jektam – gandrīz trīs miljonus eiro. Ilgtermiņa ieguvums 
iedzīvotājiem būs jauns, apgaismots ceļš zem kura izbū-
vētas nepieciešamās inženierkomunikācijas, kas noderēs 
tālākai Garciema attīstībai.  

Ar divkāršo virsmas apstrādi ievērojami uzlaboti  
Liepu, Sautiņu, Poču, Stacijas, Serģu un Lilastes ielu pos-
mi.

Rūpēs par vidi un iedzīvotāju iespējām saņemt kvali-
tatīvu pakalpojumu, 2018. gadā Carnikavas novada dome 
nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā 
īpašuma pieslēguma izbūvei centralizētajai kanalizācijas 
un ūdensapgādes sistēmai vietās, kur tas ir iespējams. 
Finansējumu pērn jau saņēma 12  mājsaimniecības, un 
2019. gadā šim mērķim atvēlējusi vēl vairāk līdzekļu.

Pērn īstenots vēl viens ilgi lolots mērķis – pašvaldība 
apstiprinājusi novada vizuālo identitāti, un tagad Carni-
kavas novadu un pašvaldību pazīst pēc diviem grafiskiem 
elementiem – ģerboņa un logo. Novada raksturojumam 
izvēlēts sauklis “Zaļai dzīvei!”, kas ietver gan labklājības, 
gan zaļās vides faktoru, kuri ir cieši sasaistāmi ar Car-
nikavas novadu. Vizuālo identitāti paredzēts integrēt arī 
Carnikavas novada vides objektos – vietu norādēs, apstā-
dījumos u.c.,  lai vienotā vizuālā valodā vētītu par novada 
vērtībām. Ciešā sasaistē ar vizuālās identitātes radīšanu 
tapis arī Carnikavas novada stāsts, kas ir vīzija par šo vie-
tu – lielisku dzīves un darbības vietu mūsu iedzīvotājiem 
unikālajā dabas ainavā ar kultūrvēsturisku mantojumu.

IEVADS
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1.1. Carnikavas novada pašvaldības  
vispārējs raksturojums

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

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

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

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

zultātā padomju gados tradicionālās nozares – zvejniecība 
un zivju apstrāde – vairs nav nozīmīgākās uzņēmējdarbī-
bas nozares. Nomainot tradicionālās nozares, novada te-
ritorijā darbojas virkne nelielu privātuzņēmumu. Saskaņā 
ar Lursoft datiem kopējais uzņēmumu skaits uz 2018. gada 
decembri pašvaldībā bija 673. Tie lielākoties nodarbojas 
ar dažāda veida pakalpojumu sniegšanu. 2018. gadā tika 
izveidots 41 jauns uzņēmums un likvidēti 39 uzņēmumi. 

Ar tradicionālajām nozarēm – zvejniecību un ražoša-
nu – nodarbojas astoņi uzņēmumi: zvejnieki „Leste” un 
„GRIF 93”, " cepēji Gundegas IP", "Zibs", "Gaujas nēģi" u.c. 
Mežsaimniecībai novada attīstībā nav būtiskas ekonomis-
kas nozīmes, jo mežos, kuri atrodas dabas parka „Piejūra” 
teritorijā, ir ierobežota mežsaimnieciskā darbība.

1.2. Administratīvās teritorijas sadalījums

Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatība 
ir 8075 ha, tai skaitā 1198 ha – lauksaimniecības zeme; 
4800 ha – mežs; 84 ha – krūmājs; 80 ha – purvs; 486 ha 
– ūdens objektu zeme; 449 ha – zeme zem ēkām un pagal-
miem; 335 ha – zeme zem ceļiem;  643 ha – pārējās zemes. 
Kā redzams 1. attēlā, nelielu platību jeb 7% no pašvaldī-

1. PAMATINFORMĀCIJA

1. attēls.  Administratīvās teritorijas sadalījums 2018. gadā
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bas teritorijas aizņem ūdens objektu zeme, jo blakus jūrai 
un Gaujas upei, kas piekritīgas valstij, atrodas arī vairāki 
ezeri – Ummis, Garezeri, Laveru ezers un citas ūdenskrā-
tuves. Detalizēti izvērtējot pašvaldības administratīvās 
teritorijas sadalījumu, var secināt, ka Carnikavas novads 
ir ļoti zaļa, videi un cilvēkiem draudzīga un nepiesārņota 
vieta Latvijas Republikā.

Carnikavas novada pašvaldībai valdījumā, īpašumā 
un piekritīgas ir 834 zemes vienības 4728,62 ha koppla-
tībā, to skaitā:

– valdījumā (nodoti ar Ministru kabineta rīkojumu 
Nr. 158 “Par Carnikavas novada administratīvajā terito-
rijā esošo publisko ūdeņu – Dzirnezera, Garezeru, Gau-
jas – un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas  
nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā”) – 
4089,64 ha, to skaitā: Dzirnezers un zeme zem tā – 128,88 
ha; Garezeri un zeme zem tiem 25,55 ha; Sala Garezeros 
– 1,58 ha; Gaujas upe un zeme zem tās – 119,67 ha; Jūras 
piekrastes josla – 160,09 ha un *Jūras piekrastes ūdeņi – 
3653,87 ha;

– pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes 
kopplatība ir 638,98 ha (100%), tai skaitā 485,28 ha 
(2017.gadā – 419,5 ha, 2016.gadā – 338,7) īpašumā eso-
šas un 153,70 ha (2016.gadā – 216 ha, 2016.gadā – 296,4 
ha) pašvaldībai piekritīgās zemes (sk. 1a attēlā). 

Pašvaldības meža zemju kopējā platība 134,57 ha. 

Pašvaldībai pieder četri dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvoja-
majās mājās.

*Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. un 
16. pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informā-
cijas sistēmā no 2017. gada 7. aprīļa informatīviem nolū-
kiem reģistrētas 30 zemes vienības 99 159,20 ha platībā 
ar statusu “valsts īpašumā uz likuma pamata” un atzīmi 
“jūras piekrastes ūdeņi”. Jūras piekrastes ūdeņu 1 (vienas) 
zemes vienības 3653,87 ha platībā (kadastra apzīmējums 
8040 001 0001) tiesiskais valdītājs ir Carnikavas novada 
pašvaldība.

īpašumā
485,28
76%

pašvaldībai 
piekritīgā 

zeme
153,7
24%

2011

6189

2012

6838

2013

6874

2014

6909

2015

7081

2016

8884

2017

9208

2018

92642. attēls. Deklarēto iedzīvotāju 
skaita dinamika

1a. attēls. Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes  
2018. gadā ar kopplatību 638,98 ha 

1.3. Iedzīvotāji
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes da-

tiem, kopš 2016. gada novadā ir skaitliski ievērojams, bet 
stabils iedzīvotāju pieaugums (sk. 2. attēlu). Uz 2019. gada 
1. janvāri dzīvesvietu Carnikavas novadā bija deklarējuši 
9264 iedzīvotāji, kas ir par 2183 iedzīvotājiem vairāk nekā 
2015. gadā. Pēdējo gadu laikā novērojamā pozitīvā ten-
dence deklarēto iedzīvotāju skaita dinamikā, skaidrojama 
ar unikālo novada atrašanās vietu (Rīgas un jūras tuvums, 
unikālā dabas parka “Piejūra” teritorija), attīstību un at-
viegloto nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) politiku.

2018. gadā vērojama negatīva demogrāfiskā bilance. 
Carnikavas novadā deklarēti 66 jaundzimušie bērni, bet 
miruši 117 novadā deklarēti iedzīvotāji. Demogrāfiskās 
situācijas dēļ iedzīvotāju skaits samazinājies par 51 iedzī-
votāju. Neraugoties uz šiem datiem, Carnikavas novadā 
vēl arvien nepietiek vietas bērniem pirmskolas iestādēs un 
pašvaldībai intensīvi jādomā par izglītības iestāžu attīstību.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2019. 
gada janvārī Carnikavā bija 159 bezdarbnieki (2,9% datb-
spējīgo iedz.) – 75 sievietes, astoņi vīrieši, seši jaunieši un 
19 pirmspensijas vecuma deklarētie iedzīvotāji. 

2018. gadā Carnikavas novadā noslēgtas 135 laulības 

– par 26 noslēgtām laulībām vairāk nekā 2017. gadā. Sā-
kot no 2013. gada, laulības var slēgt jebkurā vietā no-
vada administratīvajā teritorijā, un daudzi pāri izvēlas 
šādu iespēju. Nemainīgi populāri ir laulāties Carnikavas 
Novadpētniecības centrā, vairākas laulību ceremonijas 
organizētas arī pie Gaujas ietekas jūrā un jūras piekrastē 
Lilastē.
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2. CARNIKAVAS NOVADA DOME
2.1. Lēmējvara

Carnikavas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvī-
bu nodrošina to ievēlēts lēmējorgāns – Carnikavas no-
vada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 
institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, kā arī par kārtību, 
kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 
uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības bu-
džetu. Carnikavas novada dome ir atbildīga par tās in-
stitūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu 
izlietojumu.
Carnikavas novada domes juridiskais statuss

Carnikavas novada domē darbojas 15 deputāti: Daiga 
Mieriņa („Latvijas Zemnieku savienība” (LZS)), Geno-
vefa Kozlovska (LZS), Pjotrs Špakovs (LZS), Eva Odzi-
ņa (LZS), Laimonis Daugavietis (LZS), Aldonis Lūkins 
(LZS), Juris Kozlovskis (LZS), Gatis Miglāns (Nacio-
nālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK”), Arta Deniņa („Reģionu alianse” (RA)), 
Kristaps Bergmanis (RA), Imants Krastiņš (RA), Dainis 
Kozlovskis (RA), Gunita Dzene (iepriekš  RA, 13. Saei-
mas vēlēšanās startēja no Jaunās konservatīvās partijas), 
Eduards Burģelis („Saskaņa” sociāldemokrātiskā parti-
ja), Jānis Leja  („Saskaņa”).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvi-
ca (kopš 2018. gada 6. septembra – Mieriņa), priekšsē-
dētājas vietniece Genovefa Kozlovska.

Lai sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, 
pašvaldības deputātiem tiek ievēlētas komitejas: Finan-
šu un budžeta jautājumu komiteja (9 deputāti); Attīstī-
bas un labiekārtošanas jautājumu komiteja (7 deputāti); 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja  
(7 deputāti).

Dome darbojas 20 pastāvīgās komisijas, kuru sastāvā 
ir iekļauti deputāti, novada iedzīvotāji un pašvaldības ad-
ministrācijas darbinieki:

1. Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" komisija,
2. Ētikas komisija,
3. Iepirkumu komisija,
4. Administratīvā komisija,
5. Nekustamā īpašuma lietu komisija,
6. Izsoles komisija,

7. Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darīju-
mu tiesiskuma uzraudzībai,

8. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija,
9. Vēlēšanu komisija,
10. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestā-

dēs komisija,
11. Interešu izglītības programmu vērtēšanas komi-

sija,
12. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās iz-

glītības programmu licencēšanas komisija,
13. Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsar-

dzības komisija,
14. Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un no-

rakstīšanas komisija,
15. Atlīdzības noteikšanas komisija,
16. Automašīnu aktēšanas komisija,
17. Izglītības un kultūras nodaļas materiālu un in-

ventāra norakstīšanas komisija,
18. Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu ko-

misija,
19. Pastāvīgo materiālo vērtību novērtēšanas komi-

sija,
20. Medību koordinācijas komisija.
2018. gadā ir notikušas  40  komiteju sēdes:

Finanšu un budžeta komitejas sēdes, t.sk. apvienotās ko-
miteju sēdes –16; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu ko-
mitejas sēdes –2; 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komite-
jas sēdes –12. 

  2018.gadā ir notikušas 22 domes sēdes, no kurām  
10  – ārkārtas sēdes. Domes sēdēs pieņemti 423 lēmumi. 

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

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

1. Carnikavas novada bāriņtiesa;
2. Carnikavas novada bibliotēka;
3. Carnikavas pamatskola;
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4. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riek-
stiņš”;

5. Carnikavas novada dome (turpmāk – Centrālā 
administrācija);

6. pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālser-
viss”;

7. Sociālais dienests (apakšstruktūrvienība – Car-
nikavas novada alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” un 
brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis”);

8.  Carnikavas Mūzikas un mākslas skola.
Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 16.05.2018. 

lēmumu (protokols Nr.8,1.§) “Par pašvaldības iestādes 
“Carnikavas Sporta centrs” likvidēšanu, nododot funk-
cijas citām iestādēm”,  pašvaldības iestāde “Carnikavas 
Sporta centrs” tika  likvidēta ar 2018.  gada 25. maiju.  
Saskaņā  ar   domes lēmumā noteikto, no 2018. gada  
26. maija Carnikavas pamatskola un pašvaldības Cen-
trālā administrācija, atbilstoši kompetenču sadalījumam 
bija pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta  centrs” tie-
sību, saistību, finanšu līdzekļu un lietvedībā esošo do-
kumentu pārņēmēja. Saskaņā ar minēto domes lēmumu 
Carnikavas pamatskolā tika izveidotas deviņas jaunas 
amata vietas, kuras tika piedāvātas sporta speciālistiem 
darba tiesisko attiecību turpināšanai. 

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas 
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes 
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrā-
lā administrācija darbojas pašvaldības vārdā saskaņā ar 
domes apstiprinātu nolikumu, tai ir savs personāls un 
finanšu līdzekļi. Centrālajā administrācijā ir šāda struk-
tūra:

Centrālajā administrācijā ir desmit struktūrvienības:
1. Administratīvā nodaļa (struktūrvienība: Klientu ap-

kalpošanas centrs);
2. Attīstības un plānošanas nodaļa (struktūrvienība: 

Tūrisma informācijas centrs (no 28.03.2018.)); 
3. Būvvalde;
4. Dzimtsarakstu nodaļa;
5. Finanšu vadības nodaļa;
6. Izglītības un kultūras nodaļa (struktūrvienības: 

Tautas nams "Ozolaine", Tūrisma informācijas centrs līdz 
27.03.2018), Carnikavas Novadpētniecības centrs);

7. Juridiskā nodaļa;
8. Pašvaldības policija;
9. Sabiedrisko attiecību nodaļa;
10. Informācijas un tehnoloģiju nodaļa.
Domes sēžu protokoli tiek ievietoti Carnikavas pašval-

dības mājas lapā www.carnikava.lv, ar tiem var iepazīties 
ikviena persona, izņemot tos lēmumus, kuri satur infor-
māciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem. Mājaslapā tiek ievietoti domes sēžu norises audio 

un plānoto domes sēžu audiovizuālie ieraksti, tādējādi ik-
viena persona var tos noklausīties vai noskatīties. 

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

 Pašvaldība publicē mājaslapā internetā saistošo notei-
kumu projektu un paskaidrojuma rakstu divu darbdienu 
laikā pēc attiecīgās komitejas sēdes, kurā šie saistošie no-
teikumi ir izskatīti un tiek virzīti apstiprināšanai domes 
sēdē.

Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta Carnikavas 
novada domes saistošo noteikumu projektu pieņemšanā, 
kuri kopā ar paskaidrojuma rakstu divu darbdienu laikā 
pēc attiecīgās komitejas sēdes tiek nopublicēti pašvaldības 
mājaslapā internetā. Privātpersonas var rakstiski iesniegt 
priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Būtisku 
priekšlikumu gadījumā tiek sasaukta attiecīgās komitejas 
sēde saņemto priekšlikumu un saistošo noteikumu pro-
jekta gala redakcijas caurlūkošanai. Par saistošo notei-
kumu projektu iesniegtie priekšlikumi tiek apkopoti un 
divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas 
domes sēdē apkopojums kopā ar pamatojumu tiek publi-
cēts mājas lapā internetā, norādot, kuri no iesniegtajiem 
priekšlikumi ir ņemti vērā.

Arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos paš-
valdība paziņojumus par sabiedrības līdzdalības procesu 
attīstības plānošanā pirms lēmuma pieņemšanas publicē 
mājas lapā internetā. Sabiedrības pārstāvjiem, līdzdarbo-
joties attīstības plānošanā, atzinums par attīstības plāno-
šanas dokumentu rakstveidā jāiesniedz piecu darbdienu 
laikā pēc paziņojuma par līdzdalības procesu publicēša-
nas pašvaldības mājaslapā. Iesniegtie atzinumi tiek izvēr-
tēti domes komitejas sēdē atbilstoši to kompetencei un 
tiek ietverti attīstības plānošanas dokumentos normatīva-
jos aktos noteiktā kārtībā.

Carnikavas novada domē kopš 2015. gada oktobra 
darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs (VPVKAC), nodrošinot noteiktu valsts pa-
kalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.   

 Carnikavas VPVKAC var saņemt Valsts Sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus un atbal-
stu e-pakalpojumu lietošanā, Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) pakalpojumus un atbalstu darbā ar EDS, veikt suņu 
reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrā (LDC), kā arī 
saņemt  konsultācijas par vairāku valsts iestāžu: Nodarbi-
nātības valsts aģentūras (NVA), Uzņēmumu reģistra (UR), 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts 
darba inspekcijas (VDI) un Valsts zemes dienesta(VZD) 
e-pakalpojumiem.  VPVKAC veic klientu apmācību valsts 
pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv lietošanā. 
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2018.gadā Carnikavas VPVKAC ir sniegti 826 valsts 
pakalpojumi, t.sk. konsultācijas – 220, VSAA pakalpoju-
mi – 367, VID pakalpojumi – 237.  

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

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

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

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

2.3. Personāls
Carnikavas novada domē kopā ar Bāriņtiesu, Sociālo 

dienestu un novada bibliotēku 2018. gadā vidēji strādāja 
92 darbinieki.

Darbinieku rotācijas koeficients bija 25 %, kas ir po-

zitīva tendence. Personāla mainība saistīta ar darbinieku 
profesionālajām prasmēm un vēlmi strādāt tuvāk dzīves-

vietai vai kur tiek piedāvāts augstāks atalgojums.
Personāla atjaunošanās koeficients ir 13 %, savukārt 

aiziešanas koeficients ir 12 %, kas liecina, ka darbinieku 
rotācija ir stabila. Atbrīvoto darbinieku vietā jauns darbi-
nieks tiek pieņemts pēc iespējas drīzāk.

No visiem Carnikavas novada domē, Bāriņtiesā, So-
ciālajā dienestā un novada bibliotēkā  strādājošiem 41 jeb 
43 % darbinieku ir augstākā izglītība ar iegūtu bakalaura 
grādu, savukārt 23 darbiniekiem jeb 25 % ir iegūts ma-
ģistra grāds.

Secināms, ka Carnikavas novada domē ir augsti kva-
lificēti darbinieki, kas ir savas jomas speciālisti. Darbi-
nieku kvalifikācija tiek regulāri paaugstināta apmeklējot 
kursus, konferences un pieredzes apmaiņas braucienus.

 Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām (vid.) bijis 
sekojošs: 20-30 gadi – 8, 31–40 gadi – 24, 41–50 gadi – 
21, no 51–60 gadiem – 25, vairāk nekā 61 gads – 14. 

2.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 
(prioritātes, pasākumi)

Carnikavas novada pašvaldība 2018. gadā turpināja 
īstenot Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijā 2014.–2030. gadam (apstiprināta ar Carnikavas no-
vada domes 27.03.2014. lēmumu (protokols Nr.8.1§)) un 
attīstības programmā (apstiprināta ar Carnikavas novada 
domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29.2§)) noteik-
tās prioritātes un uzdevumus. 

Pārskata gadā pašvaldība ir īstenojusi desmit sadarbī-
bas projektus – projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 
projekti ir veicinājuši vietējo iniciatīvu attīstību, iesaistot 
novada iedzīvotājus projektu sagatavošanā un īstenošanā. 
To rezultātā atjaunots un papildināts ar jaunām atrakci-
jām bērnu rotaļu laukums Sautiņos; iegādāts aprīkojums 
ēdiena pagatavošanai brīvdabas apstākļos; noorganizēti 
dažādi veselīga dzīvesveida un sportisko aktivitāšu vei-
cināšanas pasākumi – ārstnieciskās vingrošanas un nūjo-
šanas nodarbības, orientēšanās apmācība bērnudārza un 
skolas vecuma bērniem, biodejas un zumbas nodarbības, 
kā arī nomarķētas takas dabas parkā “Piejūra”. Projekta 
ietvaros organizētajās loģikas un prāta spēļu nodarbī-
bās piedalījušies dažādu vecumu iedzīvotāji. Kopā rīcībā 
“Maza mēroga infrastruktūra” īstenots viens projekts un 
rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” – astoņi projekti, piešķi-
rot tiem pašvaldības finansējumu (atbilstoši – 1200 eiro 
un 5723,56 eiro).

Sadarbībā ar Vidzemes piekrastes pašvaldībām, Vi-
dzemes tūrisma asociāciju un SIA “Lauku ceļotājs”, kā arī 
Kurzemes un Igaunijas partneriem, tika īstenots “Inter-
reg” Igaunijas-Latvijas programmas projekts par pārgā-
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jienu takas “Jūrtaka” izveidi gar Kurzemes, Vidzemes un 
Igaunijas piekrasti. Projekts sākās 2017. gada pavasarī, 
veidojot pārgājiena maršrutu gar jūras piekrasti. 2018. 
gadā projekta ietvaros tika uzbūvēta koka gājēju taka Gar-
ciemā un novada ciemos uzstādīti informatīvie stendi.

Sadarbība ar Zviedrijas, Somijas un Igaunijas pašval-
dībām sākts “Interreg” Centrālbaltijas programmas pro-
jekts “Coast4us”, kura mērķis ir veicināt vietējo attīstību 
Baltijas jūras piekrastes teritorijās. 2018. gadā projekta 
ietvaros īstenots pētījums par esošo sociāli ekonomisko 
situāciju novadā, kura dati 2019. gadā tiks izmantoti GIS 
izveidei.

Veiktie un pārskata gadā uzsāktie projekti 

“EiroVelo-13” projektēšana
2018. gadā turpinājās veloceliņa "Vecāķi–Lilaste" pro-
jektēšana, tika precizēts un ar  VAS "Latvijas dzelzceļš" 
saskaņots sliežu šķērsojums Lilastē. Projektējamais velo-
celiņš Vecāķi–Kalngale–Garciems–Garupe–Carnikava–
Gauja–Lilaste gandrīz visā ap 20 km kopgarumā atrodas 
Carnikavas novadā, vien nedaudz skarot Rīgas teritoriju 
Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots 2,5–3 m plats ve-
loceliņš ar cieto segumu, apgaismojumu pie apdzīvotām 
vietām, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem.

SAM 5.5.1. projekts “Saviļņojošā Vidzeme”
Projekta partneri ir Vidzemes piekrastes pašvaldības. 
Carnikavas novada dome ir projekta iesniedzējs. Projekts 
ir apstiprināts specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros, 
projekta kopējais ERAF finansējums ir 2 535 867 eiro, 
no tiem Carnikavas novada projekta daļa ir 710 043,04 
eiro. 2018. gadā projekta ietvaros veikta “Svētku lauku-
ma” labiekārtošana (attēlā). 2018. gada novembrī no-
slēgts līgums par gājēju tilta pār Vecgauju būvniecību, tā 
būvdarbus plānots pabeigt 2019. gada vasarā. Projekta ie-
tvaros plānota arī estrādes būvniecība Carnikavas muižas 

parkā, Novadpētniecības centra paplašināšana un Gaujas 
promenādes būvniecība. 

SAM 5.4.1. projekts “Atpūtas taka dabas parkā “Piejū-
ra” Carnikavā, Carnikavas novadā”
2018. gadā cauri dabas parkam “Piejūra” uz jūru izbūvēts 
1718 m garš betona plākšņu celiņš (promenāde; attēlā) 
un 171 m gara koka laipu noeja uz pludmali. Promenādes 
galā ierīkota 4x4 m plaša koka skatu platforma. Prome-
nādes malās ierīkotas piecas atpūtas vietas, tualete, divi 
informatīvie stendi, norāde un pieci plakāti ar vingroju-
miem dabā, kā arī plūsmas skaitītājs.

SAM 8.1.2. projekts Carnikavas pamatskolas attīstībai 
Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglī-
tības iestāžu mācību vidi” ietvaros tika apstiprināts pro-
jekta pieteikums Carnikavas pamatskolas rekonstrukci-
jai, piebūves būvniecībai, stadiona attīstībai. Projektam 
pieejamais ERAF finansējums ir 1 034 058 eiro. 

Lai īstenotu pamatskolas pārbūves projektu, 2017. gada 
rudenī tika aptaujāti skolēnu vecāki (saņemtas 309 anke-
tas) par skolas darbības nodrošināšanu būvniecības proce-
sā. Starp piedāvātajiem risinājumiem pārliecinošs vecāku 
vairākums (272 anketas) izvēlējās moduļu skolu Garajā 
ielā 20. Tādēļ 2018. gada jūlijā tika noslēgts projektēšanas 
un būvniecības līgums par moduļu tipa skolas būvniecību. 
Projektēšanu plānots pabeigt 2019. gada pavasarī.

Projekts uzņēmējdarbības attīstībai
Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros apstiprināts pro-
jekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infra-
struktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā”. Pro-
jektam pieejamais ERAF finansējums ir 2 989 155 eiro. 
2018. gadā izsludināts būvniecības iepirkums, būvniecī-
bu plānots uzsākt 2019. gadā.

Projekts veselības veicināšanai
Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. ietvaros tiek īstenots pro-
jekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
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nai un slimību profilaksei Carnikavas novadā”. Projektam 
līdz 2019. gada decembrim pieejamais finansējums ir  
70 263 eiro. 

Projekts bijušās internātpamatskolas ēkas pārbūvei 
par bērnudārzu (attēlā)
2018. gada jūlijā noslēgts būvdarbu līgums par ēkas un 
piegulošās teritorijas pārbūvi. 

Kultūras un amatniecības centra (resursu centra) iz-
veide īpašumā “Blusas”
2018. gada aprīlī noslēgts līgums par projektēšanu, pro-
jektēšanas darbus plānots pabeigt 2019. gada pavasarī.

LIFE Co Habit
Turpinās LIFE projekts, kura ietvaros veikta sugu un 
biotopu inventarizācija dabas parkā, uzsākta dabas aiz-
sardzības plāna dabas parkam “Piejūra” izstrāde, orga-
nizētas dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas 
sanāksmes. Noslēdzies esošo metožu un prakšu biotopu 
un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai 
izvērtējums. Carnikavas piekrastē, izmantojot inovatīvas 
metodes, tika izveidoti niedru žodziņi, zaru klājumi kras-
ta erozijas mazināšanai. Tika veikts projekta vides ietek-
mes monitorings.

Tūrisms
Pašvaldības Tūrisma infocentrs, sadarbojoties ar Vidze-
mes Tūrisma asociāciju (VTA) un Vidzemes jūrmalas 
piekrastes pašvaldībām aktualizēja tūrisma piedāvājumu 
novadā, izgatavotas jaunas kartes. Pašvaldība piedalījās 

Baltijas lielākajā tūrisma gadatirgū “Balttour 2018” Rīgā.
Novada svētku laikā tika uzstādīta informācijas telts, 

kurā bija iespēja saņemt bukletus un brošūras ar infor-
māciju, kas saistīta ar Carnikavas novadu, un par apska-
tes objektiem novadā. 

Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 
Carnikavas novada attīstības programmas 2015.–2021. 
gadam rīcības plāns un investīciju plāns ir aktualizēts ar 
Carnikavas novada domes 2018. g. 5. decembra  lēmumu 
(prot. Nr.21.,2.§).

Kā noteikts Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzības kārtībā – stratēģijas vidusposma īstenoša-
nas izvērtējums notiks 2019. gadā un būs pamatots ar  
2018. gada izvērtējuma rādītājiem, kuri ir iekļauti stratē-
ģijā un attīstības programmā

.
Pašvaldības plānotie pasākumi 2019. gadā

2019. gadā plānoti projektu sagatavošanas darbi un 
īstenošana atbilstoši Carnikavas novada attīstības plāno-
šanas dokumentiem, t.sk. Carnikavas novada attīstības 
programmas 2015.–2021. gadam Carnikavas novada do-
mes 2018. gada 5. decembrī  aktualizētajiem rīcības un 
investīciju plāniem.

Turpināsies projektu ar ES finansējumu īstenošana – 
uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Mežgarciemā; 
estrādes izbūve Carnikavas muižas parkā un Novadpēt-
niecības centra attīstība; gājēju tilta izbūve pār Vecgauju 
un aizsargdambja daļas (no dzelzceļa līdz Jūras ielai) lab- 
iekārtošana. 

2019. gadā noslēgsies projektēšana un sāksies moduļu 
tipa skolas ēkas būvniecība Garajā ielā 20, Carnikavā.

Sadarbības projekta “Coast4us” ietvaros tiks izveidots 
plānošanas un informācijas centrs Carnikavā, kur iedzī-
votāji un novada viesi varēs iepazīties ar aktualitātēm 
novada attīstībā, kā arī saņemt tūristiem domātus pakal-
pojumus.

2019. gadā plānota gājēju tuneļa zem dzelzceļa Car-
nikavā projektēšana, sporta laukuma izveide Rožu ielā,  
Laivu, Gaujas, Lapu, Lībiešu un Jasmīnu ielas divkāršā 
virsmas apstrāde.
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3.1. Izglītība

Kopējā rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm 2018. gada beigās bija 232 bērni līdz 1,6 gadu 
vecumam, no tiem 181 deklarēts Carnikavas nova-
dā. Carnikavas pamatskolā 2017./2018. māc. g. mācījās 
380 izglītojamie, 2018./2019. māc. g. – 395 izglītojamie. 
Pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Riekstiņš” apmeklēja 
270 izglītojamie, bet PII “Piejūra” – 19 izglītojamie.

2018. gadā noslēgti sadarbības līgumi: ar 22 privāta-
jām PII, kuras apmeklēja 73 novadā deklarētie bērni; ar 
11 privātajām vispārizglītojošajām skolām, kuras apmek-
lēja 54 novadā deklarētie izglītojamie; astoņiem bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem. Gada laikā pie-
ņemti 48 jauni lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu 
bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privā-
tajās PII, 16 lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu mā-
cībām vispārējās izglītības iestādēs; astoņi lēmumi bērnu 
uzraudzība pakalpojuma sniedzējiem, kas atrodas Rīgas 
plānošanas reģionā. 

Noslēgti 13 pašvaldību savstarpējo norēķinu līgumi.
Šajā mācību gadā mūsu novadā tiek īstenotas 24 inte-

rešu izglītības programmas, to skaitā desmit sporta izglī-
tības programmas. E-vidē tika veikta novada iedzīvotāju 
aptauja par pieaugušo interešu izglītības nepieciešamību.

Īstenots projekts “Prāta un sirds laboratorija”, kas ir 
valsts kopējā projekta “Ģimeņu atbalsta projektu kon-
kursā pašvaldībām sadarbībā ar NVO” īstenošana ģime-
nēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzda-
lības veicināšanā. Šī NVO projekta ietvaros Carnikavas 
pamatskolā izveidota vide jēgpilnai bērnu brīvā laika 
pavadīšanai starpbrīžos, pēc stundām un ārpus stundu 
laika kopā ar vecākiem, izmantojot plašu galda spēļu, 
lielformāta grīdas spēļu un Montessori materiālu klāstu. 
Projekta ietvaros sadarbībā ar pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā reģistrētām NVO koordinēti brīvā laika 
sporta pasākumi ģimenēm ar bērniem. Liels darbs sadar-
bībā ar Carnikavas pamatskolas pedagogiem un atbalsta 
personālu norit dažādu projektu ietvaros, kuru mērķis ir 
iesaistīt skolas izglītojamos jēgpilnā mācību procesā un 
interesantās brīvā laika aktivitātēs.

Izvērtēti un apstiprināti 11 bērnu vasaras nometņu 
projekti un piešķirti 9928 eiro pašvaldības līdzfinan-
sējums 124 novadā deklarētajiem bērniem. Pašvaldība 
piešķīrusi finansējumu audzēkņu dalībai starptautiskos 
konkursos ārvalstīs.

Izsludinātas Carnikavas pamatskolas direktora un 
pedagogu vakances, kas uz 2018. gada 1. septembri tika 
aizpildītas.

Izglītības iestāžu administrācijas un pedagogi siste-
mātiski tiek informēti par profesionālās pilnveides kursu 
un semināru piedāvājumu, t.sk. Novadu apvienības paš-
valdībās, un tiek sekmēta pedagogu dalību tajos.

Skolēnu brīvlaikā notika izglītojošas lekcijas pedago-
gu kolektīvam par aktualitātēm izglītības darba organi-
zācijā skolās. Organizēti skolas administrācijas pieredzes 
apmaiņas braucieni. Sniegts metodiskais atbalsts skolas 
direktorei un direktora vietniekam izglītības jomā. Au-
gusta beigās organizēta gadskārtējā pedagogu konfe-
rence, kurā pedagogi iepazīstināti ar izmaiņām un jau-
ninājumiem pedagoģijas jomā. Iepazīts jaunais mācību 
priekšmets “Drāma”.

Uzsākta mūžizglītības kursu “Darbs materiālā” orga-
nizēšana un kursu pretendentu apzināšana, aicinot ap-
meklēt kursus.

Sadarbība Novadu apvienības ietvaros 2018. gada lai-
kā bijusi veiksmīga, dodot iespēju arī šajā mācību gadā 
pamatskolas vecuma skolēniem piedalīties dažādās mā-
cību priekšmetu olimpiādēs, lai skolēni un skolotāji no-
vērtētu esošo zināšanu līmeni un praktisko iemaņu pie-
lietošanu ikdienā. Šogad olimpiādēs piedalījās liels skaits 
mūsu pamatskolas skolēnu, pieauga godalgoto skaits.

Carnikavas pamatskola
2018. gadā Carnikavas pamatskolu absolvēja 20 skolēni, 
bet 2018. gada 1. septembrī Carnikavas pamatskolā mā-
cības uzsāka 388 skolēni. Skolā jau vairākus gadus pēc 
kārtas tiek atvērtas trīs 1. klases. Ar novada finansiālo 
atbalstu 52 jaunie pirmklasnieki ienāca skolā ar jaunām 
skolas formas vestēm, skolas somu un pirmo glītrakstu 
burtnīcu. Skolā strādā 68 darbinieki, 16 atbalsta un teh-
niskie darbinieki, 24 interešu pulciņa vadītāji. 2018. gadā 
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galvenais mācību iestādes uzdevums bija skolēnu mācību 
procesa kvalitātes uzlabošana, piedāvājot daudzpakāpju 
motivējošu mācību rezultātu sasniegšanu. 

Carnikavas pamatskola iesaistījusies Latvijas skolu 
karjeras izglītības projektā “Esi līderis”, ir aktīva Jaunsar-
gu organizācijas darbībā, izcīnījusi EKO skolas karogu 
un turpina darbību “Mammadaba” projektā. Vislatvijas  
“ZZ čempionāta” finālsacensībās pamatskolu pārstāvēja 
divas komandas. 

Carnikavas pamatskola sadarbībā ar Izglītības kvali-
tātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projektu Nr 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”. Tāpat 
turpina dalību SAM832 projektā 1.–4. klašu skolēniem. 
ESF projektā Nr 8.3.5.0/16/001 “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek nodrošinā-
ta karjeras prasmju apguve skolā.

Interešu izglītībā skolas pulciņus papildina AWARD 
pulciņš 7.–9. klašu skolēniem, tāpat tiek turpināti ma-
temātikas, šaha, rokdarbu u.c. interešu izglītības pulci-
ņu darbība. Skolas interešu pulciņiem pievienojušies arī 
sporta pulciņi. 2018. gadā LOK projektā “Sporto visa 
klase” veiksmīgi startēja 3. un 4. klase. Carnikavas pa-
matskola turpina dalību programmās “Skolas auglis” un 
“Skolas piens”. 

Skolotāju tālākizglītībai Carnikavas pamatskola tur-
pina izmantot gan Izglītības un zinātnes ministrijas, 
gan Carnikavas novada pašvaldības atbalstu. Komuni-
kācija starp skolu, skolēniem un viņu vecākiem notiek 
ar “E-klases” starpniecību. Produktīvi turpina darbu  
2011. gadā izveidotā Skolas padome, regulāri notiek sko-
lēnu vecāku sapulces, kuras apmeklē ap 80% vecāku. 

Plānojot aktivitātes 2019. gadam, galvenā uzmanība 
veltīta skolas kolektīva virzībai uz vēl labāku savstarpējo 
komunikāciju un darbošanos kopā.

Pirmskolas izglītības iestāde “Riekstiņš”
2018./2019. mācību gad “Riekstiņu” apmeklē 272 bērni 
vecumā no 1,6 līdz septiņiem gadiem. PII ir 13 grupiņas, 
tajā darbojas 22 pedagogi un speciālisti un 28 skolotā-
ju palīgi. Iestādē strādā medicīnas māsa, divas mūzikas 
skolotājas un divas sporta skolotājas (viena arī strādā ar 
bērniem peldbaseinā). Ar bērnu runas attīstības nostip-
rināšanu nodarbojas logopēds. Iestādē neaizpildīta ir psi-
hologa vakance.

Darbinieki turpina papildināt savas zināšanas, ap-
meklējot kursus un seminārus. Iestādes vadītāja, va-
dītājas vietniece izglītības jomā un pieci pedagogi 
turpina pilnveidot profesionālo kompetenci projektā 
Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Iestāde piedalās: “Zaļās jostas” projektā “Tīrai Latvija 

– es sāku ar sevi”; projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” – jaunā mācību satura ap-
robācijā un projektā “Ražots Latvijā, uzņēmējspēju attīs-
tīšana pirmsskolas vecuma bērniem”. PII notiek atvērto 
durvju dienas vecākiem, izstādes un tematiskās pēcpus-
dienas kopā ar vecākiem, sporta dienas, izglītojoši pasā-
kumi bērniem, ekskursijas un mākslas dienas.

Galvenie pedagoģiskie jautājumi, kurus pedagogi ap-
guvuši 2018./2019. mācību gadā iestādē, ir:
- kompetenču pieeja mācību saturā;
- normatīvā dokumentu bāze pirmsskolas izglītībā;
- mācību vides iekārtošana pēc jaunā kompetenču satura;
- rotaļa – galvenais bērnu darbības veids pirmsskolā;
- pedagoģiskā darba plānošana, organizēšana un indivi-
duālais darbs ar bērniem;
- kvalitātes aspekts pirmsskolas izglītībā;
- kas bērnam jāapgūst attīstoties.
Iestādes galvenie uzdevumi un virzieni:
- jaunākās pedagoģiski metodiskās informācijas apmai-
ņa starp IZM, Carnikavas novada izglītības un kultūras 
nodaļu, citām pirmsskolas izglītības iestādēm, dalība 
projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību 
saturā” –  jaunā mācību satura aprobācija;
- bērnu dzīvības un veselības aizsardzība, veselīga dzīves-
veida nodrošināšana;
- darbs ar ģimeni, ieviešot jaunas sadarbības formas, ce-
ļot vecāku pedagoģisko kompetenci un izpratni par bēr-
na personību un vajadzībām;
- kompetenču mācību satura apguve;
- pedagogu tālākizglītība, jaunā kompetenču satura ap-
guve.

Pirmskolas izglītības iestāde “Piejūra”
Carnikavas novada PII “Piejūra” grupu “Pasaciņa”, 

kurā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 
(kods 01011111), apmeklē 19 trīs līdz piecus gadus veci 
bērni, un kopā ar viņiem darbojas divas pirmsskolas iz-
glītības skolotājas, divi skolotāja palīgi, lietvede un iestā-
des vadītājas pienākumu izpildītāja. 

2018. gads pirmsskolā turpinājās iepriekš iesākto 
tradīciju garā, veltot vairāk laika brīvdabas pedagoģijai 
jeb izglītības aktivitātēm ārpus grupas – dabā. Šāda vei-
da mācībās bērni apgūt ne tikai akadēmiskās zināšanas, 
bet arī uzlabo savstarpējo komunikāciju, dalās personī-
gajā pieredzē un veicina loģisko domāšanu balstoties uz 
izpratni par dabā notiekošajiem procesiem. Ar lielu in-
teresi bērni darbojās piedāvātajās aktivitātēs, sasniedzot 
izvirzīto mērķi gan vecumposma apakšgrupās, gan ko-
mandas darbos.

Lai veicinātu bērna radošo spēju atraisīšanos mācību 
un saskarsmes procesā, liela uzmanība veltīta daudzvei-
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dīgai mācību metodei jeb “ceļam uz kaut ko”. Ar mācību 
metodi saprot pieaugušo un bērnu didaktiskās sadarbī-
bas paņēmienu sistēmu, ar kuras palīdzību bērns apgūst 
jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, vienlaikus attīs-
tot arī izziņas spējas. Tikpat svarīga ir bērna attieksme 
pret sevi un pret sevi vidē. Aktivizējot radošumu, bērni 
patstāvīgi darbojās mākslas centrā, kurā katram ir sava 
rokdarbu kaste, ar kuru var darboties brīvajos brīžos. Šīs 
aktivitātes veicina ne tikai radošumu, domāšanu, sadar-
bību, personīgo pieredzi, bet arī plānošanu, pašvadību, 
pašizziņu un vērtēšanu.

PII “Piejūra” ir pirmsskola ar demokrātisku, psiholo-
ģisku un emocionālu komfortu, bērna vispusīgu attīstību 
veicinošu vidi, profesionālu speciālistu komandu, kuri 
sekmē bērna pozitīvu pašizaugsmi. Grupas personāla 
galvenais uzdevums ir ieinteresēt bērnus darboties tā, lai 
bērns gūtu pieredzi par sevi un apkārtējo pasauli, kā arī 
to savstarpējo mijiedarbību.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
2018./2019. māc. g. Carnikavas Mūzikas un mākslas sko-
lā (CMMS) tika piedāvātas desmit licencētas profesionā-
lās ievirzes izglītības programmas. Novada iedzīvotājiem 
un citiem interesentiem ir iespēja CMMS apgūt mūzikas 
instrumentu spēli vai mākslas pamatus arī interešu izglī-
tības (mūžizglītības) ietvaros. 

2018. gadā mācību procesu 156 audzēkņiem desmit 
specialitātēs nodrošināja 27 pedagogi: klavierspēle (48 
audzēkņi), vijoles spēle (5), ģitāras spēle (11), sitamins-
trumentu spēle (11), flautas spēle (13), saksofona spēle 
(5), trompetes spēle (3), klarnetes spēle (1), mežraga spē-
le (0), Vizuāli plastiskā māksla (59).

Skola plānveidīgi īsteno mācību procesa modernizā-
ciju. Visas mācību klases ir aprīkotas ar datoru un bezva-
du interneta pieslēgumu. Iegādāti jauni, kvalitatīvi mū-
zikas instrumenti klavierspēles, sitaminstrumentu spēles 
un pūšaminstrumentu spēles izglītības programmu īs-
tenošanai un kolektīvās muzicēšanas attīstīšanai. Pie-
saistot papildu finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas ietvaros, iegādāta stikla un keramikas 
apdedzināšanas krāsns, kas dod iespēju vizuāli plastiskās 
mākslas programmas audzēkņiem paplašināti apgūt arī 
keramiku, mozaīku un stikla mākslu. Izstrādāts un Car-
nikavas novada domē apstiprināts CMMS attīstības plāns 
2018.-2020.gadam.

Skolas audzēkņi regulāri uzstājas un piedalās pasā-
kumos Carnikavas tautas namā “Ozolaine”, Carnikavas 
pamatskolā, PII “Riekstiņš”, alternatīvās aprūpes centrā 
“Pīlādzis”, kā arī dažādos vietēja mēroga un starptautis-
kos konkursos un festivālos. 2018. gads izcēlās ar aug-
stiem audzēkņu panākumiem Valsts konkursos – stīgu 

instrumentu spēles Valsts konkursā vijoļspēles audzēknei 
1. vieta, bet Valsts konkursā mākslā audzēknei 2. vieta. 

2018. gada 19. oktobrī CMMS otro reizi organizēja 
konkursu jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem “Māks-
lu duets” ar kopējo balvu fondu 1000 eiro. Konkursā pie-
dalījās 85 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem.

3.2. Kultūra

2018. gads kultūrā aizvadīts Latvijas simtgades zīmē. 
Veikta mākslinieku piedāvājumu izpēte un rezervētas 
koncertprogrammas plānotajiem novada svētkiem.

2018. gadā realizēta 2016. gadā uzsāktā Latvijas simt-
gadei veltītā pasākumu cikla trešā daļa –  “Latvijas sapņi”. 
Tās ietvaros notika Agneses Bules izstāde “Latvijas sap-
nis”, kuras laikā sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmi-
jas studentiem tika rādīta ēnu teātra izrāde. Pasākuma 
ietvaros organizēta radošā darbnīca un interaktīva ēnu 
teātra izrāde īpaši Carnikavas pamatskolas sākumsko-
las klasēm. Ar radošo darbnīcu atklāta Latvijas Mākslas 
akadēmijas studentu kopizstāde “Sapņu ķērāji”. Aprīlī un 
maijā notika Mākslas dienu akcija “Piejūras sapņi”, īste-
nojot Mākslas dienu izstādi un piesaistot profesionāla 
žūriju, kas izvērtē darbus un piešķir Mākslas dienu bal-
vu. Projekta ietvaros radīta video īsfilma par Carnikavas 
novadu, kuras tapšanā iesaistīti novada kolektīvi, iestā-
des un uzņēmumi. Realizēta arī bērnu zīmējumu izstā-
de “Izsapņot Latviju”, kurā piedalījās 200 dalībnieku no 
visas Latvijas. Īzstāžu cikla triloģiju noslēdza pazīstamās 
mākslinieces Sandras Krastiņas personālizstāde “Viens 
Vienīgs”. 

Īstenota Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu 
izstāde “Mūsdienu mitoloģija”, Kristīnes Kutepovas dar-
bu izstāde “Pirmviela”, kuras atklāšanā klātesošie varēja 
vērot izstādes darbu tapšanas performanci, ko papildinā-
ja muzikāls priekšnesums un dzeja. 

2018. gadā tautas lietišķās mākslas studija “Auseklī-
tis”, piedaloties projektā “Satiec savu meistaru”, aicināja 
apmeklētājus uz grīdas segu un galdautu aušanas meis-
tarklasi. Bērnu popgrupa “Jūras zaķi” piedalījās TV šo-
vā-konkursā “Dziesmu karuselis”, ko atbalstīja pašvaldī-
ba, un tautas namā tika veikti dziesmu ieraksti.

4. aprīlī mazo vokālistu konkursā “Carnikavas novada 
Cālis 2018” izvirzīts dalībnieks Starpnovadu konkursam 
“Skanīgākais Cālis 2018”. 

27. maijā sarīkots ikgadējais Ģimeņu dienas pasā-
kums, sveicot novada jaundzimušos bērnus. Par godu 
jaunajiem novadniekiem iestādīti koki Carnikavas No-
vadpētniecības centra teritorijā, pasākumā tapusi animā-
cijas īsfilma. 
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4. maijā īpaši svinīgi atzīmēta Latvijas Neatkarības at-
jaunošanas gadadiena, pirmo reizi klājot galdā novadnie-
ku un viesu kopīgi noausto 30 metru garo Balto galdautu. 

10. jūnijā Novadnieku dižkoncertā “Mēs Simtgadei”, 
kurā piedalījās visi novada mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi, arī pirmizrādīts novadnieku video sveiciens 
valstij simtgadē – īsfilma par Carnikavas novadu “Piejū-
ras sapņi”.

11. augustā, piedaloties Ogres danču klubam, īstenots 
simtgades zaļumballes pasākums “Simts danči Latvijas 
simtgadei”.

Sadarbībā ar biedrību “Ozollīči” iesniegts projekts 
VKKF projekta “Klausies Gauju” atbalstam, kuram fi-
nansējums netika piešķirts. Neraugoties uz to, pasākums 
“Klausies Gauju” Carnikavā 17. augustā notika – par paš-
valdības līdzekļiem. Veiksmīgi īstenoti arī nozīmīgākie 
novada pasākumi – Zvejnieksvētki un Carnikavas XVII 
Nēģu svētki.

Nodrošināta Carnikavas novada deju kolektīvu  (attē-
lā) dalība Dziesmu un deju svētku pirmsskates mēģinā-
jumos, repertuāra pārbaudēs; noslēgti līgumi par vokā-
lā pedagoga pakalpojumiem Carnikavas sieviešu korim 
“Undīne” un jauktajm korim “Vēja balss”, kas sagatavoja 
koru dziedātājus repertuāra pārbaudes skatēm.

Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu Dziesmu 
un deju svētku vajadzībām Carnikavas novada kolektī-
viem veikta tautas tērpu un aksesuāru iegāde saskaņā ar 
deju lieluzveduma “Māras zeme” ieceri, bērnu deju ko-
lektīvam “Dālderītis” papildināts tērpu krājums, sieviešu 
korim “Undīne” iegādāts audums koncerttērpu papildi-
nāšanai, jauktajam korim “Vēja balss” izgatavotas jaunas 
kora mapes. 

Nodrošināta astoņu Carnikavas novada kolektīvu da-
lība XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
kos. 

Atbalstīta un nodrošināta Carnikavas novada māksli-
niecisko kolektīvu dalība starptautiskos festivālos:

- no 18. līdz 21. augustam sieviešu koris “Undīne” de-
vās koncertbraucienā uz Somiju;

- no 11. līdz 16. septembrim dāmu deju kopa “Gauj-
maliete” piedalījās festivālā “Life is Beautiful” Bulgārijā;

- no 25. līdz 30. oktobrim senioru deju kolektīvs “Ta-
cis” piedalījās Starptautiskā festivāla “Rythms of Fall” 
Gruzijā;

- no 14. līdz 20. novembrim folkloras kopa “Cēlāji” 
devās koncertbraucienā uz Vāciju, piedaloties Latvijas 
simtgadei veltītos pasākumos.

Iegādāta profesionāla deju grīda, jauna profesionālā 
skatuves gaismu pults, papildināta apskaņošanas un gais-
mas aparatūra, iegādāti divi studijas mikrofoni, veikts 
tautas nama virtuves remonts, nomainītas tautas nama 
parādes durvis.

Regulāri tikusi nodrošināta informācija par novada 
pasākumiem – ziņas novada informatīvajam izdevu-
mam, afišas, informācija mājaslapā un sociālajos tīklos. 
Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību (SA) nodaļu regulāri 
tikušas sagatavotas un izsūtītas ziņas medijiem par no-
vada lielākajiem pasākumiem kultūras jomā. SA nodaļas 
speciālistes pastāvīgi veidojušas kultūras pasākumu foto-
reportāžas, kuras tiek ievietotas gan pašvaldības un no-
vada kultūras jomas mājaslapās, gan sociālo tīklu kontos. 

2018. gadā  saskaņā ar apstiprināto budžetu un iz-
braukuma pasākumu (koncertu, skašu, festivālu, kopmē-
ģinājumu) grafiku kolektīviem nodrošināts transports 
–  pavisam 22 kolektīvu koncertizbraukumi.

Nemateriālais kultūras mantojums
Carnikavas Novadpētniecības centram 2018. gads bija 
bagāts jauniem izaicinājumiem un notikumiem. Centrs 
nostiprinājies kā vieta, kuru apmeklē novadnieki un in-
teresenti no citām vietām Latvijā, kā arī vieta pašvaldības 
pasākumiem ar sadarbības partneriem un ārvalstu vie-
siem. 

2018.  gada maija beigās pirmo reizi Novadpētniecības 
centra pagalmā norisinājās “Ģimenes dienas” pasākums, 
kas iepriekš allaž aizvadīts Carnikavas parkā. Savukārt 
jūnija briedumā kopā ar fondu “1836” tika izgaismoti 
vasaras saulgrieži pasākumā “Izgaismo Latviju”. Drau-
dzības ķēdi ap ugunskuru veidoja ap 100 dalībnieku. Arī 
Simtgades zaļumballe augustā kopā ar Ogres danču kluba 
mūziķiem nospēlēta  Novadpētniecības centra pagalmā. 
Lai gan Zvejnieksvētku galvenie pasākumi risinājās cit-
viet pie Gaujas, Novadpētniecības centra pagalmā tik un 
tā bija rosība, jo kopā ar zvejnieku Arvīdu Ozoliņu svētku 
apmeklētājiem tika uzdoti āķīgi jautājumi par zvejas lie-
tām. Lepojamies, ka A. Ozoliņš 2018. gada vasarā pārstā-
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vēja Carnikavu un mūsu valsts piekrasti valsts simtgadei 
veltītajā instalācijā “Goda vārti” pie Ministru Kabineta 
ēkas, kā arī TV3 kulinārajā raidījumā “Vakariņas četratā”.

Ne tikai Carnikavas nēģi, arī mūsu zvejnieki paši 
kļūst par Carnikavas leģendu. Pagājušajā gadā novada 
zvejnieki iesaistījās Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinan-
sētā projektā – “Carnikavas zvejas tradīciju un prasmju 
nodošana un prezentēšana sabiedrībai ar video palīdzī-
bu”. Projekta norises gaitā tapa vairāki video sižeti, ku-
ros mūsu zvejnieki un nēģu cepēji dalās ar tradicionālām 
prasmēm. Video sižeti ir pieejami plašam skatītāju lokam 
pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv

Carnikavas Novadpētniecības centra speciālistes pa-
gājušogad devušās pieredzes apmaiņas braucienos un uz 
semināriem Rojā, Valmierā, Ventspilī, Jūrkalnē, Olainē. 
Piekrastes materiālā un nemateriālā mantojuma sagla-
bāšana ir viens no centra mērķiem. 2018. gadā apmek-
lēti arī Latvijas brīvdabas muzeja kolēģi. Tieši tur kopš  
20. gs. 60. gadiem tiek saglabāta Carnikavas zvejnieku 
mājas Cēlāji. 

Pērn pirmo reizi centrs piedalījās akcijā “Muzeju ne-
dēļa”, kurā katru gadu iesaistās muzeji no visas pasaules, 
vienu nedēļu katru dienu sociālajos tīklos daloties ar fo-
togrāfijām, priekšmetiem un stāstiem no savām kolekci-
jām.

2018. gada laikā Novadpētniecības centrs uzņēma ap 
5300 apmeklētāju. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
palielinājies to apmeklētāju skaits, kuri detalizēti iepazi-
nās ar ekspozīciju – zinātkāro ciemiņu skaits bija gandrīz 
3500. Centru apmeklēja ne tikai viesi no visiem Latvijas 
nostūriem un kaimiņi igauņi un lietuvieši, bet arī intere-
senti no Skandināvijas, Somijas, Itālijas, Vācijas, Austrā-
lijas, Izraēlas, Indijas, Japānas u.c. Uzņemtas vairāk nekā 
90 grupas, novadītas vairāk nekā 20 muzejpedagoģiskās 
programmas.

Carnikavas novada bibliotēka
Bibliotēka rūpējas par krājumu un pakalpojumiem, kuri 
nepieciešami vietējai sabiedrībai, nodrošinot novada 
iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās infor-
mācijas saņemšanu, kopēšanu, izdruku veikšanu, faksa 
pakalpojumu izmantošanu, skenēšanu, bezmaksas pieeju 
internetam un iespēja bez maksas lietot MS Office pro- 
grammatūru. 

Bibliotēka atrodas Carnikavas centrā,  tautas namā 
”Ozolaine”, tajā strādā divas pilnas slodzes darbinieces, 
bibliotēka atvērta apmeklētājiem 36 stundas nedēļā. In-
formācija par Carnikavas novada bibliotēku pieejama 
mājaslapā kultura.carnikava.lv.

2018. gada beigās kopējais reģistrēto lietotāju skaits 
bija 1001, bibliotēkas apmeklējumu kopskaits – 13 890, 

no tiem 3397 bērni un jaunieši; izsniegumu kopskaits – 
13 730 vienību, no tām 9764 grāmatas, 3960 seriālizdevu-
mu, 1866 izdevumi bērniem un jauniešiem. Carnikavas 
novada iedzīvotāju rīcībā uz 2018. gada 31. decembri bija 
11 418 izdevumu vienību, no tām 10 842 grāmatas. 

Bērnu grāmatu fonds gada laikā papildināts ar 243 
grāmatām; kopējais bērnu grāmatu fonds ir 1944 grāma-
tas. Krājumā ir 508 periodiskie izdevumi, 59 audiovizuā-
lie dokumenti, 59 elektroniskie dokumenti, septiņi nošu 
dokumenti.

Lasītāju sastāvā 2018. gadā palielinājies skolēnu skaits. 
Visvairāk bibliotēku apmeklē strādājošie, pensionāri, 
jaunieši un skolēni.

Kopš 2012. gada Carnikavas novada bibliotēka pieda-
lās Bērnu žūrijā – bērni vasarā lasa grāmatas un rude-
nī tās izvērtē, atstāstot iespaidus. 2018. gadā Carnikavas 
pamatskolas skolēni tika aktīvi iesaistīti šajā projektā. 
Notiek sadarbība arī ar bērnudārzu “Riekstiņš” un Car-
nikavas pamatskolu. Iepazīstinot ar jaunāko bērnu lite-
ratūru, tiek rīkotas tā sauktās ”Bibliotekārās stundas” un 
ekskursijas pa bibliotēku. 

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

No Carnikavas novada dome 2018. gadā  bibliotēkai 
piešķirtajiem līdzekļiem 6156 eiro izlietoti grāmatu, 1882 
eiro – periodikas iegādei, 1500 eiro – pasākumiem un 
lekcijām. Pasūtīti 46 žurnāli un laikraksti, 508 seriālizde-
vumi, bet norakstīti 1282 seriālizdevumi latviešu un krie-
vu valodā. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami audiovizu-
ālie dokumenti, bezmaksas internets un iespēja izmantot 
šādām tiešsaistes datubāzes “Letonika”, “Lursoft laikraks-
tu bibliotēka”, kā arī “Alise 4i” elektronisko kopkatalogu.

2018. gadā notikuši pasākumi: “Nakts bibliotēkā”; 
lekciju cikls “Uzzināt, nekad nav par vēlu”; Dzejas die-
nas Carnikavā; viktorīna skolēniem “Kas, kur, kad?”; 
lekcija cikls “Uzzināt, nekad nav par vēlu”; “Pasaku rīts” 
bērniem; Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, pārvietojamā 
izstāde; tikšanās ar autoru; tikšanās ar Bērnu žūrijas da-
lībniekiem.

3.3. Sports

Kopš 2018. gada 26. maija par sporta jomu ir atbildīga 
Carnikavas novada domes Sporta stratēģijas nodaļa, kura 
darbojas uz nolikuma pamata un ir tieši pakļauta domes 
izpilddirektoram.

2018. gads sporta jomā iesākās ar tradicionālo džudo 
turnīru, kurā piedalījās sportisti no visas Latvijas, kā arī 
Lietuvas. Ziemas periodā noorganizētas sacensības zem-
ledus makšķerēšanā, bet nepiemērotu laikapstākļu dēļ 
izpalika Carnikavas hokeja Zvaigžņu spēles pasākums. 
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Pavasarī norisinājās ikgadējais zolītes turnīrs un pasā-
kums “Sporta laureāts”, kurā godināti novada sekmīgākie 
sportisti 2017. gadā.

Carnikavas pamatskolas skolēni un pedagogi 21. sep-
tembrī piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
rīkotajā “Olimpiskajā diena 2018” (attēlā).

Tradicionāli veiksmīgi dažāda līmeņa sacensībās no-
vadu pārstāvēja orientēšanās, riteņbraukšanas, futbola 
un vieglatlētikas grupu dalībnieki. Novada sporta aktīvās 
atpūtas centrā “Zibeņi” pirmo reizi norisinājās šķēršļu 
skrējiens ”Izskrien vēsturi”, kas bija sarīkots par godu 
Latvijas Republikas simtgadei un pulcēja lielu dalībnie-
ku skaitu no dažādām valstīm, to vidū Kanādas, Spānijas, 
Lietuvas u.c..

2018. gadā Carnikavas komandas sekmīgi turpināja 
dalību LBL3, Rīgas atklātajā čempionātā florbolā, Latvi-
jas amatieru sacensībās volejbolā, Latvijas jaunatnes un 
veterānu čempionātos futbolā. Latvijas līmeņa sacensībās 
piedalījās jaunie vieglatlēti, futbolisti, florbolisti, riteņ-
braucēji  un triatlonisti. 

Carnikavas sporta kompleksā pirmo reizi tika no-
organizēts turnīrs “3x3”, kurš norisinājās trīs posmos 
ar sacensībām ielu basketbolā, ielu florbolā un futbolā. 
Līdztekus sporta spēlēm norisinājās arī dažādi sportiski 
konkursi.

Tradicionālajos Zvejnieksvētkos tika aizvadītas ak-
tīvās atpūtas aktivitātes airēšanā, spēka vīru sacensībās, 
zolītē un novusā, bet Nēģu svētku sporta programmā tika 
izspēlēti strītbola, florbola, veterānu futbola, zolītes un 
pludmales volejbola turnīri.

2018. gadā pirmo reizi novadā tika noorganizētas 
sporta aktivitātes ģimenēm – “Carnikavas novada ģime-
ņu diena”.

Ar Carnikavas novada domes atbalstu daba parkā 
“Piejūra” norisinājās Pasaules kauss nūjošanā, kurā pie-
dalījās liels skaits dalībnieku no ārvalstīm. Strauju popu-

laritāti novadā turpina iekarot kamanu suņu sports, kuru 
veiksmīgi attīsta biedrība “Dog Sport Carnikava”. 

2018. gadā Carnikavas novada organizētajos pasāku-
mos kopā piedalījušies 3700 dalībnieku, to skaitā 1026 
novadnieki. Pērn Carnikavas novada sportisti veiksmīgi 
startēja arī pasaules līmeņa sacensībās.

Jaunajā izglītības kvartālā, kura plānošana norisinājās 
2018. gadā, paredzēts rekonstruēt arī Carnikavas sporta 
kompleksu, izveidojot mūsdienīgu stadionu ar tribīnēm, 
slēpošanas un skrituļošanas celiņu. Papildus tiek plānots 
izveidot jaunu sporta parku Rožu ielā 28, kur varētu orga-
nizēt nodarbības futbolā, hokejā un pludmales volejbolā.

3.4. Tūrisms

Pašvaldības Tūrisma informācijas centrs, sadarbojo-
ties ar Vidzemes Tūrisma asociāciju un Vidzemes jūr-
malas piekrastes pašvaldībām, aktualizēja tūrisma piedā-
vājumu novadā. Carnikavas novads tika popularizēts kā 
vienots Vidzemes piekrastes galamērķis Baltijas lielāka-
jā tūrisma gadatirgū “Balttour” Rīgā, ko apmeklēja teju  
30 000 viesu. 

Maijā novadā norisinājās informatīvs seminārs sais-
tībā ar Baltijas jūras pārgājienu maršruta gar Latvijas un 
Igaunijas piekrasti - piekrastes gājēju ceļu “Jūrtaka” un 
tika atklāta gājēju ceļa marķēšana.

Projekta Nr. 1-08/260/2018 “Piekrastes apsaimnieko-
šanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros Carnika-
vas novada pludmalē no Kalngales līdz Lilastei tika uzstā-
dītas 19 informatīvās zīmes ar informāciju par pludmales 
zonējumu, attālumu līdz ciematu centriem un telts vie-
tām, divas informatīvās planšetes un viens informatīvais 
stends Lilastes pludmalē par Carnikavas novada pludma-
les zonējumu un novadā pieejamiem apskates objektiem.

Septembrī Carnikavas novada domes pārstāvji kopā 
ar kolēģiem no citām Latvijas pašvaldībām projekta “Jūr-
taka – Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti 
Latvijā un Igaunijā” ietvaros izzināja mūsu ziemeļu kai-
miņu igauņu pieredzi tūrisma jomā.

2018. gadā pavasarī un rudenī sākta putnu vērošanas 
tradīcija, kas norit novadnieces – bioloģes un ornitoloģes  
– vadībā.

Lai mazinātu tūrisma sezonalitāti, septembrī tika 
rīkota bezmaksas ekskursija novada iedzīvotājiem un 
viesiem, kurā varēja izzināt Carnikavas novada vēsturi, 
dabas daudzveidību un gastronomijas tradīcijas. Jau par 
tradīciju kļuvis aicinājums iesūtīt skaistus fotoattēlus ar 
novada dabu akcijā “Ar skaisto vajag dalīties”. Kopumā 
tika saņemti ap simt fotoattēlu no vairāk nekā 20 dalīb-
niekiem. 

Iedzīvotājiem un viesiem Carnikavas novada Tūrisma 
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informācijas centrā ir iespēja iegādāties suvenīrus ar Car-
nikavas novada simboliku – krūzītes, magnētiņus, pie-
kariņus, lietussargu, lina dvielīti utt. Atzīmējot Latvijas 
valsts simtgadi, 1000 eksemplāru tirāžā pēc pašvaldības 
pasūtījuma “Latvijas Pastā” tika izdotas pastmarkas, ku-
rās attēlotas novada atpazīstamības ainavas un simboli.

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

Projektā “Cult Ring” 2018. gada nogalē Carnikavas 
tautas namā “Ozolaine” norisinājās konference, kurā tika 
aktualizēta Kultūras ceļu loma kultūras politikā un iespē-
jām, ko kultūras ceļi var sniegt tūrisma veicināšanai, kā 
arī dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai. Konfe-
rencē ar savu pieredzi dalījās Eiropas Padomes Kultūras 
maršrutu institūta pārstāvis.

3.5. Sociālā nodrošināšana 
Sociālā dienesta galvenais uzdevums, atbilstoši Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, ir sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana, veicinot 
personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 

Personāls
Dienestā un struktūrvienībās strādā desmit darbinieki – 
septiņi sociālā darba speciālisti, viens pedagogs, divi aprū-
pētāji. Astoņiem darbiniekiem ir augstākā izglītība, diviem 
– vidējā speciālā. 2018. gadā nav bijusi kadra mainība.

2018. gadā visi darbinieki ir izgājuši MK noteikumos 
paredzētās apmācības – kvalifikācijas celšanas kursus: so-
ciālie darbinieki un vadītāja – 24 stundu apmācību, soci-
ālās palīdzības organizators un sociālais aprūpētājs – 16 
stundu, aprūpētāji – astoņu stundu. 21 stundu supervīziju 
apmeklēja pieci darbinieki.

Dienests finanšu līdzekļus administrē, pamatojoties 
uz Carnikavas novada domes sekojošiem saistošajiem 
noteikumiem:

1. “Par sociālā palīdzības pabalstiem Carnikavas nova-
dā”, kas paredz: vienreizēju pabalstu krīzes situācijā; pabal-
stu veselības pakalpojumu apmaksai; pabalstu bērna izglī-
tībai; pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; 
dzīvokļa pabalstu.

2. “Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā”: svētku 
atbalstu 100 gadu jubilejā, atbalstu 75, 80, 85, 90, 100 un 
vairāk gadu jubilejā; atbalstu Ziemassvētkos; atbalstu ap-
bedīšanai; atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā; atbalstu 
tuberkulozes slimniekiem; atbalstu politiski represētām 
personām; atbalstu daudzbērnu ģimenēm, apmaksājot 

ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs.
3. “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem 

un biļešu saņemšanas kārtību”.
4. “Par kārtību, kādā pašvaldība piešķir lietošanai ratiņ-

krēsla pacēlāju”.
5. “Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Carnikavas no-

vadā.”.
6. “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas no-

vadā”.
7. “Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu”.
8. “Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carni-

kavas novada pašvaldībā”.
9. “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 
aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā”.

2018. gadā dienestā reģistrēti un izskatīti 1503  ie-
sniegumi, to skaitā:

• 55 iesniegumi par atbalstu bērna piedzimšanas gadī-
jumā;

• 29 iesniegumi, lai izvērtētu personas funkcionālās 
spējas un dokumentu nosūtītu Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijai;

• 62 iesniegumi par iespēju bērniem vecumā no 13 ga-
diem strādāt sabiedriski lietderīgos darbus;

• 151 – saistībā ar braukšanas biļetēm skolēniem;
• 39 – politiski represētām personām;
• četri – saistībā ar sociālas rehabilitācijas nodrošināša-

nu no valsts budžeta līdzekļiem;
• četri –par iespēju turpmāk dzīvot Sociālās aprūpes 

centrā (pansionātā);
• viens –par nakts patversmes izmantošanu, līgums no-

slēgts ar Latvijas sarkanā krusta nakts patversmi „Gaiziņš” 
Rīgā;

• 94 iesniegumi par iespēju daudz bērnu ģimeņu bēr-
niem nodrošināt bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu;

• 259 dokumenti, kas satur informatīvu nozīmi vai rē-
ķini;

• 805 iesniegumi par sociālo palīdzību.

2018. gadā, izvērtējot 805 iesniegumus un tiem pie-
vienotos dokumentus, sociālais dienests ir piešķīris se-
kojošu palīdzību:

1. garantēto minimālo ienākumu pabalstu saņēma de-
viņas ģimenes;  

2. trūcīgas ģimenes statusu saņēma 26 ģimenes;
3. maznodrošinātas ģimenes statusu saņēma 124 ģime-

nes;
4. malku 6 m3 piegādājām 77 mājsaimniecībām;
5. dzīvokļa pabalstu 57 ģimenēm;
6. zupas virtuvi 25 ģimenēm, 34 personām;
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7. pabalsts bērnu izglītošanai četrām ģimenēm;
8. pabalsts krīzes situācijā piecām ģimenēm;
9. pabalsts tuberkulozes slimniekiem vienai personai;
10. pabalsts medikamentiem un slimnīcu apmaksai 

336 ģimenēm;
11. pabalsts zobārstniecībai 26 ģimenēm.

2018. gadā sociālajā dienestā:
• notikušas 53 sēdes;
• sarakstei sagatavoti 675 dokumenti;
• labklājības ministrijai sagatavoti 37 pārskati;
• domes vārdā 219 seniori ir apsveikti dzīves nozīmī-

gajās jubilejās;
• 402 senioriem un 1. grupas invalīdiem ir nogādātas 

Ziemassvētku paciņas;
• izdalītas 182 pārtikas pakas, 12 higiēnas pakas un pie-

cas skolas piederumu pakas;
• veikta 191 klienta dzīvesvietas apstākļu pārbaude.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 2018. gadā 

izlietots 77 479 eiro (2017. – 83 492,41 eiro, 2016. – 80 
813,80 eiro). Finanšu sadalījums: garantētā minimālā lī-
meņa nodrošināšanai 2127 eiro; dzīvokļa pabalsts 33 665 
eiro; pabalsts veselības aprūpei 12 984 eiro; pārējie pabal-
sti – 28 703, kuros ietilpst pabalsti pārtikai, tuberkulozes 
slimniekiem, zupas virtuvei, ēdināšanai skolās un pirms-
skolas izglītības iestādēs, pabalsts mācību līdzekļu iegādei 
un saistībā ar bērnu audzināšanas vajadzībām.

Bērnu ārpusģimenes aprūpei izlietotais finansējums: 
5006 eiro vienam bērnam ārpusģimenes aprūpes iestādē; 
19 350 piecu bērnu ārpus ģimenes aprūpe audžuģimenē; 
6948 eiro četriem bērniem ārpusģimenes aprūpē pie aiz-
bildņa.

Notikušas 109 psihologa konsultācijas sociālā dienesta 
un bāriņtiesas klientiem.

Ievērojot Carnikavas novada domes noteikumus “Kār-
tība, kādā tiek īstenoti skolēnu nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvdienās Carnikavas novada pašvaldībā”, sadar-
bībā ar pašvaldības aģentūru “Carnikavas Komunālser-
viss” nodarbināti 60 skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem. 
Tika nodarbināti visi jaunieši, kas bija pieteikti sabiedriski 
lietderīgajiem darbiem.

Aprūpe
2018. gadā vispārēja tipa sociālos aprūpes centros ievietoti 
četri cilvēki, kopā pansionātā dzīvo 11 senioru. Par senio-
riem, kuri dzīvo sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestā-
dēs, samaksāts 54 306 eiro.  

17 personām sakārtota nepieciešamā dokumentācija 
Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, lai būtu iespēja sa-
ņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus. 26 personas saņem asistenta pakalpojumus.

Aprūpe mājās tika nodrošināta 15 personām. Sākot no 
2019. gada, pakalpojumu “Aprūpe mājās” nodrošina bied-
rība “Samariešu apvienība”. 

Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs “Pīlādzis”
Centru apmeklēja 70 pensionāru un invalīdi, 29 mazie bēr-
ni, 156 bērni un jaunieši (vidēji dienā 40). Centrā darbojas 
nevalstiskās organizācijas – pensionāru klubiņš “Senči” 
(88 biedri) un Carnikavas invalīdu biedrība (23 biedri). 

Darbojas rokdarbu pulciņš “Čaklās rokas”. Tiek organi-
zētas brīvā laika pavadīšanas iespējas un izglītošanās iespē-
jas radošo nodarbību, interešu grupu, tematisku pasāku-
mu un individuālu konsultāciju grupās. Pie pensionāriem 
ir viesojušies un informējuši par jaunumiem domes depu-
tāti un dažādu nodaļu darbinieki; bērnudārza “Riekstiņš” 
bērni, folkloras kopa “Cēlāji”.

Vasaras periodā notiek senioru ekskursijas, ziemas pe-
riodā – teātru izrāžu apmeklējumi. 

Reizi mēnesī Carnikavā tiek organizētas Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras speciālistu pieņemšana, kurā bezdarb-
niekiem ir iespēja reģistrēties un saņemt konsultācijas, kā 
arī saņemt informāciju par vakancēm un citiem ar nodar-
binātību saistītiem jautājumiem.

Pieprasīti ir centra nodrošinātie pakalpojumi – duša, 
automātiskā veļas mašīna ar žāvētāju. Regulāri ir iespēja 
saņemt humāno palīdzību un Latvijas Sarkanā krusta pār-
tikas pakas.

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis”
2018. gadā centrā regulāri pulcējās Kalngales senioru bied-
rība “Paeglis”. Centrā seniori atzīmēja gadskārtu svētkus, 
organizēja lekcijas par aktuālām un interesējošām tēmām, 
strādāja rokdarbus, organizēja ekskursijas, kurās kopā de-
vās. 

Centrs piedāvā pieeju datoram un interneta pieslēgu-
mu, ir iespēja noskaidrot visus interesējušos jautājumus 
par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem, iesniegt 
iesniegumus. 

“Kadiķī” notika vairākas izstādes, centrs ir arī kā tik-
šanās vieta Kalngales nūjotājiem. Te pulcējas arī topošās 
grāmatas par Carnikavas novadu autori.

Carnikavas novada bāriņtiesa
Carnikavas novada bāriņtiesa ir aizbildnības un aiz-

gādnības iestāde un prioritāri nodrošina bērnu un aiz-
gādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsar-
dzību. 2018. gadā notikušas 45 bāriņtiesas sēdes, piedalī-
jušies 40 administratīvā procesa dalībnieki, 9 pilnvarotie 
pārstāvji, 7 institūciju pārstāvji.

2018. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 45 koleģiālus lēmu-
mus. Nav bijusi nepieciešama vienpersonisku lēmumu 
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pieņemšana par bērna šķiršanu no ģimenes, lai novērstu 
būtisku apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai vai at-
tīstībai.

Pārskata gadā bērna aizgādības tiesības pārtrauktas 
vienam vecākam, bet četriem vecākiem, kuri ilgstoši ne-
nodrošināja bērnu aprūpi un uzraudzību, ar tiesas sprie-
dumu atņemtas bērnu aizgādības tiesības. Trīs vecākiem 
atjaunotas aizgādības tiesības, un šo vecāku aprūpē at-
griezušies pieci bērni.

Uz 2019. gada 1. janvāri ārpusģimenes aprūpe tiek 
nodrošināta desmit bērniem, no tiem pieci uzturas au-
džuģimenēs, pieci dzīvo aizbildņu ģimenēs. Ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ie-
vietotu bērnu nav.

Bāriņtiesas redzeslokā pārskata gadā no jauna nonā-
kušas četras ģimenes, par kurām saņemta informācija 
par iespējamu bērnu tiesību un interešu aizskārumu.

Bāriņtiesa kā prasītājs un trešā persona piedalījusies 
11 tiesu procesos par bērnu aizgādības tiesību atņemša-
nu vecākiem, bērnu dzīvesvietas noteikšanu, viena vecā-
ka atsevišķas aizgādības noteikšanu, saskarsmes kārtības 
noteikšanu ar atsevišķi dzīvojošo vecāku un adopciju.

Bāriņtiesas lietvedībā ir trīs aizgādnības lietas pilnga-
dīgām personām ar garīga rakstura vai citiem veselības 
traucējumiem un četras aizgādnības lietas mantojumiem 
un promesošas personas mantai.

Bāriņtiesa izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā 
pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem un sniedz 
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā. Pārskata gadā iz-
darīti 227 apliecinājumi, iekasēta 1774 eiro valsts nodeva 
pašvaldības budžetā. Saskaņā ar pašvaldības domes lē-
mumu, atsevišķas iedzīvotāju grupas atbrīvotas no valsts 
nodevas samaksas.

2019. gadā īpaša vērība tiek veltīta piemērotu ģimeņu 
motivēšanai kļūt par audžuģimenēm un sadarbības no-
stiprināšanai ar 2018. gadā izveidotajiem ārpusģimenes 
aprūpes atbalsta centriem, kā arī starpinstitucionālajai 
sadarbībai starp pašvaldības institūcijām un speciālis-
tuiem, lai novērstu bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstāk-
ļus, bērniem paliekot ģimenē.

3.6. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Carnikavas pašvaldības policijā (PP) strādā 12 dar-

binieku. PP rīcībā ir divas trafarētas automašīnas, kas 
aprīkotas ar video reģistratoriem; divi ar motoru aprī-
koti peldlīdzekļi; viens kvadricikls; speclīdzekļi (taizeris 
– elektrošoka ierīce, piparu gāzes baloni, steki un roku 
dzelži); personīgās drošības līdzekļi vadošai dežūrmai-
ņai (divas bruņuvestes); dzīvnieku čipu lasītājs; alko-
metrs; verificētas mērierīces. Atbilstoši kompetencei ir 
nodrošināta piekļuve datubāzēm, lai palielinātu uzdevu-

mu izpildes ātrumu. Piekļuvi datubāzēm nodrošina IT 
iekārtas operatīvajos transporta līdzekļos, pašvaldības 
policijas datoros un diennakts režīmā strādājošajā mo-
bilajā tālrunī.

Būtiski ir pasākumi, kurus pašvaldības policija velta 
kontrolei uz ūdens, jo Carnikavas novada teritorijā atrodas 
19 km jūras piekrastes josla, piecas upes un kanāli (Gauja, 
Dzirnupe, Vecgauja, Langa un Eimuru kanāls), pieci ezeri 
(Ummis, Dzirnezers (tai skaitā mazais Dzirnezers), Lave-
ru ezers, Garezeri, Pulksteņu ezers) un piecas salas: Dzirn- 
ezerā atrodas Vadoņu sala, Krievu sala, Sidrabsaliņa, 
Garā sala un Garezeros (Vidējā Garezerā) – Čūsku sala. 
Nodrošinot uzraudzību uz ūdeņiem, no iekšējām ūdens-
tilpēm 2018. gadā izvilkti četri nelegāli izvietoti zvejas 
rīki un tehniskais aprīkojums. 

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

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

2018. gadā ir sastādīti 214 administratīvo pārkāpumu 
protokoli, kas ir par 39 mazāk nekā 2017. gadā. Carni-
kavas novada pašvaldības policijas darba prioritāte ir li-
kumpārkāpumu profilakse. Iedzīvotāji tiek izglītoti, ad-
ministratīvais sods tiek piemērots kā galējais līdzeklis.

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

Regulāri tiek sniegts atbalsts Valsts policijai (VP), iz-
braucot uz izsaukumiem pirmajiem. VP nodotas 55 perso-
nas, no tām piecas bijušas autovadītāji alkohola reibumā.

Ilgtermiņa prioritāte, ko izvirzījusi pašvaldības polici-
ja savā darbā, ir tīra un sakopta vide Carnikavas novadā. 
Lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi, pašvaldības poli-
cija veic patrulēšanu, informē nekustamo īpašumu īpaš-
niekus par nepieciešamību sakopt īpašumus, izvietot ad-
resācijas plāksnītes, noslēgt atkritumu apsaimniekošanas 
līgumus, kā arī juridiskām personām piemiņas un svētku 
dienās izvietot pie dzīvojamām ēkām valsts karogu. 

2018. gadā ir nosūtīti paziņojumi par:
1. atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu 
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– 38 paziņojumi (2017.g. – 278);
2. īpašumu numerācijas plāksnes uzstādīšanu vai 

nomaiņu – 237 paziņojumi (2017.g. – 226);
3. nesakoptiem īpašumiem – 102 paziņojumi 

(2017.g. – 297).
2018. gadā reģistrēti 1818 notikumi, to skaitā par dažā-

da veida administratīvajiem pārkāpumiem (sk. 10. attēlā). 
Par CSN pārkāpumiem ir sastādīti 608 protokollēmumi, 
no tiem 490 bija apstāšanās un stāvēšanas paziņojumi, 
118 – apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumi dabas parkā.

2018. gadā 60 personas nogādātas Valsts policijā un 
Vairākas personas nogādātas dzīvesvietā, deviņas perso-
nas – patversmē. Veicot kontroli  dabas parkā  “Piejūra”, 
12 gadījumos par pārkāpumiem uzsāktas administratīvās 
lietvedības un materiāli nodoti Dabas aizsardzības pār-
valdei. Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāp-
šanu sastādīti 552 administratīvā pārkāpuma protokollē-
mumi, no kuriem par apstāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu pārkāpšanu dabas parkā – 56.

Pašvaldības policijas priekšnieks pieņēmis 56 lēmu-
mus (3 – par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola rei-
bumā; 6 – par smēķēšanas noteikumu pārkāpumiem;  
25 – par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu; 
 10 – par sīko huligānismu; 1 – par tirdzniecības notei-
kumu pārkāpumu, 1 – par taksometra pakalpojumu iz-
mantošanu, neveicot samaksu, 1 – par dzīvošanu Latvijas 
Republikā bez deklarētas dzīvesvietas. Deviņi PP priekš-
nieka lēmumi atcelti un vainīgajām personām izteikti 
mutvārdu aizrādījumi. Trīs lēmumus uz vietas pieņēmuši 
inspektori – par dzīvošanu LR bez deklarētās dzīvesvietas 
un par atrašanos diennakts tumšajā laikā bez atstarotāja.

2018. gadā dzīvnieku patversmē “Labās mājas” nogā-
dāti desmit dzīvnieki.

3.7. Komunālā saimniecība
Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas 

Komunālserviss” (sturpmāk tekstā – aģentūra) ir Carnika-
vas novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas izveido-
ta, lai īstenotu Domes funkcijas siltumapgādes, ūdensap-
gādes, kanalizācijas, kā arī labiekārtošanas, sanitārās tīrī-
bas un apsaimniekošanas darba organizācijā Carnikavas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un darbo-
jas saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru liku-
mu, likumu “Par pašvaldībām”, citiem Latvijas Republikas 
likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, domes lēmu-
miem un aģentūras Nolikumu.

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

Aģentūras finanšu līdzekļus veido Carnikavas nova-

9. attēls. Sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli

1. tabula. Administratīvo pārkāpumu būtība 2018. gadā

Skaits Administratīvā pārkāpuma būtība

75 nav izvietota ēkas numura zīme vai neatbilstoši izvietotu numura 
zīme (SN Nr.2010/5  26.1)

45 nesakoptas teritorijas (SN Nr.2009/6  4.1.; 4.3.punkti)

21  suns ārpus teritorijas (LAPK 106.p.1.d.)

13 nav noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums (LAPK 75.p.2.d.)

12 par pārkāpumiem dabas parkā “Piejūra” (7 APP- auto nobrauca no 
ceļa, 3 APP –  par ugunskuru kurināšanu, no kuriem 1 gadījumā 
uzcelta arī telts, 2 APP – par teltis)

10 sīkais huligānisms (LAPK 167.p.)

8 atvērts alkohola iepakojums

4 sabiedriskā vietā alkohola reibumā (LAPK 171.pants;  no tiem 1 
APP – nepilngadīgai personai)

4 dzīvo LR bez deklarētās dzīvesvietas (LAPK 186.p.)

4 vides piesārņošana (LAPK 58.p.)

2 reklāma bez saskaņošanas (SN Nr.2010/10)

2 izkārts LV karogs neatbilstoši prasībām

2 tirdzniecība bez atļaujas (LAPK 155p.)

2 izveidojusies kūla (LAPK 51.p.)

2 tirdzniecība bez atļaujas (LAPK 155p.)

1 sabojāti elektronisko sakaru kabeļi

1 koku patvaļīga ciršana (LAPK 67.p.)

1 smēķēšana neatļautā vietā

1 izmesti atkritumi neparedzētā vietā

1 viltus izsaukums (LAPK 202 p.)

1 smēķēšanas noteikumu pārkāpums (LAPK 42.1 p.)

1 diennakts tumšajā laikā bez atstarotāja (LAPK  149.23 p.)

1 izmantoja taksometra pakalpojumus, nesamaksājot par pakalpoju-
mu (LAPK 137.p.)

1 izvesti atkritumi, ignorējot atkritumu izvešanas sistēmu (SN Nr.  
2017/13)

1 zīmējumu veidošana uz tilta balstiem (SN Nr. 2010/10)
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da domes piešķirtais finansējums, kura nepieciešamība 
tiek pamatota, ņemot vērā Aģentūras speciālistu aprē-
ķinus par veicamo darbu apjomiem, esošo un nākotnes 
cenu politiku valstī un pašvaldības prognozētās finanšu 

iespējas. Aģentūra savā darbībā ievēro finansējuma izlie-
tojuma pamatprincipus – finanšu līdzekļi tiek izlietoti sa-
skaņā ar Carnikavas novada domes apstiprināto budžetu 
Aģentūrai deleģēto funkciju izpildei. 

Carnikavas novada ceļa/ielu tīkla raksturojums
 Carnikkavas novada pašvaldības  pārvaldījumā ir  

152 km iekšējo novada ceļu un ielu, no kuriem 63,380 km 
(41%) ir ar melno segumu un 89,12 km (59 %) ar grants 

segumu vai bez seguma. Detalizētāks sadalījums parādīts 
2. tabulā.

Ceļi Ielas Tilti Laukumi un 
stāvlaukumi

Kopā Ar melno  
segumu

Kopā Tajā skaitā
Garums Laukums Laukums

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

km km km m2 km m2 km m2 m m2 m2

28,96 7,39 123,54 498 890 55,99 206 139,00 67,55 292 751 414,56 1487,29 14 140,00

2. tabula. Ielu un ceļu garumi /segumi

Ceļi/ielas ar melno segumu Carnikavas novadā.  
2019. gadā 5 % jeb 3,27 km ceļu/ielu ar melno segumu 
ir klasificējami kā sabrukuši, un tiem ir nepieciešama 
pilnīga segas rekonstrukcija. 25 % jeb 27,67 km ielu/ceļu 
ar grants segumu ir klasificējami kā sabrukuši, un tiem 
nepieciešama pilnīga segas dilumkārtas rekonstrukcija. 
Galvenais segumu bojāšanas cēlonis ir segas konstruk-
tīvo slāņu nogurums, saistvielas dabīgā novecošana un 
mazākā mērā – agrākajos gados izpildīto būvdarbu kva-
litāte. Pēdējos gados sāk pieaugt satiksmes slodžu radītie 
bojājumi, jo pieaug pašas slodzes, virskārtu stiprības pa-
vājināšanās rada palielinātu slodžu ietekmi uz segas pa-
mata kārtām, kuras sāk pastiprināti bojāties un sabrukt. 

Atkusnī ceļa segas konstrukcija pārmitrinās un tās 
nestspēja samazinās, lai gan tā ir projektēta un izbūvē-
ta tā, lai spētu saglabāt pietiekamu nestspēju arī nelab-
vēlīgos apstākļos. Diemžēl, seguma konstrukcijai nolie-
tojoties un novecojot, spēja būt noturīgai arī pavasara 
atkusnī samazinās. Carnikavas novadā asfalta seguma, 
kas ir neapmierinošā stāvoklī, daudzums ar katru gadu 
pieaug. Pavasarī bedrīšu veidošanās uz avārijas stāvok-
lī esošiem ceļiem un ielām  ir neizbēgama. Šo problēmu 
nevar atrisināt ar  bedrīša remontu, ir nepeiciešama ielas 
vai ceļa rekonstrukcija. Bedrīšu remonts nodrošina tikai 
ceļa caurbraucamību, bet nevar nodrošināt to, ka bedres 
neveidosies no jauna. Bedrīšu remonta apjoms pa mēne-
šiem un gadiem ir pieaudzis vairākkārt. 2018. gadā, lai 
paildzinātu ceļa asfaltbetona seguma ekspluatācijas laiku, 
Serģu ielai Gaujā un ceļam A1–dzelzceļa pārbrauktuve 
Lilastē tika veikta divkārtu virsmas apstrāde. Betm pie-
mēram, uz Zibeņu–Briljantu ceļa šobrīd šāda tehnoloģi 
nav iespējama

Ceļi ar grants segumu Carnikavas novadā
Ceļu/ielu ar grants segumu galvenā problēma patla-

ban ir grants virskārtu nodilums, kas būtiski veicina se-
guma deformācijas. Pie nelielām slodzēm grants seguma 
nodilšana notiek lēni un šos ceļus iespējams uzturēt tikai 
ar planēšanas un  dziļo profilēšanu vienu vai dažas reizes 
sezonā. Pieaugot satiksmes intensitātei, pasliktinoties se-
guma konstrukcijai, minimālā planēšana un profilēšana 
vairs nav pietiekama, lai grants ceļus uzturētu līdzenus. 
2018. gada sezonā vairākiem ceļiem/ielām veikta augu 
zemes noņemšana, lai nodrošinātu ūdens atvadi, kā arī 
kritiskos posmos tiek veikta seguma pastiprināšana, pie-
berot ar grants/šķembu maisījumu. 2018. gadā vairākām 
grants ielām tika veikta divkārtu virsmas apstrāde. 2019. 
gadā plānots turpināt augu zemes noņemšanu, lai nodro-
šinot ūdens atvadi no ceļu/ielu virsmas, un pastiprināt 
seguma konstrukciju ar grants/šķembu maisījumu. 
Ceļu, ielu un infrastruktūras attīstības ietvaros 2018. gadā 
pabeigta Garupes ielas 2. kārtas būvniecība, kurā 0,682 
km psmā veikta seguma atjaunošana (izmaksas – 332 115 
eiro  ar PVN); autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktu-
ve–Ādažu muiža” 0,585 km posma pārbūve (516 290 eiro 
ar PVN); Liepu alejā demontēts tilts un izbūvēta jauna 
caurteka (150 853 eiro ar PVN); Zušu ielā izbūvēta gājēju 
ietve, apgaismojums un O. Vāciešu ielā izbūvētas gājēju 
barjeras satiksmes drošības uzlabošanai gājējiem 205 650 
vērtībā (ar PVN); Poču, Sautiņu, Liepu, Stacijas, Serģu 
ielā un ceļam A1–dz. pārbrauktuve  veikta seguma atjau-
nošana, izmantojot divkāršo virsmas apstrādi (izmaksas 
253 503 ar PVN).  Lai paildzinātu ielu/ceļu ekspluatācijas 
laiku, 2019. gadā turpināsies divkāršā virsmas apstrāde 
un citi ielu/ceļu pārbūves darbi. 
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Tilti Carnikavas novadā
Carnilavas novada domes pārziņā šobrīd atrodas 13 

tilti (2a. tabula). Dēļ nepietiekamā finansējuma ilgā-
kā laikaposmā tiltu remontdarbu apjomi ir bijuši ma-
zāki par tiltu novecošanās ātrumu un ir uzkrājies ļoti 
liels remonta darbu deficīts. Daļa tiltu šobrīd vairs ne-
atbilst  pieaugušajām ekspluatācijas, satiksmes drošības 
un standartu prasībām. Lielākoties šie tilti pēc tipveida 
projektiem uzbūvēti 1960./1970. gados no saliekamām 
dzelzsbetona konstrukcijām. Ekspluatācijas laikā tiltu 
brauktuves, krastu sajūguma konstrukcijas ir nolietoju-
šās un bojātas, kā arī nobrukuši un izskaloti krastu, upes 
gultnes, uzbēruma nostiprinājumi, sarusējuši metāla ele-

menti, un laiduma konstrukcijās izveidojušās dziļas plai-
sas. Nepieciešams veikt tilta remontdarbus pēc to nolie-
tojuma pakāpes, lai uzlabotu satiksmes drošību atbilstoši 
satikmes intensitātei un paildzinātu tilta ekspluatācijas 
laiku. Carnikavas novadā nav tiltu, kurus varētu definēt 
kā sabrukušus, bet 60% ir nepieciešams savlaicīgi veikt 
remontdarbus.  2018. gadā tika veikta  pilnīga pārbūve 
tiltam pāri Vecupi Liepu alejā, kur ekspluatācijas laikā 
tilta konstrukcijas bija tā nolietojušās un bojātas, ka tika 
noteikts masas ierobežojums 20 t to šķērsojošajiem auto. 
Tilts tika demontēts un izbūvēta jauna caurteka, jo šāds 
risinājums bija finansiāli izdevīgāks.

Nr.p.k Ielas nosaukums 
un ciemats

Tilta  
nosaukums Konstrukcija Seguma 

veids
Platums 

(m)
Garums 

(m)

Gājēju vai 
autotransporta 

ekpluatācijai
Informācija 

1 Jūras iela, Car-
nikava

Tilts pār Vec-
gauju

Saliek.dz/b 
plātnes + tērau-

da sijas

Asfalta 
segums

5,97+ 
+2x1,0 10,50 A/transportam 

un gājēju

2013. gadā Zivsaimniecības projekta  
ietvaros veikta hidroizolācijas izbūve, 

asfaltbetona, deformācijas šuvju izbūve un 
nesošās konstrukcijas pastiprināšana

2 Ķīvīšu iela, 
Kalngale

Tilts pār Lan-
gas upi

Ttērauda 
sija U-profila 

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

3 Parka iela, Gar-
ciems

Tilts pār Ei-
muru kanālu

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

4 Rūpnieku iela, 
Carnikava

Tilts pār 
Vecupi

Saliekamo plāt-
ņu tilts – 8 gab.

Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam 

un gājēju 2015. gadā veikti tilta atjaunošanas darbi 

5 Liepu aleja, 
Carnikava

Tilts pār 
Vecupi

Saliekamo plāt-
ņu tilts – 8 gab.

Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam 

un gājēju

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

2017. gadā

6 Mazā Robežu 
iela, Carnikava

Tilts pār 
Vecupi

Saliekamo plāt-
ņu tilts – 8 gab.

Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam 

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

7 Cīruļu iela, 
Kalngale

Tilts pār Lan-
gas upi

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

8 Kraukļu iela, 
Kalngale

Tilts pār Lan-
gas upi

Režģotā kopne 
ar brauktuvi pa 

augšu

Tērauda 
klājs 3,50 7,40 A/transportam 

un gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā

9 Brūkleņu iela, 
Carnikava

Tilts pār Vec-
gauju

Tērauda sijas –  
6 gab.

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

10 Dzirnupes iela, 
Gauja

Tilts pāri 
Dzirnupei

Dzelzsbetona 
sijas 

Asfalta 
segums

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

un gājēju

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

datu formu. 2017. gadā veikta tilta inspekcija

11 Kastaņu iela, 
Garciems

Tilts pāri 
Eimura kanā-

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

12

Gājēju – velo-
sipēdistu tilts 
Stacijas iela, 

Carnikava

Tilts pār 
Gauju

Loka kopnes un 
dubults – T siju 

tilts

Stiklšķied-
ras ar 

korundu un 
epoksīda 

dilumkārtu

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

18. novembrī. Veikta pieņemšanas  
inspekciju pēc nodošanas ekspluatācijā

13 Ūdensrožu iela, 
Carnikava

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

2a. tabula. Tiltu saraksts 
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Carnikavas novada pašvaldības Būvvalde 2018. gadā iz-
devusi 176 būvatļaujas (sk. 3. tabulu).

Būvvaldes darbības pamatvirzieni:
1. kontrolēt veicamo būvdarbu atbilstību likumu, norma-

tīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām;
2. izskatīt būvniecības pieteikumus;
3. izskatīt iesniegtos būvprojektus;
4. izsniegt būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas 

atļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – re-
ģistrēt 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 faktisko 

stāvokli;
9. organizēt novada domes pirmpirkuma tiesību izman-

tošanu.
 
Lielākie 2018. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti:

- Ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Dzērvju un Pūces 
iela Kalngalē, kadastra apz. 80520070663, 80520070681.

- Autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve–Ādažu 

3.8. Būvvalde 
Nosaukums Skaits

1. Izdotas būvatļaujas 176

2. Atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 161

3. Atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildi

138

4. Akceptēti paskaidrojuma raksti 140

5. Akceptētas apliecinājuma kartes 65

6. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 83

7. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli

6

8. Izsniegtas izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības

276

9. Līdzdalība dokumentu gatavošanā, lai zemesgrāmatā 
ierakstītu pašvaldības īpašumus

59

3.tabula. Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 2018. g.

muiža” pārbūve.    Garciems, kadastra apz. 80520081382.
- Garupes ielas un Jaunciems–Carnikava–Ādaži P1 

krustojuma pārbūves 2. kārta, Garupes iela, Garupe, ka-
dastra apz. 80520060760, 80520060759.

10. attēls. Autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve–Ādažu muiža” 
pārbūve

11. attēls. Garupes ielas II kārtas izbūve
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4.1. Pašvaldības pārskata gada  
pamatbudžeta ieņēmumi

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi 
bez finansēšanas 2018. gadā bija 11 541 813 eiro – par  
8,5 % lielāki nekā 2017. gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 
2018. gada sākumu bija 465 415 eiro, bet finansēšana no 
aizņēmumiem 2 679 568 eiro. 

Kā redzams no 4. tabulas datiem (sk. pielikumā  
39. lpp.), ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2018. gadā 
salīdzinājumā ar 2017. gadu lielākais finansiālais palielinā-
jums bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 8,8 % jeb 568 
tūkst. eiro sakarā ar pašvaldības politiku vienīgā mājok-
ļa atbalstam iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) jomā. Tās rezultātā strauji pieauga deklarēto iedzī-
votāju skaits, taču līdz ar to par 10 % samazinājās nekusta-

mā īpašuma nodokļa ieņēmumi par mājokļiem. Iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa ieņēmumu īpatsvars ieņēmumos 
rezultātā bija 61 %, bet nekustamā īpašuma nodokļa ieņē-
mumu īpatsvars – 13 % iedzīvotāji vairāk sāka deklarēties, 
līdz ar to arī paaugstināto NĪN maksāja mazāk.

2018. gadā, pretēji 2017. gada tendencēm, 2,5 reizes 
jeb par 498 tūkst. eiro palielinājās transferti Eiropas Sa-
vienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, jo tika uz-
sākta intensīva projektu realizēšana. Saistībā ar Piejūras 
internātpamatskolas likvidāciju saņemtie valsts transferti 
mācību procesa nodrošināšanai turpināja samazināties – 
par 360 tūkst. eiro jeb 32 %. Taču aizņēmumi tika ņemti 
par 1 milj. eiro vairāk nekā 2017. gadā, galvenokārt, paš-
valdības investīciju projektu īstenošanai. Maksas pakal-
pojumi bija palielinājušies, to skaitā arī komunālo pakal-
pojumu  maksas pārskatīšanas rezultātā.

4. FINANŠU RESURSI UN  
PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

12. attēls.  Carnikavas novada domes plānotā ieņēmumu dinamika 2017.–2019. gadā
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13. attēls.  Carnikavas novada domes 2018. gada ieņēmumu īpatsvars

 12. attēlā uzskatāmi redzams, ka ieņēmumu dinami-
kā pa gadiem lielākais īpatsvars ir ienākumiem no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa, 2019. gada plāns tika izstrā-
dāts pēc piesardzības principa. Salīdzinot triju gadu di-
namiku, redzams, ka 2017. gadā plānots straujš kāpums 
transfertiem ES struktūrfondu īstenošanai, jo sākusies 
lielo ES projektu realizācija. Daļēji tādēļ arī palielinās fi-

nansēšana no aizņēmumiem, to skaitā ES līdzfinansēto 
projektu īstenošanai, arī izglītības iestāžu būvniecībai un 
renovācijai. 

 13. attēlā redzams ieņēmumu īpatsvars pēc ekono-
miskās būtības. Lielākais īpatsvars bija ieņēmumiem no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 48 %, otrs lielākais – 18 
% finansēšanai no aizņēmumiem, tai skaitā arī ES finan-

14. attēls.  Nodokļu ieņēmumu struktūra
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sēto projektu īstenošanai; īpašuma nodokļiem – 11 %,  
kā arī no maksas pakalpojumiem 8 %, no kuriem lielāko 
īpatsvaru sastāda komunālo maksājumu ieņēmumi.

6 %  īpatsvars bija  valsts budžeta transfertiem Eiropas 
Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kas saistīts 
ar šo projektu īstenošanas uzsākšanu, bet tikai 5 % – sa-
ņemtajiem transfertiem no valsts budžeta, galvenokārt 
izglītības pasākumiem, tā kā Carnikavas pašvaldībā ir 
četras mācību iestādes: Carnikavas pamatskola, pirms-
skolas izglītības iestādes  “Riekstiņš” un “Piejūra”, kā Car-
nikavas Mūzikas un mākslas skola. Tikai 3 % īpatsvars 
bija naudas līdzekļu atlikumam, bet pārējiem nenodokļu 
ieņēmumiem, to skaitā valsts, pašvaldības nodevas un 
pašvaldību budžetu transferti – pamatā izglītības funkci-
ju veikšanai, bija aptuveni 1 % kopējos ieņēmumos.

Kā redzams no 14. attēla, nodokļu ieņēmumos gal-
venie ieņēmumi ir no iedzīvotāju ienākuma nodokļa –  
82 %, NĪN par zemi – 12 %, NĪN  par mājokļiem – 5 %.

4.2.Pašvaldības pārskata gada  
pamatbudžeta izdevumi

2018. gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija  
14,4 milj. eiro, salīdzinot ar 2017. gadu, tie bija par 
16,8 % lielāki, jo pašvaldība uzsāka dažādu projektu, to 
skaitā ES līdzfinansēto, īstenošanu. 

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumus sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas (sk. 
5. tabulā 40. lpp.) redzams, ka lielākais izdevumu pie-
augums bija kapitālieguldījumiem ar jau pieminēto ES 
līdzfinansēto projektu īstenošanu, kā arī ar pašvaldības 
projektu īstenošanu. Arī preču un pakalpojumu kategori-
jā bija vērojams pieaugums, jo daļēji Eiropas fondu līdzfi-
nansētie projekti tiek īstenoti ar pakalpojumiem. 

Tā kā 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, bija vē-
rojama vispārēja tendence, ka saistībā ar izmaiņām 
normatīvajos aktos palielinās pedagogu atalgojums, pa-
lielinājās izdevumi atlīdzībai. Šie saistībā saistībā ar ap-
saimniekojamo objektu skaita palielināšanos pieauga arī 
p/a “Carnikavas Komunālserviss”. Palielinājums bija arī 
izdevumos citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu 
pirkšanu, kā arī izglītības pasākumiem, galvenokārt, iz-
glītības iestādēm Rīgā. Salīdzinot ar 2017. gadu, iemaksas 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā samazinājās par  
25 %, jo domes vadības realizētās pareizās nodokļu po-
litikas dēļ iedzīvotāji sāka intensīvāk deklarēties Carni-
kavas novadā, līdz ar to bija nepieciešams pašvaldībai 
nodrošināt pietiekamu finansēšanas modeli.   

15. attēlā parādīta izdevumu ar lielāko īpatsvaru sa-
dalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem dinamika 
2017., 2018. gada izpildei un 2019. gada plānotajiem iz-
devumiem.

15. attēls.  Izdevumu dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas 
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Kā redzams 15. attēla grafikā, no 2019. gadā plānota-
jiem izdevumiem vislielākais palielinājums ir kapitālie-
guldījumiem sakarā ar ES fondu līdzfinansēto projektu, 
kā arī pašvaldības finansēto projektu īstenošanu. Šī ten-
dence turpinās jau no 2017. gada. 

16. attēlā redzams lielākais izdevumu īpatsvars sa-
dalījumā pa ekonomiskajām kategorijām 2018. gadā –  
34 % no Carnikavas novada pašvaldības izdevumiem 
bija atlīdzībai, tai skaitā arī četru izglītības iestāžu darbi-
nieku atalgojumam, ko daļēji finansē no valsts dotācijas; 
precēm un pakalpojumiem – 20 %, lai nodrošinātu visu 
pašvaldības iestāžu darbību, kā arī daļēji – Eiropas Sa-
vienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Dotācija, ko 
Carnikavas novada pašvaldība maksā finanšu izlīdzinā-
šanas fondā citām pašvaldībām, kuras nespēj nodrošināt 
pietiekamus ieņēmumus, bija 8 % no kopējiem izdevu-
miem; kapitālajiem izdevumiem – 28 %; aizņēmumu no 
Valsts kases atmaksām īpatsvars bija 6 %. 3 % no pašval-
dības izdevumiem veido samaksa citām pašvaldībām par 
izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Carni-
kavas novadā deklarētajiem izglītojamiem, sociālo pabal-
stu maksājumi iedzīvotājiem bija 1% apmērā.

Savukārt 6. tabulā (sk. 40. lpp.) apkopota Carnika-
vas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 2017., 
2018. gada kases izdevumiem un 2019. gada plānotajiem 
izdevumiem pa funkcionālajām kategorijām.

Kā redzams 5. tabulā, kopējais izdevumu palielinā-
jums 2018. gadā, salīdzinājumā ar 2017. gadu, bija par  
17 % jeb 2,1 milj eiro.

Lielākais pieaugums – 1,6 milj. eiro jeb 84% – bija 
kategorijā “Ekonomiskā darbība”, jo apjomīgāk tika 
īstenota ceļu, ielu infrastruktūras programma: par  
550 tūkst. eiro, piesaistot ERAF līdzfinansēju-
mu, tika izbūvēta atpūtas taka Carnikavā un, pie-
saistot INTERREG līdzekļus – atpūtas taka 
Garciemā. Piesaistot Lauku atbalsts dienesta  
ELFLA līdzfinansējumu, tika sakārtoti arī lauku teritori-
jas ceļi, kuriem ir liela nozīme gan uzņēmējdarbības at-
tīstībā, gan iedzīvotāju labklājības veicināšanā.

34 % pieaugums bija kultūras sadaļā, jo sāka īstenot 
apjomīgo ERAF līdzfinansēto SAM 5.5.1. projektu “Sa-
viļņojošā Vidzeme”.

Vienīgais samazinājums bija kategorijā “Vispārējie 
valdības dienesti”, tas saistīts ar iemaksu pašvaldības fi-
nanšu izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām samazinā-
jumu par 369 tūkst. eiro jeb 25 %. Iemaksas samazinājās, 
pateicoties pareizai iedzīvotāju deklarēšanās veicināšanas 
politikai novadā.

Izdevumi par pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanu, salīdzinājumā ar iepriekšējā gadu, pieau-
ga par 8 %. Sabiedriskās kārtības un drošības  kategorijā 
izdevumi pieauga par 20 %, kas saistīts ar pašvaldības 
policijas atalgojuma politikas maiņu.

Aizņēmumu atmaksa bija par 10 % lielāka nekā ie-
priekšējā periodā, jo lielākas bija ir arī uzņemtās saistī-
bas, kas nepieciešamas novada labiekārtošanai un iedzī-
votāju dzīves vides un kvalitātes uzlabošanai.

17. attēlā grafiski skatāmi izdevumi pēc funkcionā-

16. attēls.   Izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas
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lajām kategorijām – lielākie faktiskie izdevumi 2017. un 
2018. gados ir kategorijai, kas ietver pašvaldības teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanu. Nākamā lielākā izdevumu 
kategorija, kur izdevumi pa gadiem ir samērā līdzīgi, ir 
saistībā ar izglītības pasākumiem, jo Carnikavas novadā 
ir trīs izglītības iestādes: pirmsskolas izglītības iestāde 
“Riekstiņš”, Carnikavas pamatskola un Carnikavas spe-
ciālā internātskola. Pēc šīs klategorijas seko izdevumi 
vispārējiem valdības dienestiem, kuros ietilpst arī Carni-
kavas novada pašvaldības dotācija citām pašvaldībām fi-
nanšu izlīdzināšanai. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai, 
sociālajai aizsardzībai un atpūtai, kultūrai un sportam 
veltītajās kategorijās krasas amplitūdas triju gadu dina-
mikā nav vērojamas.

Taču 2019. gadā lielākie plānotie izdevumi ir paredzē-
ti izglītības sadaļā – gan izglītības iestādes moduļu ēkas 
būvniecībai, gan piejūras pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai. Tāpat palielinājums ir arī sadaļā par eko-
nomiskā darbība– saistībā ar jaunu apjomīgu projektu 
sākšanu, piemērām, uzņēmējdarbības infrastruktūras 
būvniecība, kā arī dažādiem ielu un ceļu attīstības pro- 
grammas būvniecības un projektēšanas darbiem. Kultū-
ras sadaļā plānotais palielinājums veltīts projekta “Saviļ-
ņojošā Vidzeme” kultūras objektu būvniecībai.

18. attēlā parādīts Carnikavas novada pašvaldības 
izdevumu procentuālais sadalījums pa funkcionālajām 
kategorijām 2018. gadā. Lielākie izdevumi pēc funkcio-
nālajām kategorijām bija pašvaldības teritoriju un mā-

17.attēls. Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2018.gads.,  
2018. gads un izmaiņas pret 2019. gada plānu

18.attēls . Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada izdevumu 
īpatsvars sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām 

jokļu apsaimniekošanā – 24 % no visiem izdevumiem; to 
skaitā pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālser-
viss” izdevumi gan domes īpašumu apsaimniekošanai, 
gan komunālo pakalpojumu iedzīvotājiem nodrošināša-
nai, kā arī kapitālieguldījumi prioritāro projektu attīstībā 
ūdenssaimniecības un attīrīšanas jomā; izdevumi izglītī-
bai – 21%; ekonomiskajai darbībai – 20% no kopējiem 
izdevumiem.

Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars bija 
15 %, taču 52 % jeb 1,1 milj. eiro no šiem izdevumiem 
bija iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā citām pašval-
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dībām, kuras nespēj segt savus izdevumus. Aizņēmumu 
atmaksai tērēti 7% no kopējiem izdevumiem; atpūtai, 
kultūrai un sporta pasākumiem – 8 %, sociālajai aizsar-
dzībai – 3%, bet sabiedriskās kārtības nodrošināšanai –  
2 % no kopējiem izdevumiem.

4.3. Speciālais budžets
Carnikavas novada domes speciālā budžeta lielāko 

daļu veido Autoceļu fonda līdzekļi, kurus piešķir pašval-
dībām saskaņā ar Valsts budžetā paredzēto, un Satiksmes 
ministrija katru mēnesi ieskaita mērķdotāciju (vienu div-
padsmito daļu no attiecīgajam gadam paredzētās sum-
mas) pašvaldību ceļu fondos, un tos saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu prasībām var izlietot tikai speciā-
liem mērķiem. 

Neliela daļa – aptuveni 12 % – no speciālā budžeta 
ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kurus var novirzīt 
īpašiem mērķiem – vides aizsardzībai. 

7. un 8. tabulā (sk. 41. lpp.) apkopoti speciālā budžeta 
ieņēmumu un izdevumu dinamika 2017. un 2018. gada 
izpildei, kā arī 2019. gada plānotajam budžetam.

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ko-
pējie faktiskie izdevumi bija  97 791 eiro no kuriem 88.2 
tūkst. euro tika novirzīti ekonomiskajai darbība – auto-
ceļu fonda izlietojumam, bet 9543 eiro vides aizsardzībai. 
Uzturēšanas izdevumiem tika novirzīti 91.6 tūkst. eiro, 
bet pamatkapitāla veidošanai 8133 eiro. Naudas līdzekļu 
atlikums gada beigās bija 21 049 eiro. 

4.4. Ziedojumi un dāvinājumi 
Carnikavas novada pašvaldība 2018. gadā no fiziskām 

personām saņēma  450 eiro ziedojumu, kuri bija paredzē-
ti stipendijām labākajiem Carnikavas pamatskolas skol-
niekiem savā jomā. 

Salīdzinājumam – Carnikavas novada pašvaldība 
2017. gadā tika saņēma150 eiro ziedojumu no fiziskas 
personas, kas tika ziedoti stipendijai labākajam Carnika-
vas pamatskolas skolniekam. 

4.5. Aizņēmumi
2018. gadā Carnikavas novada pašvaldība saskaņā ar 

Carnikavas novada domes un Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmu-
miem saņēmusi 13 ilgtermiņa aizņēmumu un palielinā-
jusi  iepriekš izsniegto aizdevumu par 2 679 567 eiro. 

1. Aizdevuma līgums no 2018. gada 5. aprīļa. 
A2/1/18/139 projekta "Pašvaldības autoceļa ar grants segu-
mu Garciema dzelzceļa pārbrauktuve–Ādažu muiža pos-
ma pārbūve Carnikavas novadā" īstenošanai 48 935 eiro.

2. Aizdevuma līgums no 2018. gada 28. maija 
Nr.A2/1/18/252 projekta “Pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei” 55 899 eiro.

3. Aizdevuma līgums no 2018. gada 28. maija 
Nr.A2/1/18/253 būvprojekta “Kultūras un amatniecības 
centra pārbūve īpašumā “Blusas”” izstrāde – 34 073 eiro.

4. Aizdevuma līgums no 2018. gada 28. maija 
Nr.A2/1/18/254 ERAF projekta “Atpūtas taka dabas par-
kā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā” īstenošana 
331 779 eiro.

5. Aizdevuma līgums no 2018. gada 28. aprīļa 
Nr.A2/1/18/255 projekta “Latvijas-Igaunijas pārrobežu 
sadarbības programmas pr.Lat-Est” ietvaros pr.daļas Gā-
jēju taka Garciemā” īstenošana – 49 472 eiro.

6. Aizdevuma līgums no 2018. gada 28. maija 
Nr.A2/1/18/251 projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu 
un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve rekons-
trukcija un atjaunošana” īstenošanai – 279 521 eiro.

7. Aizdevuma līgums no 2018. gada 12. maija 
Nr.A2/1/18/452 prioritārā investīciju projekta “Bērnu 
rotaļu laukumi Carnikavas novadā”  īstenošanai– 34 291 
eiro.

8. Aizdevuma līgums no 2018. gada 3. augusta 
Nr.A2/1/18/528 projekta “Moduļu tipa ēku projektēšana 
un būvniecība izglītības funkciju nodrošināšanai” īsteno-
šanai – 3 496 295 eiro.

9. Aizdevuma līgums no 2018. gada 3. augusta 
Nr.A2/1/18/529 projekta “PII “Piejūra” ēkas un pieguļo-
šās teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas novadā” īste-
nošanai – 2 614 009 eiro.

10. Aizdevuma līgums no 2018. gada 4. septembra 
Nr.A2/1/18/611 projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu 
un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekons-
trukcija un atjaunošana 2. kārta”  īstenošanai –190 128 
eiro.

11. Aizdevuma līgums no 2018. gada 12. septembra 
Nr.A2/1/18/643 projekta “Carnikavas novada ielu, tiltu 
un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekons-
trukcija un atjaunošana 3.kārta”  īstenošanai – 178 211 
eiro.

12. Aizdevuma līgums no 2018. gada 12. novem-
bra Nr.A2/1/18/777 projekta “Carnikavas novada ielu, 
tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, re-
konstrukcija un atjaunošana 4. kārta” īstenošanai –  
160 803 eiro.

13. Aizdevuma līgums no 2018. gada 21. novembra 
Nr.A2/1/18/818 prioritārā investīciju projekta “Siguļu 
aizsargdambja būvniecība Valteru ielā 18” īstenošanai –  
131 127 eiro.
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5. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

2018. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 34 689 003 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 
bilances kopsumma palielinājusies par 2,652 milj eiro jeb 8 %. Kā redzams 10. tabulā (41. lpp.), pamatlīdzekļi kop-
summā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājušies par 2,8 milj. eiro. Zemes, ēkas un būves kopsummā 
salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājušās par 1,965 milj. eiro. 

Lielākie nodotie objekti, kas iekļauti pamatlīdzekļu sastāvā (eiro)

Veikti kapitālieguldījumi projektā SAM 5.5.1. "Kultūras objektu projektēšana" 151 120
Veikti kapitālieguldījumi atpūtas dabas takā "Piejūra" 557 750
Veikti kapitālieguldījumi atpūtas dabas takā Garciemā 68 856
Veikti kapitālieguldījumi Piejūras internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūvē 17 915
Veikti kapitālieguldījumi elektrisko sakaru tīklu Aizvēju ielā Garciemā pārvietošanas darbos un apgaismojuma izbūvē Torņa un Aizvēju ielā (Karlsona parks) 61 094
Veikti kapitālieguldījumi būvprojekta iztrādē ūdenssaimniecības attīstībai Carnikavā III kārtā 12 640
Veikti kapitālieguldījumi Siguļu aizsargdambja Valteru ielā 18 izbūvē 143 204
Veikti kapitālieguldījumi transformatora pārvietošanā (skolas rekonstrukcija) 21 659
Veikti kapitālieguldījumi būvprojekta izstrādē Stacijas iela pārbūvei 13 491
Veikti kapitālieguldījumi ēkas-paviljona būvniecībā Ziemeļu 23, Lilastē 13 080
Veikti kapitālieguldījumi Garciema pārbrauktuve-Ādažu muiža ceļa pārbūvē 515 436
Veikti kapitālieguldījumi ūdensvada un kanalizācijas izbūvē Dzērvju un Pūces ielā, Kalngalē 133 342
Veikti kapitālieguldījumi piebraucamā ceļa un gājēju ietves seguma izbūvē Siguļu kapos 17 700
Veikti kapitālieguldījumi Garupes ielas un ceļa Jaunciems-Carnikava-Ādaži P1 krustojuma pārbūves II kārtā 343 162
Veikti kapitālieguldījumi caurtekas izbūvē Liepu alejā Carnikavā 151 291
Veikti kapitālieguldījumi ietves izbūvē Zušu un O. Vācieša ielā 218 907
Veikti kapitālieguldījumi  ielu un ceļu apstrādē, izmantojot divkāršo virsmas apstrādi 253 499
Veikti kapitālieguldījumi jauna apgaismojuma izbūvē un atjaunošanā 20 190
Veikti kapitālieguldījumi izglītības iestāžu investīciju projektā "Carnikavas izglītības iestāžu projektēšana" 370 600

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 
pašu kapitāls palielinājies par 462 794 eiro (sk. 11. tabulu 42. lpp.). 

 

19. attēls. Bilances aktīvu struktūra 20. attēls. Bilances pasīvu struktūra 
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9. tabula. Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība

Posteņu nosaukums Atlikusī vērtība  
2018. gada beigās, eiro

Atlikusī vērtība  
2017. gada beigās, 

eiro

Izmaiņas 2018. gadā, salīdzinot 
ar 2017. gadu, eiro

Zeme, ēkas un būves 30 029 275 28 064 398 1 964 877

t.sk.:   

Dzīvojamās ēkas 59 302 53 327 5 975

Nedzīvojamās ēkas 3 835 754 3 858 524 -22 770

Transporta būves 7 415 769 6 105 800 1 309 969

Zeme zem ēkām un būvēm 2 623 498 2 666 740 -43 242

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 56 209 56 209 0

Pārējā zeme 1 135 993 1 079 356 56 637

Inženierbūves 14 902 750  14 244 442  658 308

Pārējais nekustamais īpašums 0 0 0

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie 
īpašumi nav nav -

t.sk.:    

Turējumā nodotā valsts un pašvaldības zeme nav nav -

Turējumā nodotās valsts un pašvaldības ēkas un būves nav nav -

2018. gadā turpinājās darbs pie jaunā Carnikavas 
novada teritorijas plānojuma izstrādes, bet nekustamo 
īpašumu attīstībā vēl tika ņemts vērā 2011. gadā apstipri-
nātais Carnikavas novada teritorijas plānojums (ar Car-
nikavas novada teritorijas plānojumu var iepazīties būv-
valdē, kā arī vietnē www.carnikava.lv). 

Kopumā var secināt, ka 2018. gadā palielinājās inte-
rese par nekustamo īpašumu iegādi un apbūves iespējām 
Carnikavas novadā.

2018. gadā Carnikavas pašvaldība turpināja realizēt 
mērķus un uzdevumus, kas definēti 2014. gadā apstip-
rinātajā Carnikavas novada pašvaldības attīstības pro- 
grammā. Sākti vairāki lieli būvniecības projekti, par kuru 
būvniecību un veidu tika sarīkotas būvniecību ieceru sa-

biedriskās apspriešanas. 2018. gadā sākta triju detālplā-
nojumu projektu izstrāde, kuras laikā tiek nodrošināta 
ieceres sabiedriskā apspriešana un ikvienam ir iespēja 
izteikt savu viedokli par plānoto projekta risinājumu. Ie-
dzīvotāju aktivitāti sabiedriskajās apspriedēs galvenokārt 
nosaka tas, kā projekta rezultāts ietekmēs viņu īpašumu, 
tā piegulošo teritoriju vai viņus pašus personīgi. 

2018. gadā apstiprināti trīs detālplānojuma projekti. 
Turpmāk pirms ēku būvniecības tiek paredzēts izbūvēt 
ielas, elektroapgādes tīklus, ūdensvadu tīklus, kanalizā-
cijas tīklus utt. Iedzīvotāji aktīvi darbojas, lai sakārtotu 
nekustamo īpašumu robežas, tāpēc tiek izstrādāti zemes 
ierīcības projekti. 2018. gadā Carnikavas pašvaldība ap-
stiprināja 19 zemes ierīcības projektus. 

6. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS  
PLĀNA ĪSTENOŠANĀ

Zembilances aktīvu kopsumma, salīdzinot ar iepriek-
šējo pārskata gadu, palielinājusies par 403 972 eiro. Zem-
bilances aktīvā iekļautas saņemamās soda naudas, galve-
nokārt par nenomaksātu NĪN, administratīvajiem pār-
kāpumiem, kā arī turējumā no VARAM saņemtie valsts 
īpašumi – publiskie ūdeņi un zeme zem tiem, kā arī valsts 
meži. Zembilances pasīvā uzskaitīts priekšapmaksas rē-
ķins no a/s “Sadales tīkla”, nākotnes nomas maksājumi 

par zemēm ERAF projekta “Plūdu draudu novēršana 
Carnikavas novadā” īstenošanai, nākotnes saistības un 
maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem.

9. tabulā skatiet informāciju par Carnikavas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma vērtību. 2018. gadā paš-
valdība saskaņā ar finanšu iespējām turpināja ierakstīt 
īpašumus Zemesgrāmatā, un arī 2019. gada budžetā šim 
mērķim ir paredzēti finanšu līdzekļi.
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8. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Komunikācija ar Carnikavas novada iedzīvotājiem 

notiek ar pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma 
“Carnikavas Novada Vēstis”, pašvaldības oficiālās mājas-
lapas www.carnikava.lv starpniecību un caur pašvaldības 
oficiālajiem kontiem sociālajos tīklos – tviterī un feisbukā. 
Par saimnieciskām, kultūras un sporta aktualitātēm no-
vadā var padziļināti uzzināt arī specializētajās mājaslapās 
komunslaserviss.carnikava.lv, kultura.carnikava.lv, sports.
carnikava.lv; sporta, kultūras  un tūrisma jomas jaunumi 
tiek popularizēti arī specializētos kontos feisbukā. 

Pašvaldības izdoto bezmaksas informatīvo izdevumu 
“Carnikavas Novada Vēstis” 4000 (vasaras sezonā 4500) 
eksemplāru tirāžā deklarētajiem iedzīvotājiem izplata 
pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”, tas 
pieejams arī abiedriskās vietās novadā – domē, pastā, bib-
liotēkā, tautas namā u.c. 2018. gadā izdoti 18 izdevumi. 
“Carnikavas Novada Vēstis” iznāk ne retāk kā reizi mē-
nesī, tā lappušu skaits ir vidēji 20-24. Katrā informatīvā 
izdevuma numurā tiek publicēts domes sēdēs pieņemto 
lēmumu kopsavilkums un skaidrojumi par atsevišķiem 
lēmumiem, ziņas par svarīgākajiem notikumiem un aktu-
alitātēm izglītības, saimnieciskā, kultūras, sporta, attīstī-
bas u.c. jomās. Lai sasniegtu jaunākās paaudzes auditoriju, 
kas aktīvi lieto internetu un sociālos medijus, pašvaldības 
darbs regulāri tiek atspoguļots arī sociālajos tīklos.

Pašvaldības mājaslapā pieejami domes sēžu video un 
audio ieraksti, lai ikviens interesents varētu iepazīties ar lē-
mumu pieņemšanas procesu pašvaldībā. Mājaslapā pieeja-
mi arī domes sēžu protokoli un pašvaldības saistošie notei-
kumi un nolikumi, tiek publicētas aptaujas, lai noskaidrotu 
iedzīvotāju viedokli par dažādiem jautājumiem. Aptaujas 
par jautājumiem, kuros svarīgi noskaidrot pēc iespējas lie-
lāka skaita novadā deklarēto iedzīvotāju viedokli, tiek pub-
licētas informatīvajā izdevumā.

Pašvaldības un Carnikavas Komunālservisa mājaslapā 
izveidota ievades forma, ar kuras palīdzību var elektro-
niski uzdot interesējošo jautājumu pašvaldībai vai Car-
nikavas Komunālservisam un saņemt atbildi uz norādīto 
e-pasta adresi. 2018. gadā caur pašvaldības mājaslapu sa-
ņemti un atbildēti 126 jautājumi, caur Carnikavas Komu-

nālservisa mājslapu – 41 jautājums. Aktīva komunikācija 
ar iedzīvotājiem notiek arī pašvaldības sociālo tīklu kon-
tos feisbukā: facebook.com/Carnikavasnovads, facebook.
com/carnikavastautasnams.ozolaine, facebook.com/carni-
kavasnovadpetniecibascentrs, facebook.com/carnikava.tic, 
facebook.com/carnikavassports) un tviterī (twitter.com/
carnikavas_nov), kur arī var uzzināt par jaunumiem un 
aktualitātēm pašvaldībā un novadā, kā arī komentēt, uz-
dot jautājumus un izteikt priekšlikumus. 

Carnikavas novadā ir 10 informatīvie stendi, kuros 
tiek izvietota iedzīvotājiem svarīga informācija par sa-
pulcēm, apspriedēm, afišas par kultūras un sporta pasā-
kumiem u.c. 

Lai par svarīgākajām aktualitātēm pašvaldībā infor-
mētu ne tikai novada iedzīvotājus, bet plašāku sabiedrību, 
ziņas par notikumiem un fotoreportāžas tiek izplatītas 
medijiem – Latvijas lielākajiem laikrakstiem, interneta 
portāliem, radio un televīzijas kanāliem. Tiek veidoti arī 
informatīvi video materiāli, kas apskatāmi pašvaldības 
mājaslapas sadaļā “Video”. 

21. attēls. 2018. gadā izdoti 18 pašvaldības informatīva izdevuma 
"Carnikavas Novada Vēstis" numuri

7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILN-
VEIDOŠANAI

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

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

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta kopē-
jie ieņēmumi ir plānoti 21 463 844  eiro, tai skaitā: aizņē-
mumi Valsts kasē Eiropas Savienības finansēto projektu 
īstenošanai  6 845 405 eiro un uzkrātais naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā – 500 000 eiro. 2019. gada ieņē-
mumi ar finansēšanu, salīdzinot ar 2018. gada sākumā 
plānotajiem ieņēmumiem, palielinājušies par 9%, jo sāk-
ta intensīva Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ap-
guve, piesaistot arī Valsts kasē aizņemtos līdzekļus. 

Kā redzams  22. attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos 
ir no iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma no-
dokļu ieņēmumiem (kopā 39%). Ieņēmumu avotu īpat-
svaru proporcijas 2019. gadā nav būtiski mainījušās, jo 

jau 2018. gadā sākās Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu apguve. Ienākuma nodokļa ieņēmumi veido 
32% (2018. gadā – 36 %) no kopējā budžeta, ieņēmumi 
no valsts un struktūrfondu līdzfinansējuma ES līdzfinan-
sētajiem projektiem – 16 % (2018. gadā – 17%).  Nekus-
tamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 7%, arī ieņēmumi no 
maksas pakalpojumiem – tikpat, lielākais īpatsvars šajā 
sadaļā ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pa-
kalpojumiem – 80 %. Valsts budžeta dotāciju izglītībai, 
sociālai jomai un kultūrai īpatsvars ir tikai 3 %: Carnika-
vas novada pašvaldības trim izglītības iestādēm pašvaldī-
bas budžetā plānots saņemt 440 776 eiro transfertus no 
valsts budžeta, ko veido līdzekļi pedagogu darba samak-
sas nodrošināšanai: dotācijas piecus un sešus gadus vecu 
izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai; 

9. PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 
2019. GADĀ

22. attēls. Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra
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Carnikavas pamatskolas pedagogu un interešu izglītības 
pedagogu darba samaksa; 1.–4. klašu skolēnu ēdināšana, 
neliels finansējums mācību līdzekļu iegādei un daļējs fi-
nansējums Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas peda-
gogu atalgojumam. 

Asistentu sociālajiem pakalpojumiem, kas novadā 
ir ļoti pieprasīti, finansējums no valsts plānots 25 000 
eiro apmērā, un neliels finansējums no Kultūras minis-
trijas kultūras kolektīvu vadītāju atlīdzībai – 4576 eiro. 
Būtisku samazinājumu izglītības nozares finansējumam 
Carnikavas novadā radīja Piejūras internātpamatskolas 
likvidēšana, jo valsts finansēja gan pedagogu atalgojumu, 
gan audzēkņu uzturēšanas izdevumus.  Finansēšanai no 
aizņēmumiem  īpatsvars kopējā budžetā ir 32 %, finan-
sēšana no naudas līdzekļu atlikuma – 2 %, līdzīgi kā ie-
priekšējā gadā.

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

No Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai pa-
redzētajiem ieņēmumiem plānots saņemt 3,3 milj. eiro, 
no kuriem apjomīgākās investīcijas avansa veidā plāno-
tas SAM 3.3.1. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras būvniecība Carnikavas novada Garciemā  
2 milj. eiro, SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecībai – 
710 043 eiro, SAM 8.1.2. Carnikavas pamatskolas izglītī-
bas kvartāla būvniecībai – 360 000 eiro un ES Padomes 
projektam Life Cohabit – 189 700 eiro. Pārējā līdzfinan-
sējuma daļa ir plānota kā Eiropas Savienības līdzfinansē-
juma daļas ieņēmumi ne tik lieliem projektiem.

Carnikavas pamatskolā mācās arī citu novadu un pil-
sētu administratīvajās teritorijās deklarēti bērni, tāpēc 
ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītību plānoti  
50 000 eiro.

Sadaļā “Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” 
1 454 243 eiro lielākais īpatsvars (80 %) jeb  1 159 833 
eiro ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pa-
kalpojumiem; ieņēmumi no vecāku maksas par ēdināša-
nu pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” plānoti  106 
700 eiro jeb 8%, ieņēmumi no pārējiem maksas pakalpo-
jumiem – 12%.  

Finansēšana no aizdevumiem
2019. gadā finansēšana no aizdevumiem kopumā 

plānota 6 845 405 eiro apmērā septiņiem aizņēmuma 
līgumiem, to skaitā jau noslēgtiem līgumiem izglītības 

iestāžu investīciju projektiem: Carnikavas pamatskolas 
moduļu ēku iegādei – 2,3 milj. eiro jeb 34 % no plāno-
tajiem aizņēmumiem un Piejūras pirmsskolas izglītības 
būvniecībai – 2 milj. eiro. 1 milj.eiro jeb 14% plānoti 
SAM 3.3.1. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās in-
frastruktūras būvniecība Carnikavas novada Garciemā, 
bet 7,5 % no aizņēmumiem jeb 511 807 eiro plānoti kā 
pašvaldības līdzfinansējums SAM 5.5.1. Kultūras objektu 
būvniecībai.

Lai gan “Likums par valsts budžetu 2019. gadam” vēl 
nav stājies spēkā, tiek plānoti, bet vēl netiks uzsākti paš-
valdības finansēti projekti: 2019. gadā turpināsies paš-
valdības ceļu un ielu infrastruktūras programma, kuras 
75 % jeb 494,6 tūkst.eiro tiek finansēti no aizņēmuma 
un īpatsvars finansēšanā no aizņēmumiem ir 7 %. Tāpat 
arī plānoti aizņēmumi prioritāro projektu attīstībai –  
400 tūkst.eiro jeb 6 % no kopējiem aizņēmumiem, kā arī 
komunālās saimniecības un pašvaldības policijas trans-
portlīdzekļu iegādei – 139 tūkst. eiro jeb ar 2 % no aiz-
ņēmumiem. 

Izdevumi
Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudže-

ta izdevumi 2019. gadā plānoti 21 463 844 eiro un ir ieda-
līti septiņās funkcionālajās kategorijās, to skaitā iekļauta 
aizdevuma atmaksa 1 004 261 eiro Valsts kasei. Salīdzi-
nājumā ar 2018. gada sākotnējo budžeta plānu, kopējie 
2019. gada izdevumi plānoti par 9 % lielāki. 

01.000. Vispārējie valdības dienesti – 2 214 018 
eiro jeb 11 % no kopējiem izdevumiem. Salīdzinājumā 
ar 2018. gadu palielinājums ir 3 %, jo par 36 % lielāks 
pieaugums ir informācijas tehnoloģiju jomā, kas sais-
tīts ar visa novada īstenoto IT jomas attīstību, tai skaitā 
optisko kabeļu ieviešanu un uzturēšanu. Klasifikācijas 
kods ietver virkni pasākumu, kas saistīti ar pašvaldības 
darbības nodrošināšanu: administrācijas izmaksas –  
590 tūkst. eiro, finanšu vadību – 199 582 eiro, klientu ap-
kalpošanu – 44 195 eiro, informācijas tehnoloģiju apkal-
pošana – 190 tūkst. eiro, bez tam arī aizdevuma procentu 
atmaksu Valsts kasei 31 663 eiro apmērā, iemaksas paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas fondā 1 112 319 eiro, kam 
īpatsvars vispārējo valdības dienestu izdevumos ir 50%, 
kopējos pašvaldības izdevumos – 5,2%. Savukārt izde-
vumi neparedzētiem gadījumiem pašvaldības budžetā ir  
10 000 eiro.

03.000. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošinā-
šanai paredzamais finansējums ir 322 539 eiro jeb 2% no 
kopējiem pašvaldības izdevumiem. Pašvaldības policijas 
kārtējiem izdevumiem 298 760 eiro ir 93% īpatsvars šajā 
sadaļā. 

04.000. Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā 
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paredzēti 4 531 564 eiro jeb 21 % no kopējiem izdevu-
miem; samazinājums pret 2018. gadu – 41 % saistībā ar 
izglītības iestāžu būvniecības izmaksu pārcelšanu uz iz-
glītības sadaļu. Sadaļā lielākais īpatsvars – 66 % jeb 3 milj. 
eiro paredzēti SAM 3.3.1. projektam “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai Car-
nikavas novada Garciemā”; ceļu, ielu infrastruktūras at-
tīstības programmas īstenošanai – 659 464 eiro jeb 15 %;  
30 000 eiro paredzēti dažādiem nelieliem ceļu un ielu 
labiekārtošanas darbiem, kam pietrūkst Valsts autoceļu 
fonda finansējuma. Finansējums paredzēts arī SAM 8.1.2. 
Carnikavas pamatskolas attīstībai – izglītības kvartālam –  
360 000 eiro; Centrālbaltijas projektam “Coast4us” –  
84 720 eiro; nelieliem tūrisma projektiem: CHRISTA 
– 23 060 eiro, Vidzemes tūrisma asociācijas projektam 
“Desti-Smart” – 7500 eiro, mārketingam ārējo tirgu ap-
gūšanai –  2605 eiro. Kā katru gadu, neliels finansējums 
(5000 eiro) paredzēts arī kā atbalsts pašvaldības iedzīvo-
tājiem projektu gatavošanai par daudzdzīvokļu māju sil-
tināšanu, kā arī nēģu krājumu papildināšanai Gaujā – 5 
157 eiro. Šajā sadaļā plānotas arī Attīstības un plānošanas 
nodaļas izmaksas 161 tūkst. eiro apmērā un Būvvaldes 
finansējums 165 tūkst. eiro.

06.000. Pašvaldību teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt  
3 975 155 eiro jeb 19 % no kopējiem plānotajiem iz-

devumiem. Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumi palie-
linājušies par 4 %. Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldī-
bas aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” izdevumi  
1 159 833 eiro komunālo pakalpojumu, atkritumu un 
apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kas tiek sniegti 
fiziskām un juridiskām personām, bet, lai izpildītu paš-
valdības pasūtījumu – apsaimniekotu pašvaldības īpa-
šumus, ielas un ceļus, labiekārtotu teritoriju un citiem 
pasākumiem – 1 850 854 eiro, kas palielinājušies par  
5 % sakarā ar pašvaldības apsaimniekojamo īpašumu 
palielināšanos. Šajā izdevumu klasifikācijā ir paredzēti 
arī 25 000 eiro izdevumi nepieciešamo nekustamo īpa-
šumu iegāde pašvaldības vajadzībām saskaņā ar domes 
lēmumiem; zemes, mežu ierakstīšanai zemesgrāmatā –  
20 000 eiro (trīs reizes mazāk nekā 2018. gadā, jo vai-
rums nepieciešamo nekustamo īpašumu jau ir ierakstīti),   
139 tūkst. eiro – investīcijām komunālās saimniecības un 
policijas transportā,  Eiropas Padomes “LIFE CoHaBit” 
projektam – 279,7 tūkst. eiro jeb 7 % no šīs kategorijas 
izmaksām. 400 000 eiro paredzēti prioritāro projektu īs-
tenošanai par pašvaldības līdzekļiem no aizņēmuma, kā 
arī vairāki nelieli projekti, to skaitā no pašvaldības puses 
atbalsts tiks sniegts arī privātpersonām deleģējamo valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanai – kopumā 5000 eiro ap-
mērā un 9750 eiro – projektam “Sabiedrība ar dvēseli”, 
kas no pašvaldības iedzīvotāju puses ir ļoti atbalstīts. Do-

23. attēls. Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra
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mājot par sporta attīstību, paredzēti 50 000 eiro sporta 
laukuma Rožu ielā izveidei, kurš nepieciešams izglītības 
iestāžu audzēkņiem, kā arī novada aktīvajiem iedzīvotā-
jiem, kamēr tiks rekonstruēts skolas komplekss, kas ie-
tver arī stadionu. Paredzēts arī par 10 000 eiro novadā 
ierīkot videonovērošanu, turpinās izsniegt līdzfinansēju-
mu pašvaldības iedzīvotājiem, lai pieslēgtos novada cen-
tralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tīkliem. 

08.000. Atpūtas, kultūras un reliģijas, kā arī spor-
ta pasākumiem dome plānojusi 1 979 333 eiro jeb 9 % 
no kopējiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšē-
jo gadu tie samazinājušies par 11 %, jo 2018. gadā tika 
likvidēts Carnikavas sporta centrs, pārceļot sporta no-
darbību pulciņus uz skolu, kā arī samazināts kultūras 
pasākumu budžets, jo nav vairs simtgades pasākumu. 
SAM 5.5.1. ietvaros norit vērienīgs projekts kultūras ob-
jektu būvniecībai, kuram nākamgad paredzēti 1,2 milj.
eiro; plānota piedalīšanās arī nelielā projektā “Kultu-
ring” (7500 eiro). Kultūras un izglītības nodaļai paredzēti  
66 102 eiro, sporta un kultūras finansiālajam atbalstam – 
60 000 eiro, lai atbalstītu talantīgākos novada iedzīvotājus 
kultūras un sporta aktivitātēs. Ir ieplānoti līdzekļi arī bib-
liotēkai (54 521 eiro), ko gada laikā apmeklē daudzi novada 
lasītāji, kā arī tautas nama “Ozolaine” (228 029 eiro) un ko-
lektīvu darbības (5000 eiro) nodrošināšanai. Carnikavas 
Novadpētniecības centrā, kuru apmeklē viesi no Latvijas 
un ārvalstīm, nākamgad paredzētas jaunas ekspozīcijas 
(71 861 eiro). Savukārt bērniem un jauniešiem jau kopš  
2010. gada vasarās tiek organizētas dienas aktivitātes 
grupas ar daudzveidīgas tematikas pasākumiem – tam 
atvēlēti 6400 eiro. Carnikavas novada sporta sekcijām un 
pasākumiem atvēlēti 61 580 eiro. Kopš 2017. gada turpi-
nāsies SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, tiem 
atvēlēti 25 000 eiro. Sabiedrisko attiecību pasākumiem 
kopumā plānoti 36 872 eiro, bet Sabiedrisko attiecību 
nodaļas izmaksas plānotas 45 905 eiro.

09.000. Sadaļas “Izglītība” plānotie izdevumi ir  
6 948 755 eiro jeb 32% no kopējiem pašvaldības izde-
vumiem. Salīdzinājumā ar 2018. gadu, tie palielināju-
šies 2,5 reizes, jo paredzēta pirmsskolas izglītības iestā-
des būvniecība par 2 milj. eiro un 2,3 milj. eiro pamat-
skolas moduļu ēkas iegāde, lai nodrošinātu izglītības 
procesu laikā, kad Carnikavas pamatskola būs slēgta 
rekonstrukcijai. Šie izdevumi veido lielāko daļu no bu-
džeta sadaļas, to īpatsvars ir 62 %. Izdevumi ietver arī 
pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” finansēšanu  
881 266 eiro apmērā ar 13 % īpatsvaru; finansējumu Car-
nikavas pamatskolai ar 11 % īpatsvaru (755 144 eiro) 
un palielinājumu par 20 %, jo nepieciešams izveidot vēl 
vienu datorklasi; Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

izdevumus 257 147 eiro (palielinājums 5%) un Piejūras 
pirmsskolas izglītības iestādes izdevumus ar 77 353 eiro 
no šajā sadaļā plānotajiem izdevumiem. Papildus no sep-
tembra plānots 348 704 eiro finansējums pārbūvētā PII 
“Piejūra” aprīkojumam un arī personāla atalgojumam. 
Izglītības iestāžu audzēkņu transporta kompensēšanai 
paredzēti 25 000 eiro, norēķiniem ar citām pašvaldībām 
un juridiskajām personām par izglītības pakalpojumu 
sniegšanu – 286 141 eiro jeb 4% no izdevumiem šajā sa-
daļā. 

10.000. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plā-
noti izdevumi 488 219 eiro jeb 2% no kopējā budžeta. 
Lielākie izdevumi – 39 % no šīs budžeta sadaļas – plānoti 
Sociālā dienesta darba nodrošināšanai, kur daļēji ietver-
tas arī brīvā laika pavadīšanas centra „Kadiķis” un soci-
ālā aprūpes centra “Pīlādzis” izmaksas. Ar 36 % īpatsvaru 
plānoti izdevumi sociālajiem pabalstiem – 177 300 eiro, 
kā arī nelielas izmaksas (3557 eiro) politiski represēto at-
balstam un bērnu piedzimšanas pabalstiem (10 000 eiro). 
Plānoti arī izdevumi 3000 eiro sociālo dzīvokļu uzturē-
šanai, kā arī izdevumi iedzīvotāju atbalstam – miršanas, 
saslimšanas ar tuberkulozes gadījumā, kā arī 8000 eiro  
– psihologa pakalpojumiem. Plānoti arī izdevumi dau-
dzbērnu ģimeņu ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas 
izglītības iestādēs saskaņā ar pašvaldības sasitošajiem no-
teikumiem. Bāriņtiesas izdevumu īpatsvars šajā sadaļā ir  
11 % –  51 526 eiro. Ļoti pieprasīti ir asistentu pakalpo-
jumi pašvaldībā, ko līdzfinansē valsts, un šim nolūkam 
plānoti ir 25 000 eiro. 10 000 eiro paredzēti arī ESF pro-
jektam “Sabiedriski lietderīgie darbi”, kaut gan pašvaldī-
bā pieprasījums pēc šī projekta ir visai neliels.

Aizdevumu atmaksa 2019. gadā un trijos 
turpmākajos gados

2018. gada beigās Carnikavas novada domē pavi-
sam bija noslēgti 52 aizņēmumu līgumi par līgumu ko-
pējām summām 21,3 milj. eiro, neatmaksātā summa uz  
2019. gadu ir 10,4 miljoni eiro. 2019. gadā atmaksa plā-
nota 1 004 261 eiro ar 5% īpatsvaru kopējos izdevumos 
un kopā ar aizņēmumu apkalpošanas izmaksām ir 11,6 %  
no pašu ieņēmumiem. 2020. gadā tā būs 1 440 294 eiro  
(16 %), 2021. gadā – 1 433 110 eiro (16 %) un 2022. gadā 
– 1 291 604 eiro (14,4 %).

Kā redzams 24. attēlā, lielākie izdevumi – 49% jeb 10 
605 586 eiro – plānoti kapitālieguldījumiem saistībā ar 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu intensīvas ap-
guves sākšanu, 23 % jeb 5 008 890 eiro plānoti atlīdzībai, 
arī pašvaldības četrām izglītības iestādēm, kuru peda-
gogu atalgojumu daļēji finansē valsts. Preces un pakal-
pojumi ir ar 15 % īpatsvaru jeb 3 159 351 eiro. Iemak-
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sas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir 5 % jeb  
1 112 319 eiro no visiem izdevumiem, bet aizņēmumu 
atmaksa –5%. Sociālajiem pabalstiem plānots tikai 1 %  
jeb 178 857 eiro no izdevumiem, kas saistīts ar to, ka Car-
nikavas novads atrodas Pierīgā un iedzīvotāji ir diezgan 
labi sociāli situēti. Uzturēšanas izdevumi citām pašvaldī-
bām par izglītību un sociālajiem pakalpojumiem ir plā-
noti 2% jeb 394 580 eiro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2018. gadu situācija ir mainījusies, 
jo pieauguši izdevumi kapitālieguldījumiem saistībā ar 
plānotajām investīcijām.

Informācija par Carnikavas novada  
pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadā

Speciālajā budžetā paredzēts finansējums pašvaldī-
bai gadījumos, ja likums paredz izdevumu segšanu no 

īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai ja 
pašvaldība vai tās iestāde saņēmusi ziedojumus vai dāvi-
nājumus ar norādītu mērķi vai bez tā.

Carnikavas novada pašvaldības speciālajā budžetā 
paredzamie ienākumi plānoti no dabas resursu nodokļa 
– 9000 eiro, tik pat lieli plānoti arī izdevumi. Autoceļu 
fonda ienākumi paredzēti 85 835 eiro apmērā, tik pat 
lieli ieplānoti arī izdevumi, vadoties no iepriekšējā gada 
dotācijām. Izdevumi no Autoceļu fonda ienākumiem 
galvenokārt tiks novirzīti ielu un ceļu labiekārtošanai 
un uzturēšanai.

24. attēls. Izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas
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Pielikums Nr. 1. Tabulas

4. tabula. Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji

Klasif. kods Ieņēmumu rādītāji 2017. gada  
izpilde, eiro

2018.gada  
izpilde, eiro

Apstiprināts 
budžets  

2019. g. eiro

% 2018.  g. pret 
2017. g.

Eiro 2018. g. pret 
2017. g.

1. 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 443 909 7 012 253 6 993 750 108.82 568 344

2. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 594 352 1 532 428 1 456 549 96.11 -61 924

3. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma

188 487 0 259.04 299

4. 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 36 763 28 705 40 957 78.08 -8 058

5. 10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 16 027 23 227 33 000 144.92 7 200

6. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 11 340 14 018 6 000 123.62 2 678

7. 13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. īpaš. pārdoša-
nas, pamatparādu kapitalizāc. u.c. 30 841 87 008 70 000 282.12 56 167

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

1 122 194 762 683 573 695 67.96 -359 511

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

328 721 825 315 3 440 245 251.07 496 594

10. 18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta transferti 950 113 002 11895 112 052

11 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 49 057 37 599 50 000 76.64 -11 458

12. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārval-
stu finanšu palīdzības 4 869 2 985

61.31 -1 884

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

994 266 1 084 976 1 453 243 109.12 90 170

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

266 17 127 1 000 6439 16 861

K O P Ā ieņēmumi 10 633 477 11 541 813 14 118 439 108.54 908 336

15. Izdevumu segšanai iesaistīti līdzekļu 
atlikumi uz gada sākumu 482 774 465 415 500 000 96.40 -17 359

16. Aizņēmums 1 671 718 2 679 568 6 845 405 160.28 1 007 850

P A V I S A M ieņēmumi 12 787 969 14 686 796 21 463 844 114.85 1 898 827
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5. tabula. Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas

Izdevumu rādītāji 2017. gada 
izpilde, eiro

2018. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2019. g. eiro

% 
2018. g.

pret 2017. g.

Eiro 2018. g. 
pret 2017. g.

1. Atlīdzība 4 723 636 4 893 028 5 008 890 103.59 169 392

2. Komandējumi un dienesta braucieni 13 530 21 831 31 441 161.35 8 301

3. Pakalpojumi 1 655 002 1 906 664 2 212 637 115.21 251 662

4. Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja, u.c. preces un inventārs 562 600 647 281 859 793 115.05 84 681

5. Grāmatas un periodiskie izdevumi 2 179 2 334 3 905 107.11 155

6. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 57 070 294 747 51 575 102.98 237 677

7. Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 
nodibinājumiem

56 655 7 590 13.4 -49 065

8. Procentu izdevumi 317 0 0 0.00 -317

9. Nemateriālie ieguldījumi 46 793 35 049 10 850 74.9 -11 744
10. Pamatlīdzekļi 2 266 357 3 974 053 10 594 736 175.35 1 707 696

11. Pensijas un sociālie pabalsti nau-dā 100 756 87 178 107 300 86.52 -13 578

12. Sociālie pabalsti natūrā 24 681 37 256 45 000 150.95 12 575

13. Pārējie pabalsti un kompensācijas 30 630 26 653 26 557 87.02 -3 977
14. Kompensācijas pēc tiesu nolēmumiem 200 392 0 196.00 192
15. Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti citām pašvaldībām, 

valsts budžetu
364 092 417 749 235 530 114.74 53 657

16. Pašvaldību budžeta transferti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā

1 488 015 1 119 318 1 112 319 75.22 -368 697

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 925 685 942 357 1 004 261 101.8 16 672

Kopā 12 341 729 14 413 480 21 463 844 116.79 2 071 751

6.tabula Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām
 

Funkcionālā 
kategorija

Izdevumu rādītāji
2017. gada 
izpilde, eiro

2017. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2019. g. eiro

% 
2018. g.

pret 2017. g.

Eiro 2018. g. 
pret 2017. g.

1. 01.000 Vispārējie valdības dienesti 2 378 964 2 135 868 2 214 018 89.78 -243 096

Tai skaitā iemaksas pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā

1 488 015 1 119 318 1 112 319 75.22 -368 697

2. 0.3000 Sabiedriskā kārtība un drošība 283 874 340 695 322 539 120.02 56 821

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 1 593 478 2 929 852 4 531 564 183.87 1 336 374

4. 06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

3 247 919 3 501 324 3 975 155 107.80 253 405

5. 08.000 Atpūta, kultūra un sports 842 386 1 133 132 1 979 333 134.51 290 746

6. 09.000 Izglītība 2 705 638 2 959 255 6 948 755 109.37 253 617

7. 10.000 Sociālā aizsardzība 431 881 470 997 488 219 109.09 39 116 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 857 859 942 357 1 004 261 109.85 84 498

Kopā 12 341 729 14 413 480 21 463 844 116.79 2 071 751
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7. tabula. Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 
Nr. p. 

k.
Klasif.
 kods

Ieņēmumu rādītāji
2017. gada 
izpilde, eiro

2018. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2019. g., eiro

% 
2018. g.

pret 2017. g.

Eiro 2018. g.  
pret 2017. g.

1. 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 10 987 13 151 9 000 119 70 2 164

2. 18.9.1.0. Ieņēmumi no Valsts autoceļu fonda 85 835 88 330 85 835 102 91 2 495

Naudas līdzekļu atlikums 17 359 21 049 121.26 3 690

Kopā 114 181 122 530 94 835 107.31 8 349

8. tabula. Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi  

Nr. p. 
k.

Funkcionālā 
kategorija Izdevumu rādītāji 2017. gada 

izpilde, eiro
2018. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2019. g., eiro

% 
2018. g.

pret 
2017. g.

Eiro 2018. g. pret 
2017. g.

1. 04.000 Ekonomiskā darbība 92 411 88 248 85 835 95 50 -4 163

2. 05.000 Vides aizsardzība 17 596 9 543 9000 54.23 -8 053

Kopā 110 007 97 791 94 835 88.90 -12 216

                                                                                          10. tabula. Bilance 2018. gada 31. decembrī (eiro)                          

Konta Nr.
Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās
Pārskata perioda 
sākumā Izmaiņas +/- Izmaiņas %AKTĪVS

A B 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 33 810 222 30 995 981 2 814 241 109,08

1 100 Nemateriālie ieguldījumi 112 782 93 064 19 718 121,19

1110 Attīstības pasākumi un programmas 26 781 31 648 -4 867 84,62

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 35 737 39 859 -4 122 89,66

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 4 376 5 198 -822 84,19

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 40 898 12 269 28 629 333,34

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 4 990 4 090 900 122,00

1200 Pamatlīdzekļi 33 693 498 30 888 269 2 805 229 109,08

1210 Zeme, ēkas un būves 30 029 275 28 064 398 1 964 877 107,00

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 123 644 107 365 16 279 115,16

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 489 936 1 437 161 52 775 103,67

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1 389 419 1 042 477 346 942 133,28

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 165 094 157 275 7 819 104,97

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 496 130 79 593 416 537 623,33

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 3 942 14 648 -10 706 26,91

1420 Citas ilgtermiņa prasības 3 942 14 648 -10 706 26,91

2000 Apgrozāmie līdzekļi 878 781 1 040 514 -161 733 84,46

2100 Krājumi 42 638 35 131 7 507 121,37

2300 Debitori 426 909 417 119 9 790 102,35

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 
projektiem 114 869 105 490 9 379 108,89

2600 Naudas līdzekļi 294 365 482 774 -188 409 60,97

I. BILANCE (1000+2000) 34 689 003 32 036 495 2 652 508 108,28
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11. tabula. Bilance 2018. gada 31. decembrī 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda beigās

Pārskata perioda 
sākumā Izmaiņas 

+/–
Izmaiņas 

%PASĪVS
A B 1 2

3000 Pašu kapitāls 22 538 103 22 075 309 462 794 102,10
3300 Rezerves 3 614 3 614 0 100,00
3500 Budžeta izpildes rezultāti 22 534 489 22 071 695 462 794 102,10

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 22 071 695 21 734 063 337 632 101,55

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 462 794 337 632 125 162 137,07
4000 Uzkrājumi 0 2 000 -2 000 0,00
5000 Kreditori 12 150 900 9 959 186 2 191 714 122,01

5100 Ilgtermiņa saistības 10 071 647 8 274 465 1 797 182 121,72
5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 9 652 425 8 073 451 1 578 974 119,56

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 419 222 200 984 218 238 208,58

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 0 30 -30 0,00
5200-5900 Īstermiņa saistības 2 079 253 1 684 721 394 532 123,42

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 1 004 401 845 489 158 912 118,80

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 293 866 424 686 -130 820 69,20
5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 228 072 133 062 95 010 171,40
5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 8 323 6 140 2 183 135,55
5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 160 588 131 130 29 458 122,46

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5 574 12 577 -7 003 44,32

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 378 429 131 637 246 792 287,48

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 29 531 31 261 -1 730 94,47

5930 Avansā saņemtie transferti 348 898 100 376 248 522 347,59

I BILANCE (3000+4000+5000) 34 689 003 32 036 495 2 652 508
108,28
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Carnikavas novada pašvaldībai 

 
Par pašvaldības finanšu revīzijas rezultātiem 
 
Finanšu pārskata sastādīšanas pareizības pārbaude pašvaldībā veikta, pielietojot analītiskās 
procedūras, izlases veida apskati, aprēķināšanas un citu detalizēto pārbaužu procedūras. 
 
Pārbaudes galvenais mērķis-dot finanšu pārskatu lietotājiem pārliecību, ka gada pārskats sniedz 
pietiekami precīzu priekšstatu par novada pašvaldības finansiālo stāvokli, iesniegto konsolidēto 
finanšu pārskatu ticamību, kā arī precizitāti uz 2018. gada 31.decembri. 
 
Pārbaude notika saskaņā ar iepriekš sastādītu finansu pārskatu rādītāju novērtēšanas plānu un 
laika grafiku, akcentējot pārbaudi galvenokārt par šādiem jautājumiem: 

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

Izlases veidā ir pārbaudīti ilgtermiņa finanšu ieguldījumu, naudas līdzekļu uzskaites dokumenti, 
avansa norēķini. Novērtēta debitoru parādu esamība un pamatlīdzekļu un krājumu novērtēšanas 
pareizība, kreditoru parādu uzskaite. 
Veicām revīzijas procedūras, kas palīdzētu konstatēt nepakļaušanos tiem likumiem un 
noteikumiem (ārējiem un iekšējiem), noslēgtajiem līgumiem, kuru prasību neievērošana var būtiski 
ietekmēt finanšu pārskatus. 
Revījas par pašvaldības 2018.gada pārskatu laikā pārliecinājāmies vai pašvaldība: 
 atbilstoši likuma “Par grāmatvedību”prasībām ir veikusi visu kontu inventarizāciju un 

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

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

 ēku un būvju inventarizācijas izmaksas ir atzinusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

Pielikums Nr. 2. Neatkarīgu revidentu ziņojums
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 ēkām un būvēm ir pielietotas atbilstošas nolietojuma normas; 
 ir uzskaitījusi visus tai piederošos bioloģiskos aktīvus; 
 visus ekspluatācijā nodotos enfratruktūras objektus ir pārklasificējusi no bilances posteņa 

“Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” uz posteni “Zeme, ēkas un būves” 
 ir uzrādījusi visas saistības un prasības; 
 2018.gada pārskatā ir uzrādījusi visus galvojumus. 
Revīzijas procesā salīdzināti atlikumi kontos gada beigās ar ierakstiem pārskatos, nodokļu 
deklarācijās un atskaitēs. 
 
Revīzijas laikā tika pārbaudīta konsolidācijā iesaistīto iestāžu grāmatvedības uzskaite un 
sagatavotie gada finanšu pārskati un to skaidrojumi: 
 

1. Carnikavas novada pašvaldībā 
2. “Carnikavas Komunālserviss” pašvaldības aģentūrā 

Revīzijas gaitā tika pārbaudīti konsolidētajā pārskatā izslēgto savstarpējie darījumu pareizība un 
atbilstība grāmatvedības uzskaitē atspoguļotajiem darījumiem, kā arī pārbaudīts sagatavotais 
konsolidētais gada finanšu pārskats, sniegtie skaidrojumi un vadības ziņojums par šo konsolidēto 
pārskatu. 
 

            Pašvaldības vadība ir atbildīga par: 
 pašvaldības funkciju izpildi; 
 budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi; 
 pašvaldības mantas un finansu līdzekļu lietderīgu izmantošanu; 
 grāmatvedības uzskaites kārtošanu, to atbilstību pastāvošajai likumdošanai, spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un sastādītajā gada pārskatā ietvertās informācijas pareizību un patiesumu; 
 nodokļu aprēķināšanas un nomaksāšanas pareizību, atbilstoši pastāvošās nodokļu 
likumdošanas prasībām. 

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

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

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

Mūsu uzdevums ir sniegt neatkarīgu slēdzienu par šiem pārskatiem. 
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Veicot grāmatvedības uzskaites pārbaudi, mēs iesniedzām vadībai starppārbaudes pārskatus par 
pašvaldības iestādēs, kas iesaistītas konsolidācijā, veiktajām pārbaudēm, un konstatētajām 
nepilnībām.  

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

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu 
revīzijas atzinuma izteikšanai par Carnikavas novada pašvaldības 2018.gada 
konsolidēto (01.01.-31.12.) finanšu pārskatu bez iebildumiem. 

 
Ieteikumi: 

 
-   Ņemot vērā to, ka 2018.gada 13.februārī LR MK ir pieņēmis jaunus noteikumus Nr. 87 
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī, 
iesakām, turpināt darbu pie detalizētas grāmatvedības uzskaites kārtības izstrādāšanas un 
apstiprināšanas pašvaldībā, tajos ietverot arī procedūru aprakstu, kas reglamentē kārtību, kādā 
turpmāk būs jāsagatavo gada pārsktats pašvaldībā, ievērojot 2018.gada 19.jūnija LR MK 
noteikumu Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumus. 
 

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

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

zīmogu 

Anita  Kursīte (sertifikāts 
nr.14.) 

 
 
 
Anita Kursīte, tel.29483813 
Anita.kursite@inbox.lv 
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Pielikums Nr. 3. Domes lēmums par 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

LATVIJAS REPUBLIKAS 
CARNIKA VAS NOV ADA DOME 

Reg. Nr. 90000028989 Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 Tiilr.: +371 67993814; fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 
AS SEB banka, kods UNLAL V2X konts LV59UNLA0050003955158 AS Swedbank, kods HABALV22 konts LV11HABA0551030290106 

19.06.2019. 

CARNIKA VAS NOV ADA DOMES 
SEDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Camikava, Camikavas novada 

5.§ Nr. 10 

Par Camikavas novada pasvaldibas 
2018.gada publiska parskata apstiprinasanu 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pasvaldibam" 21.panta pirmas dalas 2.punktu 
un 72.pantu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 ,,Noteikumi par 
gada publiskajiem parskatiem" 16.punktu, Likuma par budzetu un finansu vadibu 
14.panta treso dalu, r;iemot vera Finansu un bud.zeta komitejas 12.06.2019. 
atzinumu, atklati balsojot ,,PAR" 12 balsim, ,,PRET" 1 balss, "ATTURAS"  2 
balsīm, Camikavas novada dome

N O L E MJ: 

1. Apstiprinat Camikavas novada pasvaldibas 2018.gada publisko parskatu
(pielikuma).

2. Publisko parskatu nosufit Vides aizsardzibas un regionalas atfisfibas
ministrijai publicesanai tas majaslapa intemeta.

3. Lidz 01.07.2019. p�blisko parskatu publicet pasvaldibas majaslapa
www.camikava.lv.

4. Atbildiga par 2. punkta izpildi - Administrafivas nodalas vaditaja.
5. Atbildiga par 3. punkta izpildi - Sabiedrisko attiecibu nodalas vaditaja.
6. Atbildigais par lemuma izpildes kontroli - pasvaldibas izpilddirektors.

D.Mierir;ia


