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IEVADS 
 

Cienījamie Carnikavas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 
 

2014. gads Carnikavas novada pašvaldībā bija tikpat 

spraigs kā iepriekšējie. Lai arī liela daļa no iepriekšējos gados 

iecerētajiem projektiem tika pabeigti, 2014. gadā ir uzsākti jauni – 

ilgtspējīgas attīstības projekti kvalitatīvas dzīves vides 

nodrošināšanai, līdzsvarotai ekonomiskajai attīstībai, racionālai 

dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanai.  

2014. gadā 34% no Carnikavas pašvaldības ieņēmumiem 

bija no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.  

Carnikavas novadā par jaunāko iedzīvotāju izglītības 

nodrošināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, 

Carnikavas pamatskol a, Piejūras internātpamatskola un 2014./2015. mācību gada sākumā durvis 

vēra Carnikavas Mūzikas un mākslas skola, kuras audzēkņi jau šobrīd gūst ļoti labus panākumus 

dažādos konkursos un izstādēs. 

Piejūras internātpamatskola 2014. gadā sekmīgi veica savu pamatfunkciju – īstenot 

izglītības procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. Ļoti veiksmīgi norit kanisterapijas izmantošana 

mācību procesā un reitterapijas speciālistu iesaistīšana izglītojamo rehabilitācijas procesā. Skola 

veiksmīgi piedalās Ekoskolu programmā un 2014. gadā ir ieguvusi Ekoskolas Zaļo karogu. 

2014.gadā aktīvi turpinājās darbs pie jaunas profesionālās pamatizglītības programmas 

„Zvejniecība” izstrādes. 2014. gadā jau 13. reizi skolā tika organizēts deju festivāls „Carnikavas 

Ritmi”, kas pulcē dejot gribētājus no visas Latvijas. 

Rūpējoties par novadā dzīvojošo cittautiešu integrāciju, par pašvaldības līdzekļiem tika 

organizēti latviešu valodas kursi, par kuriem ir saņemtas ļoti labas dalībnieku atsauksmes. Pēc 

pieprasījuma šādi valodas kursi tiks organizēti arī 2015.gadā.  

Sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem – mazturīgajiem un trūcīgajiem – pašvaldība nodrošina 

normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kā arī finansiāli pabalsta politiski represētās personas un 

novada jaundzimušos.  

Novadā ir izveidoti un darbojas divi brīvā laika pavadīšanas centri – „Pīlādzis” Carnikavā 

un „Kadiķis” Kalngalē, kas piedāvā iedzīvotājiem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Šajos centros novadnieki var pulcēties kopā ar saviem domubiedriem, savukārt vecākiem ir iespēja 

uz pāris stundām atstāt savas mazās atvases kvalificēta aprūpētāja uzraudzībā. Šo centru darbība 

tiks nodrošināta arī turpmākajos gados. 



4 
 

Nedaudz pazeminoties novada iedzīvotāju dzīves līmenim, gada griezumā tika palielināti 

plānotie izdevumi sociālajiem pabalstiem, un, rūpējoties par maznodrošināto iedzīvotāju nākotni, 

pašvaldībā tiek uzturēti arī sociālie dzīvokļi. Turpinājās arī „Zupas virtuve” un Eiropas Sociālā 

fonda projekts darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšanai, kā rezultātā darba meklētāji vismaz 

uz laiku ieguva apmaksātu pagaidu darbu.  

Lai Carnikavas novadā popularizētu veselīgu dzīvesveidu, ziemā tiek izveidota un uzturēta 

slēpošanas trase un slidotava, kuru iecienījuši arī citu novadu iedzīvotāji. Izveidotajā Carnikavas 

sporta centrā darbojas 16 sporta nodarbību grupas dažāda vecuma pašvaldības iedzīvotājiem.  

  Carnikavas Novadpētniecības centram ir nozīmīga loma novada kultūras un vēstures 

saglabāšanā. Tā ekspozīcija priecē gan novada iedzīvotājus, gan arī viesus no tālām zemēm. 

 Carnikavas novadā ir atdusas vieta tautas dzejniekam Ojāram Vācietim. Lai godinātu viņa 

piemiņu, jau no 2012. gada tiek risināts jautājums par piemiņas vietas izveidi Carnikavas kapsētā.  

Tā tiks pabeigta 2015. gadā.  

Kopš 2010. gada pašvaldība piedalās arī vietējas nozīmes unikāla vēstures un kultūras pieminekļa – 

koka baznīcas – restaurācijas finansēšanā, jo dievnams atrodas kritiskā stāvoklī, taču draudzei trūkst 

nepieciešamā finansējuma.  

2014. gada novembrī tika pabeigts vērienīgs projekts – objekta „Gājēju – velosipēdistu 

celiņa un tilta pār Gauju Carnikavā” būvniecība, kas izmaksāja EUR 2 802 302. Projektu finansēja 

pašvaldība, piesaistot aizņēmumu. Turpinājās novada domes īpašumā esošo un aģentūrai 

„Carnikavas Komunālserviss” apsaimniekošanā nodoto ielu, ceļu un laukumu apsaimniekošana un 

uzturēšana, veicot ielu segumu konstrukciju atjaunošanu, ceļmalas grāvju tīrīšanu, nomaļu 

profilēšanu, kā arī ielu un ceļu kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem. Darba kārtībā tiek uzturētas ielu 

apgaismojuma līnijas, ievērojot taupības režīmu, ir veikta ielu infrastruktūras labiekārtošana un 

elektroenerģijas iepirkšana elektrības saimniecības darbības nodrošināšanai. Piesaistot Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu, veikta ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz 

gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Carnikavas novadā, projekta kopējās izmaksas ir 

EUR 198 456. 

Pārskata periodā vides saglabāšanas un labiekārtošanas jomā aktīvi turpinājās zaļās zonas un 

parku labiekārtošanas un uzturēšanas darbi, bīstamo koku un zaru zāģēšana, Carnikavas kapsētas 

apsaimniekošana, nodrošināti citu apsaimniekošanā nodoto objektu uzturēšanas remontdarbi, t.sk. 

Carnikavas parka solu un estrādes solu rekonstrukcija. Labiekārtošanas darbu un komunālās 

saimniecības, sociālā un administrācijas darba nodrošināšanai 2014.gadā iegādāta tehnika un 

transportlīdzekļi EUR 158 137 vērtībā. 

Siltumapgādes sistēmu efektīvas darbības jomā veikta četru renovēto māju siltummezglu 

automātikas rekonstrukcija. Līdz ar jaunas siltumtrases izbūvi, O.Vācieša ielā 26, Carnikavā veikta 
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jauna siltummezgla izbūve. Sautiņos piecos siltummezglos veikta siltumskaitītāju novietojuma 

pārbūve. Trīsdesmit astoņās Carnikavas daudzdzīvokļu mājās veikta siltummezglu faktiskā stāvokļa 

un grāmatvedības datu inventarizācija. Sastādīts un apstiprināts jauns, diferencēts siltumtarifs. 

 Aktīvi turpinājās darbs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībā un tās infrastruktūras 

sakārtošanā.  2014.gada maijā pabeigta un nodota ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

izbūve projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta” par summu EUR 

488 589 vērtībā. Turpinās projekta „Carnikavas novada, Lilastes ciema ūdenssaimniecības 

rekonstrukcija un attīstība” izstrāde un īstenošana ar ERAF līdzfinansējumu par kopējo projekta 

summu EUR 514 425 vērtībā. Veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija par 

pašvaldības līdzekļiem Kalngalē, Cīruļu ielā un Piekūnu ielā par kopējo summu EUR 163 346 

vērtībā. 

Plūdu risku samazināšanas jomā pārskata periodā turpinājās un 2014. gada decembrī 

noslēdzās ERAF projekta „Plūdu draudu samazināšana Carnikavas novadā” 1.kārtas 

„Aizsargdambju rekonstrukcija” būvniecība un tika uzsākta  ERAF projekta „Plūdu draudu 

samazināšana Carnikavas novadā” 2. kārtas „Jaunbūvējamie aizsargdambji” būvniecība. Uzsākta arī 

ELFLA projekta „Eimuru – Mangaļu poldera infrastruktūras uzlabošana” būvniecība.  

 Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepārtraukta darbība tiek nodrošināta, organizējot 

atkritumu savākšanu un izvešanu no pludmales, dabas parka un ezeriem. „Carnikavas 

Komunālserviss” organizē dalīti vākto atkritumu konteineru uzstādīšanu un iztukšošanu, kā arī 

regulāri kontrolē juridisko un fizisko personu atbildību saistošo noteikumu ievērošanā un izpildē. Ir 

veikts aktīvs skaidrojošais darbs ar fiziskām un juridiskām personām par atkritumu 

apsaimniekošanas prasību nodrošināšanu.  

Pārskata periodā veikta pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana, t.sk. 

daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām saskaņā ar noslēgtajiem apsaimniekošanas līgumiem. 

Pamatojoties uz šo māju dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumiem, katras ēkas uzkrāto līdzekļu 

ietvaros tika veikti māju konstruktīvo elementu remontdarbi un citi tehniskās uzturēšanas darbi. 

Vairākām daudzdzīvokļu mājām nomainīti kāpņu telpu logi un ārējās durvis, četrām mājām veikta 

pamata apmaļu betonēšana. Veikts jumta remonts Liepu ielā 1, Carnikavā, kā arī sociālajos 

dzīvokļos izbūvēta individuālā apkures sistēma. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā veikts 

kosmētiskais remonts. Rīgas ielā 4, Carnikavā uzstādīts invalīdu ratiņkrēsla pacēlājs.  

 Galvenie 2015. gada plānotie darbi – pabeigt ELFLA projekta „Eimuru – Mangaļu poldera 

infrastruktūras uzlabošana” būvniecību un ERAF projekta „Plūdu draudu samazināšana Carnikavas 

novadā” 2. kārtas „Jaunbūvējamie aizsargdambji’ būvniecību, kā arī uzsākt ELFLA projekta 

„Laveru poldera infrastruktūras uzlabošana” projektēšanu. Paredzēta arī maģistrālā ūdensvada 
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rekonstrukcija Vēju ielā, Carnikavā un Mežgarciemā, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

Cīruļu ielā, Kalngalē un Lašu ielā, Zvejnieku ielā 9, Carnikavā. 

 Ielu, tiltu, ceļu un laukumu uzturēšanā un elektrosaimniecības jomā plānots par pašvaldības 

finansējumu veikt Mežciema ielas, Garciemā un Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma 

rekonstrukcijas 3. kārtu, apgaismojuma izbūvi Carnikavā, Garciemā, Kalngalē, īstenot Lapu un 

Lībiešu ielas rekonstrukciju, kā arī tilta pār Vecupi un Rūpnieku ielas remontdarbus. „Carnikavas 

Komunālserviss” paredzējis veikt arī apgaismojuma izbūvi Bangu un Meduskalnu ielās, uz ceļa 

„Ventas – Mucenieki”, Dzirnupes ielas posmā, Skudru –Vaboļu ielās u.c. Kapu saimniecības 

sakārtošanas jomā plānots veikt kapsētas digitalizāciju. 

Īpašas pārmaiņas, kas būtiski varētu ietekmēt novada finansiālo stāvokli, novada pašvaldībā 

nav notikušas. 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē ir, pirmkārt, 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājums ilgtermiņā saistībā ar jauno finanšu 

izlīdzināšanas likumu, kā rezultātā pašvaldība nevarēs plānot aizņēmumus vidēja termiņa 

uzdevumiem līdz 2021. gadam, kuri noteikti Attīstības programmā un kuriem nebūs iespējams 

piesaistīt ES fondu finansējumu, jo turpmākajos gados nezināsim kādu daļu procentuāli no 

ieņēmumiem sastādīs aizņēmumu atmaksa. 

Otrkārt, ir bažas par ES fondu sadalījumu valstiskā līmenī, lai arī Pierīgas pašvaldības varētu 

nodrošināt savus iedzīvotājus ar pamatvajadzībām – ielu, ceļu, kā arī pirmsskolas un skolas 

kvalitatīvu infrastruktūru. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskata parakstīšanas datumam 

nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro.  

Pašvaldībai nav pamata uzskatīt, ka 2015.gadā radīsies īpaši riski vai neskaidri apstākļi, kas 

varētu būtiski ietekmēt pašvaldības funkcionālo uzdevumu izpildi vai finansiālo stāvokli. 

 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja      D.Jurēvica 
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1. PAMATINFORM ĀCIJA 
 

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

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

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

administratīvi teritoriālo reformu, Carnikavas novada pašvaldības administratīvā teritorija 

nemainījās.  

 Carnikavas pašvaldības administratīvā teritorija izvietojusies gar Rīgas jūras līča Vidzemes 

piekrasti un Gaujas grīvu. Carnikavas novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas, kas būtiski ietekmē 

novada ekonomisko un sociālo situāciju. Novadu veido šādi ciemi: Carnikava – novada 

administratīvais centrs, Garciems, Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežgarciems, Eimuri, Siguļi, Garupe, 

Gauja un Mežciems. 

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

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

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

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

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

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

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

1934. gadā Kārlis Ulmanis atklāja nēģu ceptuvi, un līdz šim laikam Carnikava ir dominējošā vieta 

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

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, likvidējoties kolhozam, zivsaimniecības ražotnes 

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

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

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

novada teritorijā darbojas virkne nelielu privātuzņēmumu. Saskaņā ar Lursoft datiem, kopējais 

uzņēmumu skaits 2014. gadā pašvaldībā bija 497. Tie lielākoties nodarbojas ar dažāda veida 

pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmumu skaits, Carnikavas novada domei intensīvi piedaloties 

uzņēmējdarbības veicināšanā, katru gadu pieaug (2014. gadā to skaits palielinājās par 53). 

 Ar tradicionālajām nozarēm – zvejniecību un ražošanu –  nodarbojas 9 uzņēmumi – SIA 

„Leste” un SIA „GRIF 93”, SIA „Krupis” u.c. Mežsaimniecībai novada attīstībā nav būtiskas 

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

mežsaimnieciskā darbība. 
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1.2. Administratīvās teritorijas sadalījums 
 

Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatība ir 8069,7 ha, tai skaitā 1644,8 ha – 

lauksaimniecības zeme; 4461,2 ha – mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas, kur 

saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu; 540,3 ha – ūdens objektu zeme; 150,4 ha – dabas 

pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme; 698,5 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme; 29,6 

ha – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme; 19,3 ha komercdarbības objektu apbūves zeme; 69,2 ha – 

sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme; 21,1 ha – ražošanas objektu apbūves zeme; 355,7 ha – 

satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme; 72,7 ha – inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu apbūves zeme; 6,9 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts. 

 
           1. attēls    Administratīvās teritorijas sadalījums 2014. gadā   

  

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

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

Garezeri, Laverezers un citas ūdenskrātuves.  

Detalizēti izvērtējot pašvaldības administratīvās teritorijas sadalījumu, var secināt, ka 

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

Republikā. 
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Uz 01.01.2015. ir šāds Carnikavas novada pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes 

sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, kas atbilst VZD kadastra informācijas 

sistēmas datiem: 

1. Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes kopplatība ir 596,8 ha (100%), tai skaitā 

269 ha īpašumā esoša un 327,8 ha pašvaldībai piekritīgā zeme. 

              
           1a. attēls   Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes 2014.gadā ar kopplatību  596.8 ha  

 
2. Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupām: 

2.1. lauksaimniecības zemes – 22,2 ha (3,7%)  

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

aizliegta ar normatīvo aktu – 186,4 ha (31,2%)  

2.3. ūdensobjektu zeme – 50,7 ha (8,5 %)  

2.4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes teritorijas – 57,2 ha (9,6 %)  

2.5. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 9,9 ha (1,7%)  

2.6. komercdarbības objektu apbūves zeme – 4,2 ha (0,7 %)  

2.7. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un komercdarbības objektu apbūves zeme – 38,4 

ha (6,4 %)  

2.8. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – 182,6 ha (30,6%)  

2.9. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme – 45,0 ha (7,5 %) . 

 
1.3. Iedzīvotāji 

 
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2015. gada 1. janvāri dzīvesvietu 

Carnikavas novadā  bija deklarējuši 6909 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums – 84 iedzīvotāji uz 1 km2.    
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                   2. attēls          Deklarēto iedzīvotāju skaita dinamika iepriekšējos  gados  

 

Kā redzams 2. attēlā, deklarēto iedzīvotāju skaits katru gadu pieaug. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu tas pieaudzis par 35 cilvēkiem. Pēdējo sešu gadu laikā ir vērojama pozitīva 

tendence deklarēto iedzīvotāju skaita dinamikā – arvien vairāk cilvēku par savu dzīvesvietu izvēlas 

Carnikavas novadu, ko ietekmē arī Rīgas un jūras tuvums. 

 

             3. attēls   Iedzīvotāju dabiskā kustība Carnikavas novadā 

 

Arī 2014. gadā vērojama pozitīva demogrāfiskā bilance. Tika reģistrēti 92 dzimušie 

iedzīvotāji, bet mirušie bija 87, kā rezultātā dabiskais pieaugums bija 5 iedzīvotāji.  
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                  4. attēls     Iedzīvotāju skaita sadalījums pēc darbspējas vecuma uz 01.01.2015. 

                       

269

358

261

304

vīrieši sievietes

 
 

                5. attēls   Bērnu sadalījums pa vecuma grupām uz 01.01.2015. 
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                        6. attēls       Carnikavas novada iedzīvotāju struktūra pēc pilsonības 

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

 

 

                    7. attēls                Carnikavas novada iedzīvotāju struktūra pēc tautības 

 

Kā redzams 7. attēlā, arī pēc tautības visvairāk iedzīvotāju Carnikavas novadā jeb 68% (2013.gadā-

67%) ir latvieši un tikai 32% – citu tautību iedzīvotāji. 
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                   8. attēls  Bezdarba līmeņa dinamika no 2011. – 2014. gadam 

 

 Carnikavas novadā vērojama pozitīva tendence bezdarba līmeņa samazinājumā – 

salīdzinājumā ar 2011. gada jūliju  uz 2015. gada 1. janvāri tas samazinājies par 2,5 %. Uz 2015. 

gada 1. janvāri novadā reģistrēti 128 bezdarbnieki. 

2014. gadā Carnikavas novadā tika noslēgtas 93 laulības, kas, salīdzinoši ar 2013. gadu, ir 

par 22 noslēgtajām laulībām vairāk. Turpinot tradīciju no 2007. gada, arī 2014. gadā Carnikavas 

novadā godinājām ģimeni kā mūsu valsts lielāko pamatvērtību un 30. maijā sveicām jaunos 

carnikaviešus, kuru dzimšanas gads bija 2013. Kopumā pasākumā piedalījās 81 jaundzimušo 

ģimene. 

Saskaņā ar Lursoft datiem uz 2015. gada 1. janvāri  Carnikavas novadā reģistrēti 649  

uzņēmumi ar visdažādākajiem darbības veidiem, sākot no datorpakalpojumiem un beidzot ar 

medniecību. Vairāki uzņēmumi darbojas arī novada tradicionālajā nozarē – zvejniecībā un zivju 

pārstrādē.   

2. CARNIKAVAS NOVADA DOME 
 

2.1. Lēmējvara 
 

Carnikavas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts lēmējorgāns – 

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

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

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Carnikavas novada dome ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

atbilstīgu izlietojumu. 
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Carnikavas novada domes juridiskais statuss 

Carnikavas novada domē darbojas 15 deputāti.  

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

Genovefa Kozlovska Domes priekšsēdētājas vietniece, partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Roberts Raimo Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Rolands Laveiķis Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Pjotrs Špakovs Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Ilze Tjarve   Deputāte   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Edgars Sliede  Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Eva Odziņa  Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Arta Deniņa   Deputāte   partija „Reģionu alianse” 

Kristaps Bergmanis Deputāts   partija „Reģionu alianse” 

Imants Krastiņš Deputāts   partija „Reģionu alianse” 

Ilze Vilka   Deputāte   partija „Reģionu alianse” 

Eduards Burģelis Deputāts   partija „Saskaņas centrs” 

Eduards Bogdanovs Deputāts   partija „Saskaņas centrs” līdz 11.06.2014. 

Kārlis Eidis     Deputāts   partija „Saskaņas centrs”  no  11.06.2014. 

Daiga Kalnbērziņa Deputāte   partija „Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK” 

 

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

pašvaldības deputātiem tiek ievēlētas šādas komitejas: 

1. Finanšu un budžeta jautājumu komiteja; 

2. Attīstības un labiekārtošanas jautājumu komiteja; 

3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. 

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

tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.  

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

iedzīvotāji un pašvaldības administrācijas darbinieki: 

1. Administratīvā komisija; 

2. Iepirkuma komisija; 

3. Vēlēšanu komisija;  

4. Nekustamā īpašuma lietu komisija; 
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5. Izsoles komisija; 

6. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

7. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;  

8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija; 

9. Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija; 

10. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”; 

11. Ētikas komisija; 

12. Carnikavas novada civilās aizsardzības komisija, kuras sastāvu apstiprina 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 

13. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisija; 

14. Carnikavas novada pašvaldības konkursa „Sakopta vide Carnikavas novadā” 

komisija; 

15. Pedagogu stipendiju un mērķstipendiju saņēmēju atlases komisija ; 

16. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija;  

17.     Atlīdzības noteikšanas komisija; 

18.     Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisija; 

19.     Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai; 

20.     Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un norakstīšanas komisija; 

21.     Automašīnu aktēšanas komisija; 

22.     Izglītības un kultūras nodaļas materiālu un inventāra norakstīšanas komisija; 

23.     Medību koordinācijas komisija 

Dokumentu pārvaldība, tai skaitā komiteju un domes sēžu dokumentu pārvaldība notiek, 

izmantojot Elektronisko dokumentu vadības sistēmu EDUS (turpmāk – EDUS), kas ievērojami 

samazina administratīvās izmaksas, jo komiteju un domes lēmumu projekti uz komiteju un domes 

sēdēm tiek sagatavoti tikai elektroniski. Visiem deputātiem ir nodrošināta pieeja darbam ar EDUS 

sistēmu.  

2014. gadā ir notikušas komiteju sēdes: 
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• Finanšu un budžeta komitejas – 12;  

• Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas – 12;  

• Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas –14;  

• Apvienotās komitejas – 6. 

2014. gadā ir notikušas 29 domes sēdes, no kurām 12 ir plānotās un 17 – ārkārtas sēdes. Domes 

sēdēs pieņemti 374 lēmumi.  

2.2. Pašvaldības pārvalde  

 Carnikavas novada domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas 

amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki. 

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

domes apstiprinātiem nolikumiem: 

1. Carnikavas novada bāriņtiesa; 

2. Carnikavas novada bibliotēka; 

3. Carnikavas pamatskola; 

4. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

5. Piejūras internātpamatskola;  

6. CARNIKAVAS NOVADA DOME (turpmāk – Centrālā administrācija); 

7. pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”; 

8. Sociālais dienests (apakšstruktūrvienība – Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrs 

„Pīlādzis” un brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis”) 

9. Carnikavas Sporta centrs; 

10.  Carnikavas Mūzikas un mākslas skola. 

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde „CARNIKAVAS NOVADA DOME”, kas 

nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu. Centrālā administrācija darbojas pašvaldības vārdā saskaņā ar domes apstiprinātu 

nolikumu, tai ir savs personāls un finanšu līdzekļi. Centrālajai administrācijai ir šāda struktūra: 

1. Administratīvā nodaļa (struktūrvienība Klientu apkalpošanas centrs); 

2. Attīstības un plānošanas nodaļa; 

3. Būvvalde; 

4. Dzimtsarakstu nodaļa; 

5. Finanšu vadības nodaļa; 

6. Izglītības un kultūras nodaļa, struktūrvienības:  
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6.1. Tautas nams „Ozolaine”; 

6.2. Tūrisma informācijas centrs;  

6.3. Carnikavas Novadpētniecības centrs. 

7. Juridiskā nodaļa; 

8. Pašvaldības policija. 

Pašvaldība ir biedrs vai dibinātājs šādās biedrībās: 

1. Latvijas Pašvaldību savienība un tās struktūrvienība „Latvijas Pašvaldību  

Izpilddirektoru asociācija”;  

2. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”;  

3. „Vidzemes Tūrisma asociācija”;  

4. „Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība”;  

5. „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”;  

6. „Kalngalieši”;  

7. „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”;  

8. „Latvijas Vieglatlētikas savienība”;  

9. „Latvijas Orientēšanās federācija”;  

10. „Latvijas Džudo federācija”;  

11. „Latvijas Tautas sporta asociācija”.  

/ar grozījumiem, kas apstiprināti ar domes 18.09.2013. lēmumu (protokols Nr.18, 37.§)/  
 

2.3. Personāls 
 

Carnikavas novada pašvaldības administrācijā vidējais darbinieku skaits 2014. gadā bija 71 

(40 sievietes, 31 vīrietis), izglītības līmenis: 56 – augstākā vai augstākā profesionālā (t.sk. 13 

maģistra grāds), 15 – vidējā vai vidējā speciālā izglītība.  

        2014. gadā tika izveidotas trīs jaunas amata vietas (lietvedis, improvizācijas teātra vadītājs, 

administratīvās komisijas sekretārs).  

        Darbinieku kustība 2014. gadā: pieņemti darbā 8 darbinieki (t. sk. 6 sievietes, 2 vīrieši), darba 

tiesiskās attiecības izbeigtas ar 4 darbiniekiem (t.sk. 2 sievietes, 2 vīrieši).  

        Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām bijis sekojošs: no 20-30 gadiem – 12, no 31-40 

gadiem – 20, no 41-50 gadiem – 12, no 51- 60 gadiem – 21, virs 61 gada – 6.  

 

2.4. Carnikavas novada domes sadarbības un investīciju projekti 

Carnikavas novada pašvaldības 2015. gadā plānotie pasākumi: 

• Dalība Piekrastes telpiskās attīstības plānojuma izstrādē; 

• Carnikavas novada attīstības programmas 2015. – 2021. rīcības un investīciju plāna 

īstenošana; 
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• Eiro-velo ceļa projektēšana; 

• Atpūtas laukuma izveide Garciemā (Karlsona parks Dangu mežā); 

• Tirdzniecības vietu Carnikavas ciemā projektēšana; 

• Brīvā laika pavadīšanas centra izveide Gaujas ciemā; 

• Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un celtniecība; 

• Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā; 

• Gaismas objektu nomaiņa un jaunu uzstādīšana. 

 

Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

Pārskata gadā pašvaldība ir īstenojusi 9 sadarbības projektus, no kuriem projekti „Sabiedrība 

ar dvēseli” ir veicinājusi vietējo iniciatīvu attīstību, iesaistot novada iedzīvotājus projektu 

sagatavošanā un īstenošanā. 

Carnikavas novada pašvaldības 2014. gadā uzsāktie un pabeigtie sadarbības projekti: 

1. „ACTIVE network: European Municipalities and Sport Organizations in Partnership”; 

2. „Riverways”; 

3. „Sabiedrība ar dvēseli”; 

4. Ārējo tirgus apgūšana sadarbībā ar Latvijas kūrortpilsētas asociāciju, Veselības tūrisma 

klasteri, Vidzemes tūrisma asociāciju un tūrisma klasteri „Saviļņojošā Vidzeme”:  

a. Vācijā (Hamburga) „REISEN HAMBURG” 05. – 09.02.2014.; 

b. Igaunijā (Tallina) „TOUREST” 14. – 16.02.2014.; 

c. Krievijā (Maskava) „MITT” 19. – 22.03.2014.; 

d. Zviedrijā (Stokholma) „ALLT FOR HALSAN” 6. – 09.11.2014.; 

5. Sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju : 

a. „Eirovelo 13 „ Projektu realizē 14 partneri no 9 valstīm – Somijas, Igaunijas, 

Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Vācijas un Austrijas, pārstāvot vadošās 

velotūrisma un riteņbraucēju asociācijas un uzņēmējus; 

b.  Veco dzelzceļa līniju piemērošana tūrismam . 

Visi projekti apkopoti p ārskata pielikumā. 

Nākamajā gadā plānotie sadarbības pasākumi: 
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• 2015. gada projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli” EUR 10 000; 

• Turpināsies sporta projekts „ACTIVE network: European Municipalities and Sport 

Organizations in Partnership”; 

• „Eiro velo 13”. 

 

 

Pārskata gadā veiktie un nākamajā gadā plānotie pasākumi teritorijas att īstības plāna 

īstenošanai 

 

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam (turpmāk – IAS) 

izstrāde tika uzsākta 2013. gadā. IAS apstiprināta ar Carnikavas novada domes 27.03.2014. 

lēmumu. Carnikavas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam izstrāde uzsākta, 

pamatojoties uz 27.03.2014. lēmumu un apstiprināta ar Carnikavas novada domes 17.12.2014. 

lēmumu. 

Carnikavas novada pašvaldības 2014. gadā uzsāktie un pabeigtie lielie infrastruktūras 

projekti: 

1. Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā; 

2. Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā; 

3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā (2. kārta); 

4. Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība; 

5. Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā; 

6. Carnikavas gājēju tilts pār Gauju ( ar pievadceļu izbūvi). 

Visi projekti apkopoti p ārskata pielikumā. 

 

3. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALD ĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI  
 

3.1. Izglītība 
 

2014. gadā tika realizēta daudzpusīga sadarbība un kvalitatīva iekļaušanās Novadu 

apvienības darbā, darba plānošanā izglītības un metodiskajā jomā. 

Notikušas olimpiādes un konkursi 7 novadu (Sigulda, Salaspils, Ķekava, Olaine, Garkalne, 

Ikšķile, Carnikava) mērogā. 2014. gadā norisinājās 19 mācību olimpiādes, no kurām 4 – 

Carnikavas pamatskolā, tika organizēti profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas 

pasākumi, koordinēta darbība Skolēnu Dziesmu un deju svētku koncertu organizēšanā. 

Tika nodrošināts atbalsts pedagogu profesionālās meistarības pilnveidē: pedagogu kvalitātes 

novērtēšanas procesā 7 Carnikavas izglītības iestāžu pedagogi ieguva 3. kvalitātes pakāpi. Tika 
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organizēts seminārs izglītības iestāžu atbalsta personālam par atbalsta komandas darbu izglītības 

iestādēs (piedalījās 44 speciālisti no 8 sadraudzības novadu izglītības iestādēm), seminārs 

izglītības iestāžu darbiniekiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem(45 dalībnieki no 

Carnikavas novada izglītības iestādēm). Izglītības iestādēm sniegts informatīvais un metodiskais 

atbalsts par pedagogu profesionālās pilnveides piedāvājumu (A un B kursi) Latvijas augstskolās, 

pieaugušo izglītības centros, pašvaldību mācību centros u.c.  

 
Latviešu valodas kursu absolventi saņem Carnikavas novada domes Apliecinājumus 

 

2014. gadā nodrošināti mūžizglītības pasākumi: latviešu valodas apmācība cittautiešiem 

(grupa alternatīvās aprūpes centrā „Pīlādzis” un brīvā laika pavadīšanas centrā „Kadiķis”), 

datorapmācība 3 līmeņos senioriem un strādājošiem pirmspensijas vecumā Lattelecom projekta 

„Pieslēdzies, Latvija” ietvaros, sadarbība ar bibliotēku lekciju cikla „Uzzināt nekad nav par 

vēlu” saturiskajā piedāvājumā, sadarbība ar Novadpētniecības centru izglītojošu aktivitāšu 

īstenošanā. 

Nozīmīgākais notikums izglītības jomā 2014. gadā novadā ir Mūzikas un māksla skolas 

nodibināšana, kur katra nodaļa veica sākotnējo normatīvo dokumentu izstrādi (nolikumu, 

uzņemšanas noteikumu) un akreditācijas sagatavošanas procesa pārraudzību. 

Carnikavas pamatskola. Ziņas par pirmo skolu Carnikavas novadā ir datētas ar 1786. gadu. 

Esošā Carnikavas pamatskola ir dibināta 1974. gadā un 2014. gadā atzīmēja savu 40 gadu 

darbības jubileju. 2014. gadā Carnikavas pamatskolā mācījās 304 skolēni (par 39 bērniem vairāk 

nekā 2013.gadā). Skolā jau trešo gadu pēc kārtas tika izveidotas 3 paralēlās pirmās klases. Ar 

novada finansiālo atbalstu 68 jaunie pirmklasnieki ienāca skolā ar jaunām skolas formas vestēm, 

skolas somu un pirmo „Ābeci”. Skolā strādāja 28 pedagogi, 13 atbalsta un tehniskie darbinieki, 

10 interešu pulciņu vadītāji.  
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Par 2014. gada galveno mācību iestādes uzdevumu tika izvirzīta skolēnu mācību procesa 

kvalitātes uzlabošanā un diferencētas pieejas attīstība dažādas sagatavotības skolēnu grupu vidū, 

kā arī īpaša uzmanība tika pievērsta darbam ar talantīgiem skolēniem. Papildus uzdevumi tika 

veikti Carnikavas pamatskolas un izglītības programmas akreditācijai 2014. gada februārī. Skola 

2014. gada aprīlī tika akreditēta līdz 2020. gada 29. aprīlim.  

 

 

 
Skolēni svinīgi uzsāk mācības Carnikavas pamatskolā 2014. gada 1. septembrī 
 

Carnikavas pamatskolā produktīvi darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas, tiek 

pilnveidota skolotāju profesionālā sagatavotība. Skolā strādā 6 pedagoģijas maģistri, 3 skolotāji 

ar 4. pakāpes pedagogu profesionālo pakāpi, 2 pedagogi turpina studijas pedagoģisko augstskolu 

maģistratūrās. Skolā turpina darboties novada pašvaldības finansētās rīta un pēcpusdienas 

pagarinātās dienas grupas, bezmaksas skolas autobusa pakalpojumi un skolēnu nodrošināšana ar 

vilciena biļetēm braucieniem mūsu novada robežās. Skolā turpina darboties 18 mācību 

priekšmetu fakultatīvās nodarbības. Skolā jau otro gadu strādā skolēnu mācību darba atbalsta 

komanda – sociālais pedagogs, logopēds, psihologs un ārsta palīgs. 
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Carnikavas pamatskola pēc veiktajiem remontdarbiem 2014. gada vasarā 

 
Sadarbībā ar pašvaldību tiek turpināta skolas materiāli tehnisko un mācību līdzekļu iegāde. 

2014. gada vasarā tika veikts skolas ēkas jumta remonts un logu nomaiņa, tika iegādātas mēbeles 

3 pirmo klašu aprīkošanai, klašu kabineti tika aprīkoti ar 10 plazmas televizoriem un 6 jauniem 

multi – mediju projektoriem, mācību gadu uzsākot, novada pašvaldība iegādājās jaunas mācību 

grāmatas un mācību līdzekļus vairāk nekā 6000 eiro vērtībā.  

Darbā ar talantīgajiem bērniem no 220 Latvijas skolu reitingā iekļuvušajām skolām 

Carnikavas pamatskola pamatskolu grupā ir 8. vietā. Skolas audzēkņi guva atzinības dažāda 

līmeņa skolēnu mācību olimpiādēs un konkursos, matemātikā un mājturībā iegūstot valsts līmeņa 

godalgotās vietas. Liela uzmanība skolā tiek pievērsta valstiskajai audzināšanai, jau par tradīciju 

ir kļuvusi skolas organizētais 1991. gada Barikāžu piemiņas pasākums Carnikavas parkā un uz 

jaunu sadarbību veidotais Carnikavas novada Lāčplēša dienai veltītais lāpu gājiens, kurā pirmo 

reizi piedalījās NBS 1.kājnieku bataljona karavīri.  
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Carnikavas pamatskolas audzēkņi kopā ar saviem vecākiem un NBS karavīriem atzīmē Lāčplēša dienu 

 
2014. gadā skola izveidoja sadraudzības saites ar Audru novada pamatskolu Igaunijā un 

Legionovas 3. vidusskolu Polijā, ir uzsākta skolēnu un pedagogu apmaiņas programma. „Zaļās 

jostas” izlietoto bateriju akcijā Carnikavas pamatskola jau otro gadu izcīnīja 4. vietu valstī, esam 

aktīvi skautu un jaunsargu organizāciju darbībā. Interešu izglītībā tiek turpināta – matemātikas, 

sākumskolas meiteņu rokdarbu, loka šaušanas un elektronikas pulciņu darbība.  

2014. gada jūnijā Carnikavas pamatskolu absolvēja 16 devītās klases skolēni. Pamatskolas 

izlaiduma eksāmenos tika uzrādīti labi rezultāti un skolas 16 absolventi turpinās iegūt vidējo 

izglītību Rīgas 2. ģimnāzijā, 49. vidusskolā un 6. vidusskolā, Valsts tehnikumā, Rīgas Pārtikas 

ražotāju vidusskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā, Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā. Aktīva 

ir 2011. gadā izveidotā Skolas padome, regulāras un produktīvas ir skolēnu vecāku sapulces, 

kuras apmeklē līdz pat 80% vecāku. Skolas dzīves neatņemama sastāvdaļa ir vecāku biedrība 

„Nākotnes iela”, kura 2014. gadā iesāka tradīciju pasniegt biedrības „Izaugsmes balvu” – 

planšetdatoru skolēnam, kurš mācību gada laikā uzrādījis lielāko progresu sekmēs, tāpat 9. klases 

skolēniem ik gadu tiek pasniegta Carnikavas pamatskolas absolventes Artas Deniņas naudas 

balva „Ceļa maize”. 7. klases skolēni ieguva Vītolu fonda finansējumu un pētīja tautas dzejnieka 

Ojāra Vācieša dzimto pusi Trapenes pagastā un Gaujienā.  
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Rīta vingrošana Carnikavas pamatskolā „Olimpiskās dienas 2014” ietvaros 

 

Jau piecus gadu Carnikavas pamatskola piedalās programmās „Skolas auglis” un „Skolas 

piens”. Skolas skolēni sporta aktivitāšu kopvērtējumā piecus gadus pēc kārtas izcīnīja 2. vietu 

(Pierīgas 18 pamatskolu un sākumskolu konkurencē). Skolēni aktīvi turpina iesaistīties arī 

Carnikavas novada jauniešu nodarbinātības un atpūtas programmās. 2014.gadā skolas telpās tika 

organizētas 4 interešu dienas nometnes. 

2014. gada otrajā pusē skolas kolektīvs ir iesaistījies Carnikavas pamatskolas jaunās skolas 

ēkas piebūves projekta izstrādē un pētniecībā, lai laika periodā pēc 2019. gada pakāpeniski 

veidotu Carnikavas novada pamatskolu par augošu un konkurētspējīgu vidusskolu ar augstiem 

kritērijiem un īpašu piedāvājumu.  

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

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību Carnikavas novadā, 2012. gada jūnijā tika nodota 

ekspluatācijā iestādes ēkas piebūve ar 160 bērnu vietām (astoņas bērnu grupas), viena no grupām 

atrodas Carnikavas pamatskolas telpās, Nākotnes ielā 1, kuru slēdza 2013. gada maijā. Iestādē 

kopumā ir 13 grupas, un tajās uzņem bērnus vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Kopā iestādi 

„Riekstiņš” apmeklē 276 bērni.  

Par bērniem rūpējas 25 profesionāli pedagogi, savu darbu mīloši un zinoši 30 atbalsta 

personāla darbinieki. Iestādē strādā logopēds, un kopš 2014. gada novembra – arī psihologs. 

Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības seminārus, kursus, dalās pieredzē, izstrādā metodiskos 

materiālus un projektus „Bērnu drošība”, piedalās konferencēs. „Riekstiņā” tiek organizēti un vadīti 

pieredzes semināri pirmsskolu pedagogiem. 
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Ēdināšanas pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina SIA „Žaks – 2”, savukārt 

saimniecisko darbu – pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”. 

Iestāde piedāvā bērnam kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, īstenojot pirmsskolas izglītības 

programmu 01011111. Pirmsskolā bērns apgūst jaunas iemaņas un zināšanas, gan ar sajūtu, gan 

aktīvu darbību palīdzību. Darbojoties ar pārdomātiem materiāliem, bērns iemācās rūpēties par sevi 

un tuvāko vidi, attīsta visas maņas, pirkstu veiklību un kustību koordināciju, apgūst matemātikas 

pamatus, pilnveido valodu, apgūst rakstīt un lasītprasmi.  

 
Peldēšanas nodarbība Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” kopā ar skolotāju I.Lūsi 
 

Pirmsskolā bērniem tiek nodrošināta pilnvērtīga ēdināšana, pastaigas svaigā gaisā, radošas 

un mūzikas nodarbības, ekskursijas, dažādi izglītojošie pasākumi.  

Papildus mācību programmai bērni apmeklē angļu valodas pulciņu, karatē nodarbības, 

piedalās sporta aktivitātēs, dejošanas un dziedāšanas pulciņos, ko organizē Carnikavas pašvaldība. 

Iestāde lepojas ar to, ka ir sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā ar 

pieejamiem resursiem tiek nodrošinātas maksimālas iespējas sabiedrībai nozīmīgas pirmsskolas 

izglītības kvalitatīva ieguve. 

Piejūras internātpamatskola savu pašreizējo statusu ir ieguvusi 1992. gadā. 2013. gada 

sākumā Piejūras internātpamatskolai bija vēl iepriekšējais nosaukums – Carnikavas speciālā 

internātpamatskola. Nosaukumu skola nomainīja 2013. gada 20. martā.  

2014. gada beigās skolā mācījās 81 izglītojamie, no kuriem 26 izglītojamie apguva 

pirmskolas izglītības programmas, 30 izglītojamie – speciālās pamatizglītības programmas un 25 

izglītojamie – profesionālās pamatizglītības programmas. Izglītības iegūšanu nodrošina 30 pedagogi 

un 24 tehniskie darbinieki. 2014. gada pavasarī Piejūras internātpamatskolu absolvēja 5 audzēkņi. 

Tradicionālie pasākumi Piejūras internātpamatskolā – Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša 
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diena, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Vecāku diena, deju festivāls 

„Carnikavas ritmi”, Mātes diena, atvērto durvju dienas, projekta nedēļa, izlaidums. 

Skolas audzēkņi piedalās Latvijas speciālo skolu organizētajos konkursos, izstādēs, 

festivālos un Speciālās Olimpiādes sporta sacensībās. 

Lai nodrošinātu pēctecību un tradīciju pārmantošanu, arī 2014. gadā ārpusstundu darbā 

pievērsām uzmanību tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un saglabāšanā. 

Atzīmējam Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Lieldienas un citus nozīmīgus svētkus. Motivējam skolēnus 

iesaistīties labdarībā, veicinām ētisku vērtību izkopšanu – nesavtību, līdzjūtību un iecietību. 

Regulāri sakopjam skolas apkārtni, piedalāmies Pulksteņezera apkārtnes un Carnikavas baznīcas 

apkārtnes sakopšanā. Organizējam saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.  

 
Deju festivāls „Carnikavas ritmi 2014” 
 

2014. gadā Piejūras internātpamatskola veica savu pamatfunkciju – izglītības procesa 

īstenošanu. Jau 13. reizi skolā tika organizēts deju festivāls „Carnikavas Ritmi”, kas pulcēja 

dejotgribētājus no visas Latvijas. Ļoti veiksmīgi notiek kanisterapijas izmantošana mācību procesā 

un reitterapijas speciālistu iesaistīšana izglītojamo rehabilitācijas procesā. 2014. gadā ir uzsākts 

darbs pie jaunas profesionālās pamatizglītības programmas „Zvejniecība” izstrādes. 

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

sniedz noderīgas un izzinošas informatīvas lekcijas, kā arī ar organizāciju „Palīdzēsim.lv”, kas 

iesaista izglītojamos dažādos interesantos un attīstošos projektos. 
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Skolotāja Gunita Lammase kopā ar audzēkņiem izzina dabas vērtības 

 

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

konkursā un izlietoto bateriju vākšanas konkursā, kas turpinās arī šogad. Skola atkārtoti piedalījās 

ESF projektā „ Skolas auglis”. Aktīvi iesaistījāmies Mammasdabas aktivitātēs. 2014. gadā skolā ir 

viesojušies vairāki mākslinieki, piemēram, Guntars Račs, sniedzot prieku gan izglītojamiem, gan 

skolotājiem. Ir viesojies arī paraolimpiskais čempions Aigars Apinis.  

 
Piejūras internātpamatskolas audzēkņi izgatavo putnu būrīšus 
 

Svarīgākie pasākumi 2014. gadā: skolas talantu koncerts „Ko Tu proti?”, dzejas dienas (ar 

ievērojamu dzejnieku piedalīšanos), projektu nedēļa, talkas dienas, deju festivāls „Carnikavas 

ritmi”,  Ekoskolas gada tēma „Veselīgs dzīvesveids”, Globālās Rīcības dienas, meža stādīšana 

Kalngalē, labo darbu nedēļa, Dzimtenes nedēļa veltīta LR Proklamēšanas dienai, LR Neatkarības 

atjaunošanas dienas pasākums ar Saulkrastu novada dziedātāju un kapelāna piedalīšanos, sporta 

svētki „ Zelta kija”, Mātes dienas pasākums, sporta diena „ Vieglatlētikas trīscīņa”, atvērto durvju 

diena, putnu dienas (ar putnu būrīšu izgatavošanu un izvietošanu), izlaidums. 
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Galvenie uzdevumi Piejūras internātpamatskolā 2015. gadā: 

- profesionālo pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods 2281102) 

akreditācija; 

- profesionālās pamatizglītības programmas „Zvejniecība” izstrāde; 

- piedalīšanās Ekoskolu programmā; 

- mākslas terapijas iekļaušana mācību procesā; 

- starptautiska sadarbības līguma par sadarbību kanisterapijas jomā realizēšana; 

- sadarbības turpināšana ar organizāciju „Palīdzēsim.lv”; 

- sadarbības turpināšana ar pašvaldības policiju un CSDD; 

- Zaļās klases iekārtošanas turpināšana. 

Plānotie pasākumi Piejūras internātpamatskolā 2015. gadā: sporta dienas, makulatūras 

vākšana, talkas dienas, informācijas dienas un lekcijas, projektu nedēļa, izlaidums, Olimpiskā diena, 

piedalīšanās paraolimpiskajā kustībā, darbs Ekoskolas programmā, dzejas dienas, glītrakstīšanas 

konkurss, „Mana valoda”, zīmēšanas konkurss, UNESVO Asociēto skolu projekts, projekts 

„Nacionālais veselības veicinošais skolu tīkls Latvijā”. 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola. 2014. gada 19.martā Carnikavas novada pašvaldība 

pieņēma lēmumu (protokols Nr. 7, 6.§) par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas dibināšanu 

01.06.2014. Jūras ielā 4, Carnikavā, secīgi pārņemot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

Carnikavas filiāles audzēkņu izglītošanu profesionālās ievirzes izglītības programmās. 2014. gada 

12. jūnijā skolai izdota Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes reģistrācijas 

apliecība Nr.4374903028.  

2014./15. mācību gadā jaundibinātā skola nodrošina mācību procesu 7 licencētās (licences 

izdotas 24.07.2014. uz nenoteiktu laiku) profesionālās ievirzes izglītības programmās: 

Nr.  
Izglītības programmas 
nosaukums 

Izglītības 
programmas 
kods 

Apakšprog-
rammas 
nosaukums 

Licences 
Nr. 

Audzēkņu 
skaits uz 
01.09.2014. 

1. Taustiņinstrumentu spēle 20V 212 01 Klavierspēle P-9971  48 
2. Stīgu instrumentu spēle 20V 212 02 Vijoles spēle P-9972 3 
3. Ģitāras spēle 20V 212 02 Ģitāras spēle P-9973 8 

4. Pūšaminstrumentu spēle 
20V 212 03 Flautas spēle P-9974 6 
20V 212 03 Saksofona spēle  P-9975 3 
20V 212 03 Trompetes spēle P-9976 2 

5. Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00  P-9970 54 
   KOPĀ audzēkņi:  124 

 

2014. gada 10. novembrī Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbību un izglītības 

programmu īstenošanas kvalitāti klātienē vērtēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta nozīmēta 

Akreditācijas ekspertu komisija. No 16 vērtējuma kritērijiem 13 kritērijos skola tika novērtēta 
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„labi”, vienā „ ļoti labi” un vienā kritērijā „pietiekami” (14.11.2014. Akreditācijas ekspertu 

komisijas ziņojums). Pamatojoties uz Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu un Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta 05.12.2014. lēmumu Nr.442-p, skola tika akreditēta uz sešiem gadiem visu 

septiņu iepriekš minēto profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā. 

 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas atklāšana 2014. gada 1. septembrī 
 

Audzēkņu skaitam palielinoties, skolā trūkst mācību telpas, uz ko norādīja arī Akreditācijas 

ekspertu komisija. Mācību procesa nodrošināšanai ir panākta vienošanās par Carnikavas 

pamatskolas telpu izmantošanu mūzikas nodarbībām, tomēr tas nav ilgtermiņa risinājums. Skola 

aktīvi sadarbojas ar Carnikavas pašvaldību jaunās Skolas ēkas plānošanā un projektēšanas 

jautājumos.  

 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu kolektīvs 2014. gada rudenī 
 

Skolu vada direktors Igors Doriņš, un tajā strādā 17 pedagogi, kā arī direktora vietniece mācību 

darbā un lietvede. Skolas audzēkņi regulāri uzstājas un piedalās pasākumos Carnikavas tautas namā 

„Ozolaine”, Carnikavas pamatskolā, Piejūras internātpamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādē 
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„Riekstiņš”, kā arī dažādos vietējā mēroga un starptautiskos konkursos un festivālos. Skola izceļas 

ar atzīstamu līmeni klavieru specialitātē (panākumi konkursos), kā arī ar panākumiem valsts un 

starptautiskā mērogā lietišķi vizuālās mākslas programmā. 

Plānotie pasākumi 2015. gadā: 

1.1. Jaunu profesionālās ievirzes programmu atvēršana uz 2015./2016.mācību gadu. Šobrīd 

Skola strādā pie materiāli tehniskās bāzes sagatavošanas sitaminstrumentu un klarnetes 

spēles profesionālās ievirzes programmu nodrošināšanai 2015./2016. mācību gadā. Ir jau 

saņemtas Izglītības kvalitātes valsts dienesta licences (09.03.2015.) minēto programmu 

atvēršanai; 

1.2. Koncepcijas izstrāde republikas nozīmes konkursa izveidei Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolā mūzikas un mākslas specialitātēs; 

1.3. Materiāli tehniskā nodrošinājuma papildināšana mācību procesa nodrošinājumam 

atbilstoši mūsdienu prasībām (datori, mēbeles mākslas klašu labiekārtošanai, galdi un 

krēsli pedagogiem, mūzikas instrumenti (saksofons, flauta, klarnete) u.c.). 2015. gada 

martā skola iegādājās marimbu un bungu komplektu. Ļoti aktuāls vēl ir jautājums par 

kvalitatīva kabineta flīģeļa iegādi; 

1.4. Interešu izglītības (mūžizglītības) programmas atvēršana no 2015./2016. mācību gada; 

1.5. Skolas interneta mājas lapas izveide iestādes atpazīstamības nodrošināšanai un labākai 

informācijas apritei ar audzēkņiem, vecākiem un novada iedzīvotājiem; 

1.6. Skolas himnas un emblēmas/karoga izstrāde, iesaistot skolas audzēkņus un pedagogus.  

 

3.2. Kult ūra 
Tautas nams „Ozolaine” 

Tautas namā „Ozolaine” tika īstenots plānotais pasākumu grafiks, un 2014. gadā Carnikavas 

novadā notika 96 pasākumi, to vidū arī viesizrādes, koncerti, balles un filmu seansi. Nozīmīgs 

pasākums bija II Carnikavas Mākslas plenērs, kur 10 profesionāli mākslinieki vienu nedēļu gleznoja 

novada ainavas un plenēra noslēguma sarīkoja plašu izstādi. Katrs autors vienu gleznu dāvāja 

novadam. Plaši apmeklēta bija piemiņas izstādes atklāšana novadniekam – tēlniekam V.Titānam 70. 

Ir izveidota ceļojoša izstāde, kas apceļos citus Latvijas novadus, kur V.Titāns uzstādījis savus 

tēlniecības darbus.  
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II Carnikavas Mākslas plenēra noslēgums tautas namā „Ozolaine” 

 
Latvijas Republikas gadadienas svinības, tilta atklāšana pār Gauju – svētki, kuri pulcēja 

ievērojamu skaitu vietējo iedzīvotāju un novada viesu. Nēģu svētki Carnikavā tiek rīkoti kopš 2002. 

gada, un pakāpeniski tie kļuvuši par novada grandiozāko pasākumu, kas nodrošina novada 

atpazīstamību un ir iemantojis lielu popularitāti. Nēģu svētku rīkošanai ik gadu tiek novirzīti 

nozīmīgi resursi, lai svētku kvalitāti un daudzveidību arvien uzlabotu.  

 
Nēģu svētki Carnikavas parkā 2014. gadā pulcē vairāk nekā 10 tūkstošus apmeklētāju 

 
Kopš zvejnieku arteļa dibināšanas 1946. gadā, Zvejnieksvētki pašvaldībā tiek svinēti regulāri, 

svētku rīkošanai tika meklēta jauna pieeja, un 1999. gadā tie pārtapa par Zvejnieksvētku gadatirgu, 

savukārt 2014. rīkojām Gaujmalas Zvejnieksvētkus pie Novadpētniecības centra. Jau 13. reizi 

notika dzejnieka O.Vācieša literārās prēmijas dzejā pasniegšana.  
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Ar labām sekmēm repertuāra pārbaudes skatēs uzstājās mākslinieciskie kolektīvi:   

- Jauniešu deju kolektīvs „Abi Divi” – I pakāpe; 

- Vidējās paaudzes deju kopa „Arnika” – Augstākā pakāpe; 

- Senioru deku kopa „Tacis” – Augstākā pakāpe; 

- Sieviešu koris „Undīne” – I pakāpe; 

- Jauktais koris „Vēja Balss” – Augstākā pakāpe un zelta godalga Pasaules koru olimpiādē Rīgā; 

- Tautas lietišķās mākslas studija „Auseklītis”; 

- Teātra studija „Nagla” – III kategorija; 

- Folkloras kopa „Cēlāji” – II kategorija. 

 
Carnikavas novada deju kolektīvs „Abi Divi” Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājienā Rīgā 2014. gadā 
 

Kolektīvi Carnikavā (un arī Kalngalē) sniedza 26 koncertus, ar koncertnumuriem piedalījās 17 

tautas nama „Ozolaine” rīkotajos pasākumos un īstenoja 61 izbraukumu, sniedzot patstāvīgus 

vieskoncertus vai piedaloties Latvijas novadu rīkotajos pasākumos. 

Izglītības un kultūras nodaļa piedalījās publisko un privāto partnerattiecību biedrības 

„Sernikon” projektu konkursā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma 

saņemšanu ar projekta pieteikumu „Profesionāla projektora un ekrāna iegāde tautas nama 

„Ozolaine” pasākumu piedāvājuma dažādošanai”. Aparatūra ir uzstādīta un pielietota pasākumos. 

2015. gadā darbs tiks organizēts atbilstoši novada Attīstības stratēģijai un Carnikavas novada 

Attīstības programmas rīcības plānam: 

- Interešu izglītības vajadzību un vēlmju apzināšana un atbilstošu programmu apstiprināšana, 

izsludinot programmu pieteikšanu; 

- Iedzīvotāju brīvā laika organizēšana, nodrošinot interešu izglītības pieejamību lielākajos novadu 

ciemos – Kalngalē, Garciemā; 
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- Tautas nama „Ozolaine” rekonstrukcijas sagatavošana – darba uzdevuma izstrāde; 

- Profesionālu mākslinieku koncertu un izrāžu rīkošana tautas namā „Ozolaine”; 

- Mākslas pasākumu organizēšana – foto plenērs, regulāras mākslas izstāžu ekspozīcijas tautas 

namā „Ozolaine”; 

- Novada svētku un festivālu rīkošana atbilstoši pasākumu plānam; 

- Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos – Skolu jaunatnes Dziesmu un deju 

svētkos, Latvijas Senioru un vidējās paaudzes deju svētkos u.c. 

- Darba turpināšana ar mazākumtautībām, integrējot tos novada sabiedriskajā dzīvē (latviešu 

valodas kursi un tradīciju pasākumi); 

- Pašdarbības māksliniecisko kolektīvu darbības nodrošināšana un sekmēšana; 

- Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, uzturēšana un popularizēšana, esošo objektu 

pieejamības nodrošināšana, Novadpētniecības centra ekspozīcijas pilnveidošana un teritorijas 

attīstība; 

- Pasākumu piedāvājumu izstrāde tūrisma veicināšanai pavasarī un rudenī, pagarinot tūrisma 

sezonu, jaunu maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana; 

- Integrētas izglītības plāna izstrāde sadarbībā ar Ādažu novadu, vidējās izglītības ieviešanas 

detalizēta izpēte un ieviešanas plāna izstrāde integrētās izglītības sistēmas ietvaros. Pētījums par 

izglītības pakalpojuma attīstības iespējām novadā; 

- Mūžizglītības vajadzību apzināšana, vajadzību un piedāvājuma saskaņošana integrētās izglītības 

sistēmas ietvaros. Pieaugušo interešu izglītības (mūžizglītības) nodrošināšana Mūzikas un mākslas 

skolā; 

- Pastāvīgas profesionālās pilnveides nodrošināšana visu izglītības iestāžu darbiniekiem. 

 

Carnikavas novada bibliotēka 

Carnikavas novada bibliotēka atrodas tautas nama „Ozolaine” telpās, kuras renovētas un 

modernizētas 2004. gada nogalē. Kopš 2010. gada bibliotēka bija Carnikavas novada domes 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas sastāvā, bet no 2011. gada pavasara bibliotēka ir atsevišķa 

pašvaldības iestāde. 

Par savu misiju bibliotēka uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, 

pilsētas iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. Bibliotēka rūpējas par 

krājumu papildināšanu un pakalpojumiem, kuri nepieciešami vietējai sabiedrībai, nodrošinot visiem 

pilsētas iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, kopēšanas, 

printēšanas, skenēšanas pakalpojumu izmantošanu, datorpakalpojumus (internets, MS Office par 

brīvu).  
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Bibliotēka atrodas tautas nama „Ozolaine” pirmajā stāvā, tāpēc ir viegli pieejama ikvienam 

apmeklētājam. Bibliotēkā ir divas telpas, kas paredzētas lasītājiem, ir bērnu literatūras lasītava ar 8 

datoru vietām, 2008. gadā tika izveidots bērnu stūrītis.  

Bibliotēkas kopējais reģistrēto lietotāju skaits no 01.01. – 30.12.2014. ir 712 lasītāji, 

bibliotēkas apmeklējumu kopskaits – 10 777, to vidū bērni un jaunieši – 2890, pieaugušie – 6784, 

virtuālie apmeklējumi – 1103, izsniegumu kopskaits – 15 858 vienības (538 – grāmatas, 

seriālizdevumi – 4320, bērniem un jauniešiem – 1269).  

Carnikavas novada iedzīvotāju rīcībā uz 2014. gadu bija 10 070 fizisko vienību, no tām: 

grāmatas – 8483, jaunieguvumi – 605, no kuriem bērnu grāmatu fonds papildināts par 161 

grāmatām. Kopējais bērnu grāmatu fonds ir 1086 grāmatas. Kopā periodiskie izdevumi ir 15 752, 

kā arī 9 audiovizuālie dokumenti un 8 elektroniskie dokumenti. Šādi dati par fonda stāvokli ir pēc 

bibliotēkas krājuma inventarizācijas, kas notika 2013. gada jūlij ā. Lasītāju sastāvs 2013. un 2014. 

gadā ir mainījies, palielinājies skolēnu īpatsvars. Visvairāk bibliotēku apmeklē strādājošie, 

pensionāri, jaunieši un skolēni. 

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

sekojot līdzi izdevniecību jaunākajām grāmatām. Bibliotēkas krājumu veido grāmatas, 

seriālizdevumi, interneta resursi – Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, kopkatalogs Alise u.c. 

Bibliotēkas krājums pamatā veidots noteiktās nozarēs – filozofija, psiholoģija, reliģija, 

dabaszinātnes, vēsture, uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokas grāmatas, daiļliteratūra, 

bērnu un jauniešu literatūra.  

2014. gadā grāmatu iegādei tika izlietoti EUR 3842, periodikas pasūtīšanai – EUR 1879, 

pasākumiem un lekcijām – EUR 450. Pasūtīti 30 dažādi žurnāli un laikraksti latviešu un krievu 

valodā, audiovizuālie dokumenti u.c. Bibliotēkā regulāri notiek izstādes, lekcijas un pasākumi par 

dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem. Ļoti lielu popularitāti ir ieguvusi „Ceļojošā bibliotēka”, 

kas reizi mēnesī tiek organizēta Carnikavas novada ciemos.  

Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi tika apstiprināti 2011. gada 23. martā ar 

grozījumiem 2013. gada 18. decembrī. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas, savukārt 

maksas pakalpojumu (kopēšana, druka u.c.) izcenojumi ir apstiprināti Carnikavas novada domē un 

pieejami pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv. 

Kopš 2013. gada maija tiek veikta lasītāju elektroniskā apkalpošana, bibliotēkas parādniekiem 

tiek sūtīta ziņa par laikā nenodotajām grāmatā elektroniski, kā arī SMS veidā. Iedzīvotāju ērtībām 

2014. gada nogalē ar ERAF līdzfinansējumu tika iegādāta multifunkcionālā A3 iekārta ar iespējām 

veikt krāsainas A3 izdrukas. 
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Plānotie pasākumi 2015. gadā – tematiskās izstādes, tikšanās ar lektoriem no Sokrata 

Tautskolas, „Nakts bibliotēkā”, „Dzejas dienas Carnikavā” u.c. 

 

3.3. Tūrisms 
 

Carnikavas Novadpētniecības centrs (NC) ir iecienīts tūrisma galamērķis gan vietējiem 

iedzīvotājiem, gan tūristiem no Latvijas un ārzemēm. Tur tiek rīkoti gadskārtu svētki, laulību 

ceremonijas, semināri. 2014. gadā Novadpētniecības centra apmeklētāju skaits pārsniedza 1500: 

- pieteiktās grupas (no Viļakas, Līgatnes, Palsmanes, Rīgas, Saulkrastiem, Jelgavas skolotāji, 

Aizkraukles, Cēsīm, Gaujienas, Bavārijas (Vācija), Austrijas, Polijas) un individuālie apmeklētāji 

kopā – 728; 

- Zvejnieku svētkos – vairāk kā 500, kad uz NC varēja nokļūt pa uzbūvēto tiltu no 10.00 rītā līdz 

19.00 vakarā, šī bija tā reize, kad visi tie carnikavieši, kuri te vēl nebija bijuši, beidzot atnāca 

apskatīt NC ekspozīciju; 

- Nēģu svētkos – ap 300 apmeklētāju. 

Novadpētniecības centru ir apskatījuši viesi no ASV, Itālijas, Vācijas, Austrijas, 

Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Dienvidāfrikas, Beļģijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, 

Krievijas. 

Novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) aktīvi popularizē Carnikavas novadu, un 2014. 

gadā piedalījās vairākos tūrisma gadatirgos: 

- „Balttour 2014”, Rīgā (no 7. – 9. februārim; 30 000 apmeklētāji no 35 valstīm): logo prezentēšana, 

jaunā Vidzemes piekrastes karte, kopējais stends, aktivitātes, izstādes laikā loterijā piedalījās 76 

dalībnieki (balvā – nēģi, U.Siliņa grāmata „Mēs esam carnikavieši” u.c.), apmeklētājiem iespēja 

fotografēties ar „Nēģu karali”. 

- „Reisen Hambourg”, Hamburgā (no 5. – 9. februārim; ap 70 000 apmeklētāju): izdalīti vairāk nekā 

250 Vidzemes piekrastes kartes un 200 Carnikavas novada kartes. Loterijā piedalījās 200 

dalībnieki.  

- „Tourest 2014”, Tallinā (no 14. – 16. februārim, apmeklētāju skaits ap 36 000): Carnikavas 

organizētajā loterijā piedalījās 108 dalībnieki.  

- „Mitt 2014”, Maskavā (no19. – 22. martam, izstādi apmeklēja ap 73 765 viesu no 100 valstīm): 

Carnikavas novada aktivitātēs piedalījās 106 apmeklētāji. 

- „All for Halsan”, Stokholmā (no 6. – 9.novembrim, izstādi kopumā apmeklēja 24 300 viesu): tika 

izdalīti vairāk kā 500 tūrisma materiāli un 3 kg nēģi gardajās nēģu maizītēs.  

Carnikavas novada TIC 2014. gadā ieguva Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas 

Q-Latvia kvalitātes zīmi Nr.45.  
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3.4. Sociālā nodrošināšana  

Carnikavas novada Sociālais dienests ir Carnikavas pašvaldības izveidota iestāde, kas 2009. 

gada 16. jūnijā ir reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā ar nr. 405 kā sociālo pakalpojumu sniedzējs, tāpat ir reģistrēts pakalpojums 

„Aprūpe mājās” 08.07.2011. nr. 868, kā arī Sociālā dienesta struktūrvienība – Carnikavas 

alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis”, kas reģistrēts 09.03.2011. nr.710. Sociālā dienesta 

struktūrvienība – Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis” – nav reģistrēts pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā, jo centrā netiek veikta ne sociālā aprūpe, ne sociālā rehabilitācija, ne sociālais 

darbs. 

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi: 

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

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

ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga 

rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

- novērtēt pēc sociālās palīdzības vērsušos personu vajadzības, materiālos un personiskos resursus; 

- administrēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai paredzētos budžeta līdzekļus. 

Dienestā un struktūrvienībās strādā 10 darbinieki (7 sociālā darba speciālisti, 1 pedagogs un 2 

aprūpētāji), 8 darbiniekiem ir augstākā izglītība un 2 – vidējā speciālā. 2014. gadā nav notikusi 

kadru mainība. 

2014. gadā dienestā reģistrēti 979 iesniegumi, tai skaitā: 68 iesniegumi par atbalstu sakarā ar 

bērna piedzimšanu; 124 sakarā braukšanas biļetēm skolēniem; 41 politiski represētās personas; 3 

sakarā sociālas rehabilitācijas nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem; 1 par nakts patversmes 

izmantošanu, līgums noslēgts ar Latvijas sarkanā krusta nakts patversmi „Gaiziņš” Rīgā. 

  Pārējo iesniegumu pamatā ir lūgums pēc sociālās palīdzības un turpmāk daži skaitļi, kas 

sniegs ieskatu par sociālā dienesta piešķirto palīdzību. Garantēto minimālo ienākumu pabalstu 

saņēma 15 ģimenes, 21 persona, 2013. gadā attiecīgi – 8 un 13, 2012. gadā – 34 un 83. 

Trūcīgas ģimenes statusu saņēma 52 ģimenes, 116 personas, tai skaitā 31 bērns, 19 personas 

pensijas vecumā, 28 nestrādājošas personas un 6 bērnu kopšanas atvaļinājumā, 17 pilngadīgas 

personas ar invaliditāti, 15 strādājošas personas. 2013. gadā attiecīgi – 55 un 131, 2012. gadā – 107 

un 276. 

Maznodrošinātas ģimenes statusu saņēma 161 ģimenes, 249 personas, tai skaitā 22 bērni, 18 

strādājošas personas, 25 nestrādājošas personas, 1 persona bērnu kopšanas atvaļinājumā, 16 

pilngadīgas personas ar invaliditāti un 167 pensijas vecuma personas. 2013. gadā attiecīgi – 161 un 

249, 2012. gadā – 188 un 303. 
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Malku 6 kubikmetru apjomā piegādājām 123 palīdzības prasītājiem (2013. gadā –106, 2012. 

gadā –189). Dzīvokļa pabalsts piešķirts 68 ģimenēm, 321 personai (2013. gadā – 74, 2012. gadā –

77). Zupas virtuvi izmantoja 32 ģimenes, 48 personas (2013. gadā – 74, 2012. gadā – 65). 

Katru mēnesi mācību gada laikā skolēniem iegādātas un nodotas 124 biļetes (2013. gadā – 

142). Izsniegtas 350 trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu apliecinošas izziņas. Notikušas 53 

Sociālā dienesta sēdes, tajās izskatīti 938 jautājumi – vidēji mēnesī 78 (2013. gadā – kopskaitā 

893). Sarakstei sagatavoti 299 dokumenti. Labklājības ministrijai sagatavoti 25 pārskati (ikmēneša 

pārskats par sociālo palīdzību, asistenta pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī gada pārskats). 

Carnikavas novada pašvaldības vārdā esam suminājuši 156 senioru dzīves nozīmīgajās 

jubilejās. (2013. gadā – 161, 2012. gadā – 141). 324 senioriem un 1. grupas invalīdam ir nogādātas 

Ziemassvētku paciņas. 

2014. gadā veiktas 296 klientu dzīves apstākļu pārbaudes. Pašvaldība sociālās palīdzības 

pabalstiem izlietoti EUR 81 740,35. Tika pieņemti 3 lēmumi (2013. gadā – 5 lēmumi) nepiešķirt 

sociālo palīdzību. Atteikumu pamatā: klientiem piederošo īpašumu daudzuma neatbilstība 

normatīvajiem aktiem; saistošie noteikumi neparedzēja pabalstu klienta norādītajam mērķim; 

zīvokļa pabalsts (malka) norādītajai apkures sezonai jau bija piešķirts. 

2014. gadā pašvaldības rīcībā bija 4 sociālie dzīvokļi, vienā no tiem ir izīrējamas 3 istabas. 

Izīrēti ir 3 dzīvokļi, vēl ir iespēja izīrēt vienu dzīvokli un 2 istabas vienā no dzīvokļiem.Visi izīrētie 

dzīvokļi reizi divos mēnešos tiek apsekoti, kā arī tiek novērtēts to stāvoklis. Rindas uz sociālajiem 

dzīvokļiem nav. 

 

Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” 

Alternatīvās aprūpes centru „Pīlādzis” apmeklēja 83 pensionāri un invalīdi, 58 mazie bērni, 

247 bērni un jaunieši (vidēji dienā 30 – 40). Centrā darbojas nevalstiskās organizācijas, pensionāru 

klubs „Senči”, kurā ir 102 biedri, kā arī Carnikavas invalīdu biedrība, kurā ir 23 biedri.  

Darbojas rokdarbu pulciņš „Čaklās rokas”. Tiek organizētas brīvā laika pavadīšanas iespējas 

un izglītošanās iespējas radošo nodarbību, interešu grupu, tematisku pasākumu un individuālu 

konsultāciju veidā. Pie pensionāriem ir ciemojušies un informējuši par jaunumiem tautas nama 

„Ozolaine” vadītājs, novada domes deputāti – E.Burģelis, A.Deniņa, I.Krastiņš, I.Tjarve, 

G.Kozlovska, domes priekšsēdētāja D.Jurēvica, kā arī pašvaldības darbinieki – I.Pastors, I.Balode, 

G.Dzenis. Senioriem ļoti patīk rīti, kad ciemos atnāk bērnudārza „Riekstiņš” bērni, dzied dziesmas 

kopā ar audzinātājām un skaita dzejoļus. Tādi 2014. gadā ir bijuši četri rīti. Tika rīkotas izstādes ar 

pensionāru darbiem – gleznām, adījumiem, dekoratīviem elementiem u.c. Ar pensionāriem vairākas 

reizes ir tikusies ģimenes ārste Ā.Stūrmane, stāstot par reklāmas ietekmi uz cilvēka domāšanu, 

nevajadzīgu medikamentu lietošanu ikdienā, kā arī par uztura bagātinātāju ietekmi uz cilvēku. 
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Notika arī tējas un kafija rīti, tika apsveikti mēneša jubilāri. Organizētas nodarbības vērtību un 

prasmju nodošanai jaunajai paaudzei, kurās aktīvi iesaistījās Carnikavas invalīdu biedrība un 

Piejūras internātpamatskola. Vasaras periodā notika senioru ekskursijas, ziemas periodā – teātru 

izrāžu apmeklējumi.  

Notikušas latviešu valodas mācības cittautiešiem, ko vadīja skolotāja V. Jauja. Otrdienu 

rītos jauno māmiņu klubiņa vadītāja Ramona Punkstiņa organizēja māmiņām dažādas radošās 

darbnīcas, pamatā tās bija par tēmu „Defektu par efektu”.  

Joprojām pie bezdarbniekiem reizi mēnesī brauca darbinieki no Nodarbinātības valsts 

aģentūras – bija iespēja reģistrēties un saņemt konsultācijas, kā arī informāciju par darba vakancēm 

un citiem ar nodarbinātību saistītiem jautājumiem. Papildus, reizi mēnesī, bezdarbniekiem 

organizējām lekcijas, kuras nodrošināja Nodarbinātības valsts aģentūra. Ik mēnesi šo pakalpojumu 

izmantoja vidēji 20 novada bezdarbnieki.  

Pieprasīti bija centra nodrošinātie pakalpojumi – iespēja nomazgāties dušā un izmazgāt veļu 

automātiskajā veļasmašīnā, kā arī izžāvēt to. Kopumā 2014. gadā dušu izmantoja 12 cilvēki 175 

reizes, bet veļas mašīnu – 17 cilvēki 80 reizes. Regulāri apmeklētājiem bija iespēja arī saņemt 

humāno palīdzību.  

 

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis” 

Centra darbības mērķis ir veicināt kalngaliešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, saturīgi pavadīt 

laiku ne tikai senioriem, bet jebkuram, kas ir izvēlējies apmeklēt centru, kā arī nodrošināt telpas un 

iespēju satikties dažādām interešu grupām. Ir izdevies veiksmīgi veidot informācijas apmaiņu starp 

pašvaldību un iedzīvotājiem. 

Arī 2014. gadā centrā regulāri pulcējās Kalngales senioru biedrība „Paeglis”, atzīmējot 

gadskārtu svētkus, organizējot lekcijas par aktuālām un interesējošām tēmās, kā arī nodarbojoties ar 

rokdarbiem. Centrs piedāvā pieeju datoram un interneta pieslēgumam, ir iespēja noskaidrot visus 

interesējušos jautājumus par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem, iesniegt iesniegumus.  

Pašvaldība 2014. gadā centrā organizēja latviešu valodas kursus cittautiešiem, reizi divās 

nedēļās pulcējās jaunās māmiņas, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus. „Kadiķis” ir arī tikšanās 

vieta Kalngales nūjotājiem un biedrībai „Kalngalieši”.  

 

Carnikavas novada bāri ņtiesa 

 Carnikavas novada bāriņtiesa 2014. gadā veica 51 dzīves apstākļu pārbaudes sociālā 

riska ģimenēs, kā arī apsekoja 56 ģimenes, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem. 

Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas uzraudzības nodrošināšanai bāriņtiesa veica 36 dzīves 

apstākļu pārbaudes ģimenēs. 
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Bāriņtiesas 14 sēdēs pieņemti 27 lēmumi 24 lietās, kā arī pieprasītas un saņemtas 8 bez 

vecāku gādības palikušo bērnu sociālo garantiju apliecības. Bāriņtiesas locekļi piedalījās 28 

apgabala un rajona tiesas sēdēs.  

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

palīdzību arī mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī veic apliecinājumus 

un citus „Bāriņtiesu likumā” noteiktos uzdevumus. 2014. gadā veikti 248 apliecinājumi – sastādītas 

73 pilnvaras, apliecināti personu paraksti uz 47 dokumentiem, sastādīti 46 nostiprinājuma lūgumi, 

apliecinātas 62 dokumentu kopijas, sagatavoti 18 darījumu projekti, kā arī sastādīti 2 testamenti. 

 

3.5. Sabiedriskās kārt ības nodrošināšana 
 

Carnikavas novada pašvaldības policijā strādā 11 darbinieki, kuru vajadzībām tiek 

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

ar videonovērošanas kamerām. 

 Carnikavas novada pašvaldības policija 2014. gadā ir sastādījusi 364 administratīvā 

pārkāpuma protokolus.  

 
9. attēls           Sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaita dinamika 
 

Varam secināt, ka pārkāpumiem sabiedriskās kārtības jomā pēdējo gadu laikā ir tendence 

samazināties. Pāsvaldības policija sastādījusi 364 administratīvā pārkāpuma protokolus. 762 

protokoli – paziņojumi sastādīti par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. No tiem 69 

par stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Par dažādiem likumpārkāpumiem 

pašvaldības policija pieņēmusi 126 lēmumus. 
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Carnikavas novada pašvaldības policija 2014. gadā ir apkalpojusi 1199 izsaukumus. Ļoti 

pozitīvi ir vērtējams tas, ka pārkāpumi ir mazinājušies, bet izsaukumu skaits palielinājies. Tātad 

sabiedriskā kārtība ir uzlabojusies, un iedzīvotāju uzticības līmenis ir palielinājies.  

        
10. attēls           Izsaukumu skaita dinamika 
 

Izsaukumi saistīti ar: 

1. CSN pārkāpumiem - 182, 2013.g.-137; 

2. alkohola lietošanu neatļautā vietā -175, 2013.g.-119; 

3. personām, kas apdraud savu vai citu personu drošību, konflikti -112, 2013.g.-95; 

4. atbalsta sniegšanu citām iestādēm -19, 2013.g.-42; 

5. trokšņošanu -79, 2013.g.-33; 

6. mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu -79, 2013.g.-23; 

7. zādzībām (36). 

 
 11. attēls        Izsaukumu skaita procentuālais sadalījums 2014. gadā 
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Carnikavas novada pašvaldības policija 2014. gadā ir turpinājusi darbu pie ilgtermiņa 

projekta – tīra un sakopta vide novadā. Tā informējusi nekustamo īpašumu īpašniekus par 

nepieciešamību noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, sakopt īpašumus un pie īpašumiem 

izvietot vienota parauga adresācijas plāksnes. Kopumā tika nosūtīti 955 (2013.g.- 699) paziņojumi 

par nepieciešamību novērst pārkāpumus t.sk. atkritumu apsaimniekošanas līgumi – 504 paziņojumi, 

īpašumu numerācijas plāksnes – 236 paziņojumi, nesakopti īpašumi – 215 paziņojumi). 

Par dažādu likumpārkāpumu izdarīšanu pašvaldības policija aizturējusi un Valsts policijā 

nogādājusi 47 personas - atskurbšanai 20, sakarā ar agresiju 14, apstākļu noskaidrošanai 13 ( 6 par 

miesas bojājumu nodarīšanu, 4 par zādzību, 3 par auto vadīšanu reibumā). Carnikavas novada 

pašvaldības policija regulāri veic likumpārkāpumu profilaksi, kas ietver izglītojošas lekcijas 

bērniem skolās, sabiedrības informētība gan mājas lapā, gan vietējā laikrakstā, mutiski aizrādījumi 

personām par dažādiem likumpārkāpumiem. 

 

3.6. Komunālā saimniecība 

Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 

Aģentūra) darbība tika virzīta Carnikavas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai jomās, par 

kurām tā ir atbildīga. Nodrošinot Carnikavas novada domes funkciju izpildi komunālo pakalpojumu 

organizēšanā un sniegšanā, labiekārtošanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba 

organizācijā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, vispirms tiek domāts par iedzīvotāju 

vajadzībām.  

     Aģentūras pārvaldījumā ir 143,099 km iekšējie novada ceļi un ielas, no kuriem 63,38 km 

(44%) ir ar melno segumu un 79,72 km (56 %) ar grants segumu vai bez seguma. Detalizētāks 

sadalījums parādīts 1. tabulā: 

 

Ielu un ceļu garumi uz 31.05.2015.                                                                               1. tabula 

Pašvaldība 

Ceļi Ielas 
Tilti 

Laukumi/ 
stāvlaukumi  

Kopā 

tajā 
skaitā 

ar 
melno 

segumu 

Kopā tajā skaitā 

garums 
brauktuvju 
laukums 

ar melno 
segumu 

ar grants 
segumu 

garums 
 

laukums 
Laukums 

km km km kv.m km kv.m km kv.m m kv.m kv.m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Carnikavas 
novada 
dome 

28,96 7,39 114,139 
460 

825,00 
55,99 

206 
139,00 

58,15 
212 

664,00 
414,56 1487,29 14 140,00 
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      Ceļi/ielas ar melno segumu. 2014. gadā 20 % jeb 12,50 km ceļi/ielas ar melno segumu 

ir klasificējami kā sabrukuši un tiem ir nepieciešama pilnīga segas rekonstrukcija. 19% jeb 15,50 

km ielas/ceļi ar grants segumu ir klasificējami kā sabrukuši un tiem nepieciešama pilnīga segas 

dilumkārtas rekonstrukcija. Galvenais segumu bojāšanas cēlonis ir segas konstruktīvo slāņu 

nogurums, saistvielas dabīgā novecošana un mazākā mērā agrākajos gados izpildīto būvdarbu 

kvalitāte. Pēdējos gados sāk pieaugt satiksmes slodžu radītie bojājumi, jo pieaug pašas slodzes 

virskārtu stiprības pavājināšanās, kas rada palielinātu slodžu ietekmi uz segas pamata kārtām, kuras 

sāk pastiprināti bojāties un sabrukt. 

 
Zibeņi – Briljantu ceļš 
 

Deformācijas novērojamas arī Lilastes ceļa posmam (A1 – dz.pārbrauktuve), Jaunbrieži – 

Garupes st., Viršu, Jūras, Serģu ielām. Atkusnī ceļa segas konstrukcija pārmitrinās un tās nestspēja 

samazinās, salīdzinot ar nestspēju vasarā vai ziemā, tā ir projektēta un izbūvēta tā, lai spētu saglabāt 

pietiekošu nestspēju arī nelabvēlīgos apstāskļos. Diemžēl segas konstrukcijai nolietojoties un 

novecojot, spēja būt noturīgai arī pavasara atkusnī samazinās. Carnikavas novadā neapmierinošā 

stāvoklī esošo asfalta segums ar katru gadu pieaug. Pavasarī bedrīšu veidošanās avārijas stāvoklī 

esošo ceļu un ielu asfalta segumos ir neizbēgama. Šo problēmu nevar atrisināt ar bedrīšu remontu, ir 

nepieciešami ielas vai ceļa rekonstrukcijas darbi. Bedrīšu remonts nodrošina tikai ceļa 

caurbraucamību, bet nevar nodrošināt to, ka bedres neveidosies no jauna. Bedrīšu remonta apjoms 

pa mēnešiem un gadiem ir pieaudzis vairākkārt. 

Ceļi ar grants segumu Carnikavas novadā. Ceļu/ielas ar grants segumu galvenā problēma 

ir grants virskārtu nodilums un nenodrošinātā vaļējā ūdens atvade, kas būtiski veicina seguma 

deformācijas. Pie ļoti nelielām slodzēm grants seguma nodlilšana notiek lēnām, un šos ceļus 

iespējams uzturēt tikai ar planēšanas un dziļo profilēšanu vienu vai dažas reizes sezonā. Pieaugot 

satiksmes intensitātei, pasliktinoties seguma konstrukcijai, minimālā planēšana un profilēšana kļūst 
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nepietiekama, lai grants ceļus uzturētu līdzenus. 2015. gada sezonā uzsākta augu zemes noņemšana 

ceļiem, lai nodrošinātu ūdens atvadi, kā arī kritiskos posmos tiek veikta seguma pastiprināšana, 

pieberot ar šķembu maisījumu. 

Tilti Carnikavas novadā. Pašvaldības pārziņā šobrīd atrodas 12 tilti (2.tabula). Sakarā ar 

nepietiekamo finansējumu ilgākā laika posmā, tilta remontdarbu apjomi ir bijuši mazāki par tiltu 

novecošanās ātrumu un ir uzkrājies ļoti liels remonta darbu deficīts. Daļa tiltu šobrīd vairs neatbilst 

pieaugušajām ekspluatācijas, satiksmes drošības un standartu prasībām. Lielākoties novada domes 

pārziņā esošie tilti uzbūvēti 1960./1970. gados no saliekamām dzelzs konstrukcijām pēc tipveida 

projektiem. Ekspluatācijas laikā tiltu brauktuves, krastu sajūguma konstrukcijas ir nolietojušās un 

bojātas, kā arī nobrukuši un izskaloti krastu, upes gultnes, uzbēruma nostiprinājumi, sarūsējuši 

metāla elementi un laiduma konstrukcijās izveidojušās dziļas plaisas. Nepieciešams veikt tilta 

remonta darbus pēc to nolietojuma pakāpes, lai uzlabotu satiksmes drošību atbilstoši satikmes 

intensitātei un paildzinātu tilta ekspluatācijas laiku. Carnikavas novadā nav tiltu, kurus varētu 

definēt kā sabrukušus, bet 70 % ir nepieciešams savlaicīgi veikt remonta darbus. 2015.gada sezonā 

plānots veikt tilta pār Vecupi, Rūpnieku ielā, Carnikavā atjaunošanas darbus. 

 
Tiltu saraksts uz 31.05.2015                                                                                 2. tabula 

Nr. 
Ielas 

nosaukums 
un ciemats 

Tilta 
nosaukums 

Konstrukcija 
Seguma 

veids 
Platums 

(m) 
Garums 

(m) 

Gājēju vai 
autotransporta 
ekpluatācijai 

Nepieciešamie 
darbi 

1 
Jūras iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecgauju 

Saliek.dz/b 
plātnes + 

tērauda sijas 

Asfalta 
segums 

 
5.97+2x1

.0 
10,50 

A/transportam 
un gājēju 

Zivsaimniecīb
as projekta 

ietvaros veikta 
hidroizolācijas 

izbūvi un 
nesošās 

konstrukcijas 
pastiprināšanu 

2 
Ķīvīšu iela, 
Kalngale 

Tilts pār 
Langas upi 

Ttērauda sija 
U-profila 

160x65, 2gab. 

Dēļu 
klājs 

1,00 15,05 Gājēju –  

3 
Parka iela, 
Garciems 

Tilts pār 
Eimuru 
kanālu 

Vecderīgas 
dz/c sliedes 

Dēļu 
klājs 

1,00 11,20 Gājēju –  

4 
Rūpnieku 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecupi 

Saliekamo 
plātņu tilts – 8 

gab. 

Asfalta 
segums 

4,50 18,06 
A/transportam 

un gājēju 

Nepieciešami 
remonta darbi 

(Plānots 
2015.gadā) 

5 
Liepu aleja, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecupi 

Saliekamo 
plātņu tilts – 8 

gab. 

Asfalta 
segums 

4,50 18,06 
A/transportam 

un gājēju 
Nepieciešami 
remonta darbi 

6 

Mazā 
Robežu 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecupi 

Saliekamo 
plātņu tilts – 8 

gab. 

Asfalta 
segums 

4,50 18,06 
A/transportam 

un gājēju 
Nepieciešami 
remonta darbi 
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7 
Cīruļu iela, 
Kalngale 

Tilts pār 
Langas upi 

Dzelzbetona 
sijas – 2.gab. 

Dēļu 
klājs 

1,46 11,60 Gājēju –  

8 
Kraukļu 

iela, 
Kalngale 

Tilts pār 
Langas upi 

Režģotā kopne 
ar brauktuvi 

pa augšu 

Tērauda 
klājs 

3,50 7,40 
A/transportam 

un gājēju –  

9 
Brūkleņu 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecgauju 

Tērauda sijas 
– 6 gab. 

Dzelzbe
tona 

plātne 
3,30 11,85 Gājēju 

Nepieciešami 
remonta darbi 

10 
Dzirnupes 
iela, Gauja 

Tilts pāri 
Dzirnupei 

Dzelzbetona 
sijas  

Asfalta 
segums 

7 + 
2x1,00 

48,42 
A/transportam 

un gājēju 
Nepieciešams 

veikt tilta 
inspekciju 

11 
Kastaņu 

iela, 
Garciems 

Tilts pāri 
Eimura 
kanālam 

       Metāla 
sijas 

Dēļu 
klājs 

0,90 18,00 Gājēju 

Nepieciešams 
veikt metāla 

sijas 
krāsošanas 

darbus 

12 

Gājēju – 
velosipēdis

tu tilts 
Stacijas 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Gauju 

Loka kopnes 
un dubult – T 

siju tilts 

Stiklšķi
edras ar 
korundu 

un 
epoksīd

a 
dilumkā

rtu 

4,30 220,88 Gājēju 

Nodots 
ekspluatācijā 
2014. gada 18 

novembrī 

 
 

Galvenie 2015. gada plānotie darbi – pabeigt ELFLA projekta „Eimuru - Mangaļu poldera 

infrastruktūras uzlabošana” būvniecību, pabeigt ERAF projekta „Plūdu draudu samazināšana 

Carnikavas novadā” 2. kārtas „Jaunbūvējamie aizsargdambji” būvniecību, uzsākt ELFLA projekta 

„Laveru poldera infrastruktūras uzlabošana” projektēšanu. Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija 

Vēju ielā, Carnikavā, Mežgarciemā. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Cīruļu ielā, Kalngalē, Lašu 

ielā, Zvejnieku ielā 9 Carnikavā. 2015. gadā plānots uzsākt ES kopprojektu „Ādažu un Carnikavas 

novadu Laveru poldera koplietošanas ūdensnoteku pārbūve”. 

 Ielu, tiltu, ceļu, laukumu uzturēšanā un elektrosaimniecības jomā plānots veikt Mežciema 

ielas, Garciemā un Jaunciems - Carnikava - Ādaži P1 krustojuma rekonstrukcijas 3. kārtu, 

apgaismojuma izbūvi Carnikavā, Garciemā, Kalngalē, Lapu un Lībiešu ielas rekonstrukciju un tilta 

pār Vecupi, Rūpnieku ielā remontdarbus. Bangu un Meduskalnu ielu apgaismojuma izbūvi, Ventas 

- Mucenieki ceļa apgaismojuma izbūvi, Dzirnupes ielas posma ielu apgaismojuma izbūvi, Skudru –

Vaboļu ielas apgaismojuma izbūvi u.c. Kapu saimniecības sakārtošanās joma plānots veikt kapu 

digitalizāciju. 

 
3.7. Būvvalde  

 
Būvvaldes darbības pamatvirzieni: 

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

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

uzdevumu vai rakstisku atzinumu; 

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

būvatļaujas; 

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

gadījumā – reģistrēt būvatļaujas; 

5. organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā; 

6. organizēt būvniecības ieceru publisku apspriešanu; 

7. aktualizēt būves un inženierkomunikāciju izvietojumu plānus; 

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

teritorijā; 

9. organizēt domes pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

 

Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 2014. gadā (līdz 01.10.2014.)      3. tabula 

Nr.p.k. Nosaukums Skaits 

1. Sagatavoti plānošanas – arhitektūras uzdevumi 149  
2. Saskaņoti tehniskie projekti un vienkāršotās renovācijas 205 
3. Izdotas būvatļaujas 97 
4. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 67 
5. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu 

protokoli 
3  

6. Izsniegtas izziņas par atteik. izmantot  
pirmpirkuma tiesības  

106  

7. Līdzdalība dokumentu gatavošanā, lai Zemesgrāmatā 
ierakstītu pašvaldības īpašumus 

23  

 

Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 2014. gadā (sākot ar 01.10.2014.)      4. tabula                                                                    

Nr.p.k. Nosaukums Skaits 

1. Atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi  26  
2. Akceptēti paskaidrojuma raksti 12 

3. Akceptētas apliecinājuma kartes 4 

3. Izdotas būvatļaujas;  
no tām ar atzīmi par atļauju uzsākt būvdarbus 

32 
21 

4. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 26 
5. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu 

protokoli 
3  

6. Izsniegtas izziņas par atteik. izmantot pirmpirkuma tiesības  106  
7. Līdzdalība dokumentu gatavošanā, lai Zemesgrāmatā 

ierakstītu pašvaldības īpašumus 
23  
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3.8. Carnikavas sporta centrs 
 

Lai nodrošinātu sporta jomas attīstību novadā un sekmētu iedzīvotāju iesaisti sporta un 

aktīvās atpūtas nodarbībās, 2011. gada 1. septembrī darbību uzsāka Carnikavas novada pašvaldības 

iestāde „Carnikavas sporta centrs” (CSC). Par iestādes vadītāju 2011.gada septembrī tika 

apstiprināts Roberts Raimo.  

2012.gadā visi novada līmeņa sporta pasākumi tika nodoti CSC pārraudzībā un CSC 

izveidoja un attīstīja sporta sacensību un pasākumu sistēmu Carnikavas novadā. CSC šobrīd ir 

izveidojis konkurētspējīgu sporta sacensību ilgtermiņa kalendāru un turpina to pilveidot. (skat. 

www.sports.carnikava.lv sadaļu „kalendārs”). Sacensību organizācijas kvalitāte uzlabojas. Vienas 

no lielākajām Latvijā ir sacensības distanču slēpošanā, riteņbraukšanā, skriešanā, džudo, šahā, kurās 

piedalās ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī sporta entuziasti no visas Latvijas. Pēdējos gados pieaug 

arī citu sporta organizāciju rīkoto sporta pasākumu skaits novadā. 2014.gadā pirmoreiz tika 

organizēts Latvijas čem[pionāts vieglatlētikas krosā, kas pulcēja vairāk nekā 400 dalībniekus, 

tostarp spēcīgākos Latvijas skrējējus.  

Lai informētu par sporta notikumiem un iespējām novadā, 2012.gadā tika izveidota sporta 

mājaslapa, kura katru gadu tiek uzlabota un regulāri papildināta ar jaunu informāciju.  

2013. gadā Carnikavas novada pašvaldība savā īpašumā atguva Carnikavas sporta 

kompleksu Smilšu ielā, 2013.gada nogalē CSC sāka apsaimniekot Carnikavas sporta kompleksu un 

tika noslēgta vienošanās par pamatskolas sporta zonas izmantošanu CSC nodarbību organizēšanai. 

2014.gadā domei noslēdzot nomas līgumus ar zemju īpašniekiem, CSC uzsāk organizēt sacensības 

Slēpošanas un aktīvās atpūtas centrā „Zibeņi”. 

Sporta darba organizēšana tiek pakāpeniski pilnveidota veidojot jaunas un nostiprinot esošās 

sporta komandas un grupas. 

Pašreiz CSC vadīja vadībā darbojas sporta pasākumu organizatore Ieva Kozlovska, sporta 

kompleksa pārzinis R.Lapičs, sporta zāles apkopēja un 16 apmaksāti sporta speciālisti dažādās 

sporta jomās – futbolā, florbolā, basketbolā, orientēšanās sportā, džudo, aerobikā, vieglatlētikā, 

riteņbraukšanā un nūjošanā. Kadru mainība ir niecīga. Kopumā CSC organizētas sporta grupas ir 12 

sporta veidos, kas ietver vairāk kā 382 dalībniekus.  

Sporta centra darbības rezultātā tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Sporta 

Pedagoģijas akadēmiju, veidojas sadarbība ar novada sporta organizācijām un sporta veidu 

federācijām, Latvijas tautas sporta asociāciju, Latvijas sporta veterānu – senioru savienību. 2013. 

gadā CSC saņēma dāvinājumu no LRF – lietotu mikroautobusu, kas ir manāms ieguuvums sportistu 

nogādāšanai uz sacensībām.  
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2014. gadā Carnikavas komandas sekmīgi turpina dalību LBL3, Rīgas atklātajā čempionātā 

florbolā, Latvijas jaunatnes un veterānu čempionātos futbolā, SEB kalnu divriteņu maratonā, 

SPORTLAT balvas izcīņā. Pamazām Latvijas līmeņa sacensībās sāk piedalīties jaunie vieglatlēti, 

futbolisti, florbolisti, riteņbraucēji, triatlonisti un slēpotāji.  

2014. gadā Carnikavas novada sportisti veiksmīgi sartēja Pasaules līmeņa sacensībās. 

Redzamākie panākumi bija burātāja Raimonda Zelča uzvara pasaules junioru čempionātā 

vindsērfingā, riteņbraucēja Toma Skujiņa debija Pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā. 

2014. gadā CSC aktīvi piedalījās novada stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un 

sporta organizācijas normatīvās bāzes sakārtošanā un pilnveidošanā.  

2015. gadā CSC plāno pilnveidot sacensību organizācijas kvalitāti, iespēju robežās 

palielinot dalībnieku skaitu sporta pasākumos. Papildus tiks veicināts, lai novadā vairāk sacensību 

organizētu sporta organizācijas, t.sk. sporta veidu federācijas. Plānoti vismaz divi Latvijas 

čempionāti – vieglatlētikas krosā un SUP airēšanā. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras jomā 

plānota: Carnikavas sporta kompleksa stadiona teritorijas projektēšana, avārijas stāvoklī esošo 

būvju nojaukšana, Zibeņu slēpošanas un aktīvās atpūtas centra īpašumu lietu sakārtošana, starta 

laukuma pamata ūdensapgādes un meliorācijas darbi, trašu labiekārtošana un elektropieslēguma 

jautājuma risināšana. 

Vasaras periodā plānota skolas sporta zāles grīdas seguma pārkrāsošana, basketbola vairogu 

un konstrukciju nomaiņa, trenažieru zāles labiekārtošana. Līdz gada beigām plānots izveidot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Lilastē, kas nākotnē ļaus attīstīt šo pludmali sporta un 

aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanai. 

 
 
 

4. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

4.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi 
 

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi bez finansēšanas 2014. gadā bija 12 346 

268 eiro – par 27.8 % lielāki nekā 2013. gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 2014. gada sākumu bija 

566 333 eiro, bet finansēšana no aizņēmumiem 2 542 349 eiro.  

Kā redzams no 5.tabulas datiem, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2014.gadā 

salīdzinājumā ar 2013. gadu vislielākais skaitliskais pieaugums par EUR 1.9 milj jeb 2,6 reizes 

lielāki bija saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, jo 

veiksmīgi tiek īstenots ERAF projekts plūdu draudu novēršanai Carnikavas novadā. 
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Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji 
                                                                                                                                 5. tabula 

Nr. Klasif. 
 kods 

Ienēmumu rādītāji 2013.gada 
izpilde,  
euro 

2014.gada 
izpilde, 
euro 

Apstiprināts 
budžets 
2015.g. eiro 

%  
2014.g. 
pret 
2013.g. 

euro 
2014.g. 
pret 
2013.g. 

1. 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 797 559 5 310 551 5 166 582 110.7 512 992 
2. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 121 638 1 331 414 1 151 723 118.7 209 776 
3. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

un īpašuma 
 

14 
 

47 
 

- 
 

3.4x 
 

33 
4. 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 25 509 24 802 29 880 97.2 -707 
5. 10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 53 369 56 370 46 955 105.6 3001 
6. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7812 11 729 5691 150.1 3917 
7. 13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. īpaš. 

pārdošanas, pamatparādu 
kapitalizāc.u.c. 

 
 

3203 

 
 

522 

  
 

10 000 

 
 

16.3 

 
 

-2681 
8. 18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu 
transferti no valsts budžeta 

  
 

1 276 862 

 
 

1 304 502 

 
 

1 023 845 

 
 

102.2 

 
 

27 640 
10. 18.6.3.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 

valsts budžeta transferti  ES 
struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai 

 
 
 

1 162 728 

 
 
 

3 065 349 

 
 
 

2 504 791 

 
 
 

2.6x 

 
 
 

1 902 621 
11. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 30 698 135 277 31 169 4.4x 104 579 
12. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no 

ārvalstu finanšu palīdzības 
 

3019 
 

8144 
 

- 
 

2.7x 
 

5125 
13. 21.3.0.0. Maksāj.par budž. 

iest.sniegtajiem 
pakalpojumiem 

 
1 172 932 

 
1 096 769 

 
1 476 117 

 
93.5 

 
-76 163 

14. 21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par budžeta 
iestāžu pakalpojumiem 

 
7617 

 
792 

 
5477 

 
10.4 

 
-6825 

15.  K O P Ā ieņēmumi 9 662 960 12 346 
268 

11 452 230 127.8 2 683 308 

16.  Izdevumu segšanai iesaistīti 
līdzekļu atlikumi uz gada 
sākumu 

 
 

169 413 

 
 

566 333 

 
 

350 000 

 
 

3.3x 

 
 

396 920 
17.  Aizņēmums 2 993 076 2 542 349 1 658 502 84.9 -450 727 
18.  P A V I S A M  ieņēmumi 12 825 44915 454 950 13 460 732 120.5 2 629 501 

 
Pozitīvu pieauguma tendenci – par 513 tūkst. euro lielāki bija arī ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa. Maksas pakalpojumi bija samazinājušies par 76.2 tūkst.euro sakarā ar komunālo 

maksājumu samazināšanos siltās ziemas rezultātā. 

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

ienākumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Pēdējos gados tendence pieaugt arī valsts budžeta 

transfertiem sakarā ar jau pieminēto Eiropas Savienības fondu īstenošanu, kā arī finansēšanai.  
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12. attēls    Carnikavas novada ieņēmumu dinamika  

 

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

ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 34%, otrs lielākais – 29% valsts transfertiem 

izglītības funkciju īstenošanai un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Tā kā 

Carnikavas pašvaldībā ir četras mācību iestādes – Carnikavas pamatskola, Carnikavas speciālā 

internātpamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” un Carnikavas mūzikas un mākslas 

skola, 30% no valsts budžeta transfertu ieņēmumiem bija valsts mērķdotācijas skolotāju 

atalgojumam, kā arī Carnikavas speciālajā internātpamatskolā – visi uzturēšanas izdevumi.  

 
13. attēls                       Carnikavas novada domes 2014.gada ieņēmumu īpatsvars 
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Finansēšanai – naudas līdzekļu atlikumam un saņemtajiem aizņēmumiem bija 20% 

īpatsvars. Ieņēmumu īpatsvars no maksas pakalpojumiem, no kuriem ~93% ieņēmumi par dzīvokļu 

un komunālajiem pakalpojumiem, bija 7% un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu īpatsvars bija 

9% kopējos ieņēmumos.  

Pārējo nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā valsts un pašvaldības nodevas, bija viens procents 

kopējos ieņēmumos. 

 

4.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 
 

2014. gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 14.3 miljoni eiro, salīdzinot ar 2013. gadu – 

par 19% lielāki, jo novadā intensīvi tiek īstenoti visāda veida projekti.  

 

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā  
pēc ekonomiskās klasifikācijas 

                                                                                                                                                              6. tabula 
Nr. Klas.. 

kods 
Izdevumu  rādītāji 2013.gada 

izpilde,  euro 
2014.gada 
izpilde, 
euro 

Apstiprināts 
budžets 
2015.g.  
euro 

%  
2014.g. 
pret 
2013.g. 

euro 
2014.g. pret 
2013.g. 

1. 1000 Atlīdzība 3 900 941 4 148 277 4 377 693 106.3 247 336 

2. 2100 Komandējumi un dienesta 
braucieni 

7830 13 332 25 788 170.3 5502 

3. 2200 Pakalpojumi 2 343 384 1 496 806 1 898 101 63.9 -846 578 

4. 2300 Krājumi, materiāli, 
energoresursi, biroja, citas preces 
un inventārs 

562 676 505 444 649 331 89.8 -57 232 

5. 2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 3078 2070 3750 67.3 -1008 

6. 2500 Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 

90 692 49 107 35 524 54.1 -41 585 

8. 4000 Procentu izdevumi 60 714 37 608 60 000 61.9 23 106 

9. 5100 Nemateriālie ieguldījumi 15 397 4176 13 450 27.1 -11 221 

10. 5200 Pamatlīdzekļi 3 761 665 6 034 820 4 909 338 160.4 2 273 155 

11. 6200 Pensijas un sociālie pabalsti 
naudā 

79 230 55 015 73 227 69.4 -24 215 

12. 6300 Sociālie pabalsti natūrā 34 612 37 040 52 947 107.0 2429 

13. 6400 Pārējie pabalsti un 
kompensācijas 

11 810 16 018 14 094 135.6 4208 

14. 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
transferti 

1 009 977 1 164 577 1 060 183 115.3 154 600 

15. 8500 Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

13 4 - 30.8 -9 

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

36 303 3862 - 10.6 -32 441 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 92 094 717 230 287 306 7.8x 625 136 

Kopā 12 010 416 14 285 386 13 460 732 118.9 2 274 970 
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6. tabulā veikta Carnikavas novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Skaitliski lielākais palielinājums bija pamatlīdzekļiem – par 2.3 milj. eiro – tas saistīts ar 

pašvaldības projekta tilta pār Gauju būvniecības un ERAF projekta plūdu draudu samazināšanai 

Carnikavas novadā īstenošanu. 

 Atalgojumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājās par EUR 247 336. 

Palielinājums skaidrojams ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas izveidošanu, kā arī paaugstinot 

darbinieku mēnešalgas līdz 10 procentiem, atsevišķiem amatiem ar viszemāko atalgojumu līdz 15 

procentiem. 

Pašvaldības transferti palielinājās par 154.6 tūkst. eiro, jo par 116.1 tūkst eiro palielinājās 

iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pašvaldībām, kuras nespēj nosegt savus 

izdevumus, bet par 38,0 tūkst eiro palielinājās maksājumi par izglītības pakalpojumiem citām 

pašvaldībām. 

Pakalpojumu izmaksas salīdzinot ar samazinājās par 846.6 tūkst. eiro, kas bija saistīts arī ar 

siltumražošanas izmaksu samazināšanos salīdzinoši mēreno laika apstākļu dēļ ziemas sezonā. 

14. attēlā atspoguļota izdevumu ar lielāko īpatsvaru sadalījumā pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem dinamika 2013., 2014.gada izpildei un 2015.gada plānotajiem izdevumiem. 

 
14. attēls               Izdevumu dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas  
 

Kā redzams 14. attēla grafikā, palielinājums pakāpeniski pieaug atlīdzībai sakarā ar augstāk 

minētiem argumentiem. Arī pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti dinamiski pieaug, jo līdz ar 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu vairāk jāmaksā arī pašvaldību izlīdzināšanas 

fondā citām pašvaldībām, kuras nespēj finansēt savus izdevumus.  
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15. attēls                     Izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas 
 

15. attēlā redzams 2014. gada izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas: lielāko 

daļu sastāda izdevumi kapitālieguldījumiem – 42%, jo tika īstenoti vairāki lieli investīciju projekti, 

atlīdzības izdevumi – 29%, precēm un pakalpojumiem– 15%, pašvaldību uzturēšanas transfertiem – 

8%, bet aizdevuma atmaksai un procentu maksājumiem – 5%.  

Savukārt 7. tabulā apkopota Carnikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 2013., 

2014. gada kases izdevumiem un 2015.gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi pa funkcionālajām 

kategorijām. 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

                                                                                                                                            7. tabula 

N
r.
p.
k. 

Funkci-
onālā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2013.gada 
izpilde,  
euro 

2014.gada 
izpilde, euro 

Apstiprināts 
budžets 
2015.g.  euro 

%  
2014.g. 
pret 
2013.g. 

euro 
2014.g. pret 
2013.g. 

1. 01.000 Vispārējie valdības 
dienesti 

1 768 389 1 706 008 1 948 598 96.5 -62 381 

2. 0.3000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 

248 606 247 360 286 594 99.5 -1246 

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 1 320 084 3 136 108 1 323 966 2.4x 1 816 024 
4. 06.000 Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 
4 951 819 4 766 156 5 985 505 96.3 -185 663 

5. 08.000 Atpūta, kultūra un sports 887 405 886 800 807 050 99.9 -605 
6. 09.000 Izglītība 2 427 429 2 483 318 2 436 238 102.3 55 889 
7. 10.000 Sociālā aizsardzība 314 590 342 406 385 475 108.8 27 816 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 92 094 717 230 287 306 7.8x 625 136 
Kopā 12 010 416 14 285 386 13 460 732 118.9 2 274 970 

 

Kā redzams 7. tabulā, kopējais izdevumu palielinājums 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. 

gadu bija par 19% jeb 2.3 milj. eiro. Lielākais skaitliskais pieaugums - 1.8 milj. eiro bija vērojams 
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kategorijā „ekonomiskā darbība”, jo tika īstenoti vairāki apjomīgi investīciju projekti, turpinājās arī 

projekts plūdu draudu mazināšanai Carnikavas novadā, kā arī uzsākts darbs pie tautas dzejnieka 

O.Vācieša piemiņas vietas izveides. Lielākais procentuālais pieaugums (7,8 reizes) bija aizņēmumu 

atmaksai, jo līdzfinansētajiem Eiropas Savienības projektiem tika ieskaitīts līdzfinansējums no 

valsts. Izglītības funkcijai pieaugums par 55,9 tūkstošiem eiro bija sakarā ar Carnikavas mūzikas un 

mākslas skolas izveidi un pašvaldības izdevumiem citām pašvaldībām izglītības funkciju 

nodrošināšanai.  

 

16. attēls            Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

 

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

kategorijai, kas ietver pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu. Nākamā lielākā 

izdevumu kategorija, kuras izdevumi pa gadiem ir samērā vienlīdzīgi, ir veltīta izglītības 

pasākumiem, jo Carnikavas novadā ir trīs izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestāde 

„Riekstiņš”, Carnikavas pamatskola un Carnikavas speciālā internātskola. Pēc tam jau nāk izdevumi 

Vispārējiem valdības dienestiem, kuros ietilpst arī Carnikavas novada pašvaldības dotācija citām 

pašvaldībām finanšu izlīdzināšanai. 2014. gada plānā būtisks palielinājums ir ekonomiskās darbības 

funkcijai, jo tika pabeigta tilta pār Gauju būvniecība. Kategorijās Sabiedriskā kārtība un drošība, 

sociālā aizsardzība un atpūta, kultūra un sports krasas amplitūdas triju gadu dinamikā nav 

vērojamas. Aizdevumu atmaksas palielinājušās sakarā ar dažādu īstenoto projektu piesaistīto 

aizņemto finansējumu. 
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17. attēls   Carnikavas novada pašvaldības izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 
2014.gada izpildei  
 

17. attēlā atspoguļots Carnikavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais sadalījums pa 

funkcionālajām kategorijām 2014.gadā. Lielākie izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām bija 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 33%, kam sekoja ekonomiskā darbība – 22%, izglītības 

funkciju nodrošināšana – 17%. Vispārējie valdības dienestu izdevumi bija 12% un kā jau iepriekš 

tika pieminēts, 51.9% no tiem bija jāiemaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, 

kuras nevar finansēt izdevumus no saviem ieņēmumiem.  

 

4.3. Speciālais budžets 
 

Carnikavas novada domes speciālā budžeta lielāko daļu veido Autoceļu fonda līdzekļi, kurus 

piešķir pašvaldībām saskaņā ar Valsts budžetu un Satiksmes ministrija katru mēnesi ieskaita 

mērķdotāciju (vienu divpadsmito daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašvaldību ceļu 

fondos un tos var izlietot tikai speciāliem mērķiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 

prasībām.  

Neliela daļa – aptuveni 12% no speciālā budžeta ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kurus var 

novirzīt īpašiem mērķiem – vides aizsardzībai.  

 8. un 9. tabulā apkopoti speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2013. un 

2014.gada izpildei, kā arī 2015.gada plānotajam budžetam. 
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Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 
                                                                                                                                         8.tabula 

Nr.
p.k. 

Klasif. 
 kods 

Ieņēmumu rādītāji 2013.gada 
izpilde,  
euro 

2014.gada 
izpilde, 
euro 

Apstiprināts 
budžets 
2015.g.  euro 

%  
2014.g. 
pret 
2013.g. 

euro 
2014.g. pret 
2013.g. 

1. 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 8973 9733 1540 108.5 760 
2. 18.9.1.0. Ieņēmumi no valsts 

autoceļu fonda 
 

58 571 
 

75 756 
 

40 311 
 

129.3 
 

17 185 
 Kopā 67 544 85 489 41 851 126.6 17 945 

 
 
Kopējie Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi bija 85,5 tūkst. eiro, no 

kuriem 87% bija Autoceļu fonda līdzekļi. 

  

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi  
                                                                                                                                         9.tabula 

Nr.
p.k. 

Funkcionālā 
kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2013.gada 
izpilde,  
euro 

2014.gada 
izpilde, euro 

Apstiprināts 
budžets 
2015.g.  euro 

%  
2014.g. 
pret 
2013.g. 

euro 
2014.g. 
pret 
2013.g. 

1. 04.000 Ekonomiskā darbība 54 034 72 092 40 311 133.4 18 058 
2. 05.000 Vides aizsardzība 3143 7505 1540  2.4x 4362 
Kopā  57  177 79 597 41 851 139.2 22 420 

 
Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie faktiskie izdevumi bija 79,6 tūkst. 

eiro, no kuriem 72,1 tūkst. eiro tika novirzīti ekonomiskajai darbība – autoceļu fonda izlietojumam, 

bet 7505 eiro vides aizsardzībai. Visi līdzekļi tika izlietoti uzturēšanas izdevumiem – 

kapitālieguldījumi netika veikti. 

  
 

4.4. Ziedojumi un dāvinājumi  
 

Carnikavas novada pašvaldība 2014. gadā tika saņēmusi 5682 eiro ziedojumus, tai skaitā 957 

eiro no juridiskajām personām un 4725 eiro no fiziskām personām. Naudas līdzekļu atlikums gada 

sākumā bija 807 eiro, kas bija paredzēti O.Vācieša pieminekļa izveidošanai. Kopējais izlietojums 

bija 5605 eiro, tai skaitā 4300 eiro novada Nēģu svētku organizēšanai – 300 eiro dāvinājums no 

Swedbankas un 4000 eiro privātpersonas ziedojums; 450 eiro Swedbankas ziedojums tika 

pirmsskolas izglītības iestādei interaktīvās tāfeles iegādei; 129 eiro – Lattelecom akcijas 

apkalpošanai. Naudas līdzekļu atlikums uz 2014. gada beigām 884 eiro apmērā – 2015. gadā tiks 

izlietots paredzētajam mērķim – O.Vācieša piemiņas vietas izveidei.  
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4.5. Aizņēmumi 
 

Carnikavas novada domei uz 2014. gada sākumu bija 9 aizņēmumi no Valsts kases: 

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

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

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

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

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

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

Carnikavas novada domes un sabiedrisko pakalpojumu centra ēkās Carnikavā” finansēšanai Ls 

95 527; 

5. Lauku atbalsts dienesta projekta „Eimuru - Mangaļu poldera infrastruktūras uzlabošana” 

finansēšanai ar kopējo summu Ls 273 418; 

4. ERAF projekta „Carnikavas novada Kalngales ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un 

attīstība” finansēšanai ar kopējo summu Ls 1 232 240; 

5. Lauku atbalsts dienesta projekta „Pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem 

rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā” finansēšanai ar kopējo summu Ls 

677 533; 

6. ERAF projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” finansēšanai ar kopējo summu 

Ls 60 900; 

Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta” 

finansēšanai ar kopējo summu Ls 329 430.  

Pārskata gadā noslēgti 4 jauni aizņēmuma līgumi ar Valsts kasi: 

• aizdevuma līgums no 2014.gada 25.marta Nr. A2/1/14/176 KPFI projekta (Nr. KPFI-13.2/1) 

„Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā” EUR 12 094; 

• aizdevuma līgums no 2014.gada 22.maijā Nr. A2/1/14/335 Projekta „Tilts pār Gauju 

Carnikavā, Carnikavas novadā būvniecība” īstenošanai EUR 1 904 583; 

• aizdevuma līgums no 2014.gada 29.maijā Nr. A2/1/14/342 Prioritāra investīciju projekta 

„Zemes iegāde ERAF projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” realizācijai" 

īstenošanai EUR 200 000; 

• aizdevuma līgums no 2014.gada 22.jūlija Nr. A2/1/14/490 Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta iegādei EUR 156 137. 

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi bez finansēšanas 2013.gadā bija Ls 

6 791167 – par 28.4 % lielāki nekā 2012.gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 2013.gada sākumu bija 

Ls 119 064, bet finansēšana no aizņēmumiem Ls 2 103 546.  
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5. PAŠVALDĪBAS STRATĒĢIJA UN TĀS IEVIEŠANAS NOVĒRTĒJUMS 

 

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk - IAS) 2014.-2030. gadam 

izstrāde tika uzsākta 2013. gadā. IAS apstiprināta ar Carnikavas novada domes 27.03.2014. 

lēmumu. 

 Carnikavas novada attīstības programma 2015.- 2021. gadam izstrāde uzsākta pamatojoties 

uz 27.03.2014. lēmumu un apstiprināta ar Carnikavas novada domes 17.12.2014. lēmumu. 

 

Pašvaldības līdzdalība sadarbības un lielajos infrastruktūras projektos 

 

Pārskata gadā pašvaldība ir īstenojusi 9 sadarbības projektus, no kuriem projekti „Sabiedrība 

ar dvēseli” ir veicinājusi vietējo iniciatīvu attīstību, iesaistot novada iedzīvotājus projektu 

sagatavošanā un īstenošanā. Carnikavas novada pašvaldības 2014. gadā uzsāktos  un pabeigtos 

sadarbības un lielos infrastruktūras projektus  skat. 1.pielikumā . 

 

Iedzīvotāju un juridisko personu l īdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības programmas un 

teritorijas pl ānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

 

Pārskata periodā ir izstrādāta Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. 

gadam (IAS), kas ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības vīziju, 

stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, kā arī iezīmē novada attīstības telpisko perspektīvu. 

Ilgtermiņa attīstības stratēģija ir pamats Carnikavas novada attīstības programmas vidēja termiņa 

prioritāšu, uzdevumu un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, kā arī teritorijas plānojuma izstrādei. 

IAS ir definēti 6 stratēģiskie projekti novada attīstībai: 

SP1: Kvalitatīvas dzīves telpas izveidošana 

• Stratēģiskais projekts paredz ciemu centru un dārzciemu centrālās infrastruktūras sakārtošanu 

un attīstību, izstrādājot ciema vai dārzciema plānu. Ciema iedzīvotāji vai dārzciema iedzīvotāji 

un sabiedriskās organizācijas to izstrādā kopīgi ar pašvaldības speciālistiem. 

SP2: Izglītības pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana 

• Stratēģiskā projekta mērķis ir  veidot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības pakalpojumu novada 

iedzīvotājiem visā to mūža garumā, nodrošinot konkurētspējīgu izglītību pirmskolas bērnu 

iestādē, pamatskolā, vidusskolā, kā arī profesionālo izglītību un mūžizglītību. 

SP3: Inovatīvā uzņēmējdarbības un pētniecības attīstība 
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• Stratēģiskais projekts paredz turpināt un attīstīt inovatīvas ražošanas tradīcijas novadā, 

piesaistot zinātnes iestādes, izveidojot ražošanai piemērotu teritoriju ar visu nepieciešamo 

komunikāciju un ceļu pieslēgumiem, vidi uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbībai, radošai 

uzņēmējdarbībai. Kā arī paredz mazo uzņēmumu un radošās nozares uzņēmumu darbībai 

piemērotas teritorijas izveidošanu novada ciemos. Tas ietver ēku izveidi, kas piemērotas nelielas 

uzņēmējdarbības uzsākšanai – gan biroja telpas, gan neliela apmēra ražošanas telpas. 

SP4: Tradicionāla, uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu balstīta uzņēmējdarbība 

• Stratēģiskais projekts paredz zvejniecības nozarei nepieciešamās infrastruktūras attīstību 

(piestātnes un pievadceļi), zvejniecības popularizēšanu un zivsaimniecības produktu tiešās 

tirdzniecības veicināšanu, sekmējot jaunu tirdzniecības vietu attīstību 

SP5: Sezonalitātes mazināšana uzņēmējdarbības jomā 

• Stratēģiskā projekta mērķis ir piesaistīt naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojuma izmantotājus 

ārpus aktīvās tūrisma sezonas, būtiski uzlabojot tūrisma uzņēmēju darbības iespējas. 

SP6: Piekrastes, publisko ūdeņu un dabas parka „Piejūra” izveide par ekonomiski aktīvu un 

daudzfunkcionālu telpu. 

• Stratēģiskais projekts paredz veidot piekrastes zonu ekonomiski aktīvu, nodrošinot piekrastes 

sasniedzamību no novada ciemiem, tās ilgtspējīgu izmantošanu paredzot atbilstošas 

infrastruktūras izveidi, kā arī attīstīt Gaujas upes potenciālu 

 

Iedzīvotāju un juridisko personu l īdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības programmas un 

teritorijas pl ānojuma apspriešanā un pilnveidošanā. 

Izstrādājot Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030. gadam (IAS), tika 

izveidotas trīs darba grupas, kurās iesaistījās novada iedzīvotāji, uzņēmēji un novada speciālisti: 

• Infrastruktūras, komunālās saimniecības un vides saglabāšanas darba grupa; 

• Izglītības, kultūras, veselības un sociālās aprūpes un sporta attīstības darba grupa; 

• Uzņēmējdarbības (tai skaitā tūrisma) attīstības darba grupa. 

IAS publiskā apspriešana notika no 01.09.-12.10.2014. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 

18.09.2014. Tautas namā “Ozolaine”, tajā piedalījās 47 dalībnieki. Kopumā publiskās apspriešanas laikā 

tika iesniegti 80 priekšlikumi. Visi priekšlikumi tika izskatīti darba grupā un to apkopojums 

pieejams attīstības programmas III sējumā „Sabiedrības iesaistes pārskats”, kas publicēts 

www.carnikava.lv. 

Izstrādājot Carnikavas novada attīstības programmu 2015. – 2021. gadam, novada dome no 09.06. 

līdz 08.08.2014. veica iedzīvotāju aptauju. Kopumā tika saņemtas 597 aizpildītas anketas, no kurām 

401 respondents sniedza savas atbildes intervētājiem klātienē, 165 respondenti uz aptaujas 
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jautājumiem atbildēja pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv, bet 31 respondents – aizpildot 

aptaujas anketu, kas bija publicēta „Carnikavas novada vēstīs”. 

Aptauja tika veikta, lai noskaidrotu novadnieku viedokli par to, kā viņi vērtē esošo situāciju 

Carnikavas novadā un kādu vēlētos redzēt tā attīstību tuvākajā nākotnē. Aptaujā iedzīvotāji bija 

aicināti atbildēt uz dažādiem jautājumiem, piemēram – kā vērtējat izglītības, veselības aprūpes, 

kultūras un sporta iespējas Carnikavas novadā, kādi ir prioritāri nepieciešamie infrastruktūras 

uzlabojumi, ko jūs pats esat gatavs darīt novadā u.c. 

No visiem aptaujātajiem 70% iedzīvotāju norādīja, ka ir deklarēti Carnikavas novadā, bet 30% – 

nav deklarēti, nu kuriem savukārt 20% respondentu atzina, ka domā deklarēties mūsu novadā. 

Kopumā 73% aptaujas dalībnieku norādīja, ka ir apmierināti ar pašreizējo dzīvesvietu. 

 

 
18. attēls  

Virkne aptaujas jautājumu bija saistīti ar pakalpojumu klāsta pieejamību un kvalitāti novadā. 

Kultūras un sporta pakalpojumi tika atzīti par vislabāk pieejamiem novada iedzīvotājiem – 79% 

respondentu atzina, ka tie ļoti apmierina vai drīzāk apmierina. Savukārt ar veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību nebija apmierināti vairāk nekā 40% respondentu (atbildes – drīzāk 

neapmierina 27%, ļoti neapmierina 9%, nav pieejams 4,2%). Pārējo pakalpojumu pieejamību 

(izglītība, sociālā palīdzība, satiksme, komunālie pakalpojumi, sabiedriskā kārtība u.c.) aptaujātie 

novērtēja diezgan līdzīgi – ar to apmierināti ir vairāk nekā puse respondentu.Vērtējot pakalpojumu 

kvalitāti, lielākā daļa iedzīvotāju (vairāk nekā 70%) norādīja, ka ir apmierināti ar kultūras un 

izklaides pasākumiem novadā. Savukārt aptuveni 57% respondentu atzina, ka viņus neapmierina 

velotransporta infrastruktūra un gandrīz 53% no aptaujātajiem nepamierina gājējiem domātā ielu 

infrastruktūra (ietves, pārejas u.c.). Pašvaldības administrācijas pakalpojumus pozitīvi vērtē 45% 

respondentu, 16% aptaujāto tie neapmierina, bet 39% – tos nevērtē (nav aktuāli). Attiecībā par 

nodarbinātības iespējām novadā – 38% respondentu atzina, ka ir problēmas atrast darbu novadā, 
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vēlmi šajā novadā strādāt izteica 13% respondentu, savukārt 71% aptaujāto tas nebija aktuāli.  

53,4% aptaujas dalībnieku atzina, ka sporta pakalpojumi viņus ļoti apmierina vai drīzāk apmierina. 

Savukārt, vērtējot pirmsskolas izglītības pakalpojumus, 33,7% respondentu norādīja – drīzāk 

apmierina, 20,9% – ļoti apmierina, bet 35,7% aptaujāto bija grūti pateikt vai tas nebija aktuāli. 

Pamata izglītības pakalpojumus drīzāk apmierina 35% aptaujas dalībnieku, 9% ļoti apmierina, bet 

37,7% respondentu bija grūti pateikt vai tas nebija aktuāli. Novada iedzīvotāji aptaujā bija aicināti 

arī izvēlēties prioritāri nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus novadā. Pirmās sešas prioritātes 

iedzīvotāju vērtējumā sarindojās sekojoši: 1. – ielu remonts, 2. – ielu apgaismojums, 3. – pieejas 

jūrai, 4. – velo celiņi, 5. – gājēju ietves, 6. – soliņi, atkritumu urnas. 

Aptaujas dalībnieki izvēlējās arī prioritāri nepieciešamos objektus Carnikavā kā novada 

administratīvajā centrā. Pirmie četri ir sekojoši: 1. – Gaujas promenāde (pa dambi), 2. – mūsdienīgs 

stadions, 3. – daudzfunkcionāls sporta komplekss, 3. – tūrisma infrastruktūra (piemēram, skatu 

tornis). 

Stratēģijas ieviešanas novērt ējums. 

Ar Carnikavas novada domes lēmumu (27.03.2014.) izveidota novada attīstības uzraudzības darba 

grupa, kuras uzdevumi ir: 

1) Identificēt pārmaiņas pašvaldības situācijā; 

2) Identificēt, vai attīstības plānošanas dokumenti tiek ieviesti kā plānots; 

3) Nodrošināt ar aktuālo informāciju sabiedrību un pašvaldības lēmējvaru/izpildvaru; 

4) Identificēt jaunus izaicinājumus un potenciālos attīstības virzienus; 

5) Rosināt un izstrādāt attīstības dokumentu papildinājumus vai grozījumus („robežās”, kuras 

noteiktas pašā attīstības plānošanas dokumentā); 

6) Pieņemt operatīvus lēmumus un sniegt atzinumus par plānotajiem ārpuskārtas 

ieguldījumiem. 

Attīstības uzraudzības darba grupas sagaidāmie darbības rezultāti: 

1) Vispārējs, noteiktā termiņā izstrādāts ziņojums, kas koncentrēti sniedz informāciju par 

plānošanas dokumenta ieviešanu un nepieciešamajām izmaiņām. Šis ziņojums kā 

informatīvs materiāls tiek ievietots pašvaldības mājaslapā, kā arī tiek prezentēts pašvaldības 

lēmējvarai; 

2) Izmaiņu pieprasījumi/priekšlikumi attīstības plānošanas dokumentiem. 

2014. gada izvērtējums aptver svarīgākos 2014. gadā īstenotos projektus un aktivitātes, kuras 

parāda kopskatā vai Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam 

īstenošana atbilst plānotajiem uzstādījumiem un ir virzīta uz noteikto mērķu sasniegšanu. 
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Stratēģisko mērķu sasnieguma rādītāji tiks apkopoti un izvērtēti vidusposma izvērtējumā, kā tas 

noteikts stratēģijā – veicot 2018. gada izvērtējumu. Svarīgākās 2014. gadā veiktās aktivitātes, kuras 

parāda IAS īstenošanas virzienus ir apkopotas tabulā turpmāk. 

                                                                                                                                                           10. tabula 

Mērķa 
apzīmē-
jums 

Stratēģiskā 
mērķa 
nosaukums 

Ilgtermi ņa 
priorit ātes 
apzīmējums 

Ilgtermi ņa priorit ātes  
un veiktās aktivitātes 2014. gadā 

SM1 Attīstīt kvalitatīvu 
dzīves un 
rekreācijas telpu, 
nodrošinot 
nepieciešamo 
infrastruktūru un 
pakalpojumus 

IP1_1 
 
 
 

Ciemu centru attīstība 
� Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā 

(2.kārta). 
� Bērnu rotaļu laukuma izveide Garciemā. 
� Uzsākta Garciema attīstības plāna izstrāde.  
� Uzsākts Lilastes ciema ūdenssaimniecības 

rekonstrukcijas un attīstības projekts . 
 

IP1_2 
 
 

Dārzciemu infrastrukt ūras kompleksa attīstība 
� Noteikts dārzciems pirmajam dārzciema 

plānojumam, tas būs Langa 2. 
� 14 ielas ierakstītas Zemesgrāmatā pārņemot tās no 

dārzkopības sabiedrībām. 
IP1_3 
 
 

Sporta jomas attīstība 
� 12.septembrī noslēgta vienošanās ar AS „Latvijas 

valsts meži” par aktīvās atpūtas kompleksa „Zibeņi” 
zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
Carnikavas novada pašvaldībai; 

IP1_4 Peldvietas un drošība uz ūdeņiem 
� Peldvietu attīstības plānošana Carnikavas novada 

attīstības programmā 2015.-2021. gadam. Pēc 
iedzīvotāju lūguma - Garciema peldvietas izveides 
atlikšana uz vēlāku laiku. 

� Uzsākts Lilastes ciema ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijas un attīstības projekts . 

IP1_5 Mobilit āte 
� P1 ceļa rekonstrukcija posmā Carnikava – Garciema 

dzelzceļa pārbrauktuve. 
� Gājēju un velobraucēju tilta pār Gauju būvniecība 

un nodošana ekspluatācijā. 
� 4 īpašumi ierakstīti Zemesgrāmatā tilta izbūvei. 
� Eiro Velo 13 veloceliņa projektēšana. 
 

IP1_6 Energoefektivitāte 
� Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā 

(Lilastē, Kalngalē, Garciemā, Carnikavā - 13 ielās) 
� Mājokļu energoefektivitātes veicināšana un 

centralizētās apkures sistēmas uzlabošana 
� Piejūras internātpamatskolas apkures sistēmas 

rekonstrukcijas projekta izstrāde. 
IP1_7 Vietējo iniciat īvu atbalsts 

Projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros 
īstenoti 5 projekti: 
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Mērķa 
apzīmē-
jums 

Stratēģiskā 
mērķa 
nosaukums 

Ilgtermi ņa 
priorit ātes 
apzīmējums 

Ilgtermi ņa priorit ātes  
un veiktās aktivitātes 2014. gadā 

� Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Radošā darbnīca 
2” - projekts „Radošā darbnīca 2”; 

� Dzīvnieku aizsardzības biedrība „TUTTI 
PALĪDZĪBA DZĪVNIEKIEM” - projekts 
„Bezsaimnieku kaķu barotavu – mājiņu 
izveidošana un uzstādīšana”; 

� Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Māmiņu klubs” - 
projekts „Defekts par efektu”; 

� Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Ejam ārā!”- 
projekts „Āra atpūtas infrastruktūras izveidošana 
un uzlabošana Carnikavā”; 

� Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Mēs - 
Garciemam” - projekts „Atpūtas laukumiņa 
labiekārtošana”. 

IP1_8 Interešu izglītība 
Interešu izglītība tiek īstenota visās novada mācību 
iestādēs: 

� PII „Riekstiņš”; 
� Carnikavas novada pamatskolā; 
� Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolā; 
� Piejūras internātpamatskolā. 

IP1_9 Kult ūra  
� Novada tradicionālie svētki- Nēģu svētki un 

Zvejnieku svētki. 
� Tautas nama „Ozolaine” pasākumi. 

IP1_10 Sociālā joma 
� Turpināta sociālo pakalpojumu sniegšana. 
� Skolēnu apmaksātie darbi vasaras brīvlaikā. 

SM2 Nodrošināt 
līdzsvarotu, 
ilgtspējīgu un 
vides aizsardzības 
interesēm 
atbilstošu dabas 
kapitāla 
izmantošanu  

IP2_1 Piekraste un publiskie ūdeņi 
� Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.158 „Par 

Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo 
publisko ūdeņu − Dzirnezera, Garezeru, Gaujas − un 
zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas 
nodošanu Carnikavas novada pašvaldības 
valdījumā” 2014. gada 15. aprīlī (prot. Nr.19 24.§) 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
nodeva Carnikavas novada pašvaldības valdījumā 
šādus tās administratīvajā teritorijā esošos publiskos 
ūdeņus un zemi zem tiem: Dzirnezeru 140,90 ha 
platībā, Garezerus 24,4 ha kopplatībā, upi Gauja 
119,67 ha kopplatībā un jūras piekrastes joslu 
159,51 ha kopplatībā. 

� Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums 
Garciema kāpas atjaunošanai. 

� 2014. uzsākta valsts ilgtermiņa (12 gadiem) 
tematiskā plānojuma par piekrastes publisko 
infrastruktūru izstrāde, kura mērķis ir veicināt 
ekonomisko aktivitāti Baltijas jūras piekrastē un 
uzlabot piekrastes pārvaldību, sekmēt ar vides 
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Mērķa 
apzīmē-
jums 

Stratēģiskā 
mērķa 
nosaukums 

Ilgtermi ņa 
priorit ātes 
apzīmējums 

Ilgtermi ņa priorit ātes  
un veiktās aktivitātes 2014. gadā 

aizsardzības interesēm līdzsvarotu piekrastes vienota 
dabas un kultūras mantojuma attīstīšanu. 

IP2_2 Dabas parks „Piejūra” 
Iesniegts projekts „LIFE+” programmai, t.sk.: 
� Piekļuves nodrošināšanai piekrastes joslai Garciemā 

(Dangu mežs) un Carnikavā (pievadceļi, auto 
stāvlaukums, takas uz jūru, u.c.). 

IP2_3 Plūdu riski un meliorācija  
� Pabeigta aizsargdambju būve un rekonstrukcija 

Gaujas kreisajā krastā. 
� Uzsākta aizsargdambja būve Gaujas labajā krastā.  
� 9 īpašumi ierakstīti Zemesgrāmatā saistībā ar 

aizsargdambju būvi. 
� Septembrī uzsākts projekts „Eimuru-Mangaļu 

poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas 
novadā”. 

IP2_4 Vides izglītība 
� Sabiedrības izglītošana visās vecuma grupās par 

dabas vērtību nozīmīgumu un aizsardzību un 
ilgtspējīgu izmantošanu, dabas izglītības un ar to 
saistītā tūrisma veicināšana ir ietverta novada 
attīstības programmā 2015.-2021. gadam. 

IP2_5 Atjaunojamie resursi 
Sagatavots tehniskais projekts saules enerģijas 
aprīkojuma izbūvei Piejūras internātpamatskolā (tas 
ietver- kolektorus siltā ūdens ražošanai, saules paneļus 
elektriskajam ārējam apgaismojumam un saslēgumu ar 
granulu apkures katlu). 

SM3 Nodrošināt radošu 
un piemērotu vidi 
uzņēmējdarbības 
attīstībai 

IP3_1 Teritoriju att īstība uzņēmējdarb ībai 
AP investīciju plānā ietverts investīciju projekts 
uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 
Mežgarciema degradētajā uzņēmējdarbības 
teritorijā. 

IP3_2 Pētniecības attīstība 
� 2014. gadā noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas 

Organiskās sintēzes institūtu, lai Carnikavas novada 
Mežgarciemā veidotu Biofarmācijas un organiskās 
ķīmijas pētniecības un uzņēmējdarbības centru. 

IP3_3 Sezonalitātes mazināšana uzņēmējdarb ībā 
� Iniciatīva „Saviļņojošā Vidzeme” - kopīgu projektu 

plānošana un īstenošana. 
� Sporta pasākumi rudens un ziemas sezonā. 
� Grozījumi Carnikavas novada domes 02.06.2010. 

saistošajos noteikumos Nr. 2010/11 atļaujot 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs 
no kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

IP3_4 Izglītība uzņēmējdarb ības attīstībai 
� Profesionālās pamatizglītības programmas 

„Zvejniecība” sagatavošana Piejūras 
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apzīmē-
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Stratēģiskā 
mērķa 
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priorit ātes 
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un veiktās aktivitātes 2014. gadā 

internātpamatskolā. 
IP3_5 Publisko ūdeņu izmantošana 

� Riverways projekts – atpūtas vietu ierīkošana 
Carnikavā Atpūtas iela 20, „Sidrabsaliņās” un 
Dzirnupītes attīrīšana. 

SM4 Nodrošināt 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanu un 
ilgtspējīgu 
attīstību 

IP4_1 Zvejniecība 
� Zvejniecības nozarei nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība (pievadceļu rekonstrukcija:  Jūras, Laivu, 
Jomas, Stacijas, Zvejnieku ielu posmi  Carnikavā un 
ceļa posms Ventas- Mucenieki  Gaujas ciemā.). 

IP4_2 Zivsaimniecība 
� Zivju resursu atjaunošanas atbalstīšana. 

IP4_3 Kult ūras mantojums 
� Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma 

veidošana, atjaunošana un uzturēšana, t.sk. 
finansiāls atbalsts 1728.gadā celtai Carnikavas 
ev.lut. baznīcai Siguļos.  

� Tradicionālo kultūras pasākumu turpināšana un 
pašdarbības kolektīvu darbības atbalstīšana. 

� Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveide (tiks pabeigta 
2015. gadā). 

SM5 Starpteritoriālas 
un starptautiskas 
sadarbības 
veicināšana, 
kopīgu 
pakalpojumu 
sniegšanai 

IP5_1 Kopīga pakalpojumu sniegšana ar kaimiņu, Latvijas 
un Igaunijas pašvaldībām, nozaru asociācijām 
� „Saviļņojošā Vidzeme” - tūrisma pakalpojumi. 
� Sporta pakalpojumu kopīga sniegšana ar kaimiņu 

pašvaldībām. 
� Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, novada 

popularizēšana. 
IP5_2 Reģionālas nozīmes pakalpojumi 

� Integrētas izglītības plānošana sadarbībā ar Ādažu 
novadu ir ietverta Carnikavas novada attīstības 
programmā 2015.-2021. gadam. 

IP5_3 Baltijas jūras aizsardzības pasākumi 
 
� Uzsākts Lilastes ciema ūdenssaimniecības 

rekonstrukcijas un attīstības projekts 
IP5_4 Pašvaldības pakalpojumu uzlabošana sadarbībā ar 

citām Eiropas Savienības valstīm 
 
� Ir ietverta Carnikavas novada attīstības programmā 

2015.-2021. gadam. 
ĪM1 Konkur ētspēj īga pamata un vidējā izglītība 

� Lokālplānojuma izstāde Carnikavā Jūras ielā 4, uzsākta ar mērķi pamatot funkcionālā 
zonējuma maiņu no savrupnamu dzīvojamās apbūves teritorijas uz sabiedrisko iestāžu 
apbūves teritoriju. 

� Carnikavas novada izglītības iestāžu investīciju projekta uzsākšana. 
ĪM2 Speciālistu piesaistes politika 

� Ir ietverta Carnikavas novada attīstības programmā 2015.-2021. gadam. 
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ĪM3 Efektīva pārvald ība 
� Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam izstrāde un apstiprināšana. 
� Bezvadu interneta pieejas punktu izveide Kalngalē un Carnikavā (kopā 6 vietas) 
� Dalība Piekrastes telpiskās attīstības plānojuma izstrādē. 

 
 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi: 

• Dalības Piekrastes telpiskās attīstības plānojuma izstrādē; 

• Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021.  rīcības un investīciju plāna 

īstenošana; 

• Eiro-velo ceļa projektēšana; 

• Atpūtas laukuma izveide Garciemā (Karlsona parks Dangu mežā); 

• Tirdzniecības vietu Carnikavas ciemā projektēšana; 

• Brīvā laika pavadīšanas centra izveide Gaujas ciemā; 

• Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un celtniecība; 

• Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā; 

• Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā. 

 

6. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALD ĪBAS FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA 
VĒRTĒJUMS 

 

2014. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 27 086 613 euro. Salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par 6 097 734 eiro jeb 29.1%. 

 

Bilance 2014.gada 31.decembrī  
                       11. tabula 

 
Konta 

Nr. 
Posteņu nosaukums Uz pārskata 

gada beigām 
Uz pārskata 
gada sākumu 

Starpība 

  A K T Ī V S 1 2 3 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk. 25 448 878 20 048 433 5 400 445 

1100 1.1.Nemateriālie ieguldījumi 51 244 63 292 -12 048 

1200 1.2.Pamatlīdzekļi 25 397 634 19 985 141 5 412 493 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 1 637 735 940 446 697 289 

2100 2.1. Krājumi 36 723 15 218 21 505 
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2300 2.2 .Debitori 351 995 320 539 31 456 

2400 2.3. Nākamo periodu izdevumi 
un avansi par pakalpojumiem 
un projektiem 

60 518 24 348 36 170 

2600 2.4 .Naudas līdzekļi 1 188 499 580 341 608 158 

I  Bilances aktīvs kopā 27 086 613 20 988 879 6 097 734 
 P A S Ī V S    

3000 III.Pašu kapitāls 18 689 567 15 123 992 3 565 575 
3300 3.3. Rezerves 6233 6232 1 

3500 3.5. Budžeta izpildes rezultāts 18 683 334 15 117 760 3 565 574 

4000 Uzkrājumi 7983 0 7983 
5000 V. Kreditori  8 389 063 5 864 887 2 524 176 
5000 5.1. Ilgtermiņa saistības 6 154 650 4 189 480 1 965 170 

5200-
5900 

5.2.-5.9. Īstermiņa saistības 2 234 413 1 675 407 559 006 

  Bilances pasīvs kopā 27 086 613 20 988 879 6 097 734 
  ZEMBILANCE    

9100 Zembilances aktīvi 163 466 101 380 62 086 
9500 Zembilances pasīvi 21 950 20 452 1498 

 
 

Kā redzams 11. tabulā, pamatlīdzekļi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 

palielinājušās par EUR 5 412 493. 2014.gada decembrī tika realizēta daļa projektam „Plūdu risku 

samazināšana Carnikavas novadā” vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001 par kopējo 

summu EUR 1 602 586 vērtībā, kā arī projekta ietvaros iegādāta zeme par kopējo summu EUR 

247 709 vērtībā. Iegādāta zeme projekta realizācijai „Gājēju - velosipēdistu celiņa un tilta pār Gauju 

Carnikavā” par kopējo summu EUR 107 906 vērtībā. 2014.gada novembrī tika pabeigta objekta 

“Gājēju - velosipēdistu celiņa un tilta pār Gauju Carnikavā" būvniecība par kopējo summu EUR 

2 802 302 vērtībā. Realizēts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II 

kārta” EUR 488 589 vērtībā. Par Carnikavas novada domes piešķirtajiem līdzekļiem EUR 163 346 

vērtībā veikta ūdensvada un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Cīruļu un Piekūnu ielās Kalngalē.  

Zembilances aktīvā iekļautas saņemamās soda naudas pārsvarā par nekustamā īpašuma nodokli. 

Zembilances pasīvā uzskaitīti nākotnes nomas maksājumi par zemēm ERAF projekta „Plūdu 

draudu novēršana Carnikavas novadā” īstenošanai.  

 

7. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
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Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērt ība 
12. tabula 

Posteņu nosaukums 

Atlikusī 
vērtība 

2014.gada 
beigās, eiro 

Atlikusī 
vērtība 

2013.gada 
beigās, eiro 

Izmaiņas 
2014.gadā 

salīdzinot ar 
2013.gadu, eiro 

Zeme, ēkas un būves 23 317 778 18 322 309 +4 995 469 
t.sk.:     

Dzīvojamās ēkas 70 056 71 109 -1 053 

Nedzīvojamās ēkas 5 114 056 4 340 630 +773 426 

Transporta būves 4 877 719 2 219 930 +2 657 789 

Zeme zem ēkām un būvēm 2 561 839 2 137 908 +423 931 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 
zeme 

56 209 56 209  

Pārējā zeme 988 451 968 276 +20 175 

Inženierbūves 9 251 211 8 120 687 +1 130 524 

Pārējais nekustamais īpašums 398 237 407 560 -9 323 

Turējumā nodotie valsts un 
pašvaldību nekustamie īpašumi 

nav nav - 

t.sk.:       
Turējumā nodotā valsts un 
pašvaldības zeme 

nav nav - 

Turējumā nodotā valsts un 
pašvaldības ēkas un būves 

nav nav - 

 

2014. gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās turpināja ierakstīt īpašumus Zemesgrāmatā 

un arī 2015.gada budžetā šim mērķim ir paredzēti finanšu līdzekļi. 

8. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 
ĪSTENOŠANĀ 

 
2014.gadā veicot nekustamo īpašumu attīstību, tika ņemts vērā 2011.gadā apstiprinātais 

Carnikavas novada teritorijas plānojums. 

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

domes interneta vietnē www.carnikava.lv. 

Carnikavas pašvaldības attīstības programmas grozījumi tika apstiprināti 2009.gadā un 

2013.gadā Carnikavas pašvaldība realizēja attīstības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus. 

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

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

2014.gadā uzsākta 3 detālplānojumu projektu izstrāde.  

Jebkuram detālplānojuma projektam tiek izsludinātas sabiedriskās apspriešanas un jebkuram ir 

iespēja izteikt savu viedokli par plānoto projekta risinājumu, diemžēl iedzīvotāju aktivitātes ir ļoti 
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niecīgas. Iedzīvotāju aktivitāti galvenokārt nosaka  apstāklis, kā tas ietekmēs viņa īpašumu vai viņu 

pašu personīgi.  

2014.gadā apstiprināti 2 detālplānojuma projekti. Lai teritorija attīstītos vienmērīgi un tiktu 

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

elektroapgādes tīklus, ūdensvadu tīklus, kanalizācijas tīklus utt.  

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

izstrādāti zemes ierīcības projekti. 2013.gadā Carnikavas pašvaldība apstiprināja 11 zemes ierīcības 

projektus. 

Kopumā varēja vērot tendenci, ka 2014.gadā Carnikavas novadā palielinājās interese par 

nekustamo īpašumu iegādi un apbūves iespējām.  

 

9. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALD ĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 
 

Carnikavas novada dome katru gadu aktualizē darba plānu atbilstoši risku vadības 

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

un paveikto darbu atskaites plāns. 

 Efektīvas iekšējās kontroles izveidošanai Carnikavas novada domē regulāri tiek izstrādāti, 

aktualizēti un apstiprināti gan iekšējie, gan ārējie normatīvie dokumenti. 2014. gada jūnijā 

pašvaldība izveidoja jaunu iestādi – Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu.  

 

10. KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU 

Carnikavas novadā komunikācija ar iedzīvotājiem notiek gan ar pašvaldības drukātā ikmēneša 

informatīvā izdevuma „Carnikavas novada vēstis”, gan ar interneta resursu, gan  ar novada ciemos 

izvietoto 10 informatīvo stendu starniecību.  

Lai iedzīvotājiem būtu pārskatāmi un operatīvi pieejama jaunākā informācija par notiekošo 

izglītībā, kultūrā, sportā, tūrismā, par attīstības jautājumiem, ar Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansējumu īstenotiem projektiem u.c., pašvaldības aktualitātes tiek publicētas interneta 

vietnēs: www.carnikava.lv, www.sports.carnikava.lv un www.tourism.carnikava.lv,  

Kopš 2014. gada jūnija iedzīvotājiem mājaslapā www.carnikava.lv pieejami domes sēžu video 

un audio ieraksti, tādejādi teik publiskots lēmumu pieņemšanas process pašvaldībā. Mājaslapā 

pieejami arī domes sēžu protokoli un pašvaldības saistošie noteikumi. Interneta vietne 

www.carnikava.lv pastāvīgi tiek pilnveidota un, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dažādiem 

jautājumiem, regulāri tiek publicētas arī aptaujas. Novadnieki bieži apmeklē arī sadaļu „Jautā un 

dome atbild”, ar kuras palīdzību iespējams ērti uzdot jautājumus savai pašvaldībai un saņemt 

atbildes uz e-pastu. 
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Novada iedzīvotāji (arī juridiskas personas) izmanto iespēju saņemt Carnikavas novada 

pašvaldības pakalpojumus elektroniski portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv, kā arī 

pašapkalpošanās portālā www.rekini.carnikava.lv, kur iespējams elektroniski reģistrēt ikmēneša 

ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus. Šie portāli atvieglo pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā, kā arī 

palīdz samazināt administratīvo slogu. 

Mājaslapā www.carnikava.lv tiek piedāvāta arī iespēja īpaši izveidotā formā elektroniski iesniegt 

savu viedokli un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektiem, kuri pēc izskatīšanas attiecīgās 

komitejas sēdēs tiek virzīti apstiprināšanai uz domes sēdi, veicinot sabiedrības līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā. 

2014. gadā drukātā izdevuma „Carnikavas novada vēstis” tirāža ik mēnesi bija 3500 

eksemplāri un tāpat kā iepriekš tas bez maksas tika nogādāts katram novadā deklarētajam 

iedzīvotājam pastkastītē (ja tāda bija), kā arī tika izvietots sabiedriskās vietās – domē, bibliotēkā, 

tautas namā, veikalos u.c. Izdevums iznāk ne retāk kā reizi mēnesī, un tā lapaspušu skaits sasniedz 

vidēji 28 – 32 lpp. Katrā „Carnikavas novada vēstis” numurā tiek atspoguļoti domes sēdēs 

pieņemtie lēmumi, svarīgākie notikumi un aktualitātes novadā izglītībā, kultūrā, sportā, attīstībā u.c.  

Uz informatīviem stendiem pašvaldība izvieto iedzīvotājiem svarīgu informācija par 

sapulcēm, apspriedēm, kultūras pasākumiem u.c. Par maksu fiziskām un juridiskam personām ir 

iespēja izvietot arī savas reklāmas un sludinājumus.  

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

notikumu preses relīzes un fotoreportāžas tiek izplatītas Latvijas lielākajiem informācijas 

aģentūrām, laikrakstiem, interneta portāliem, radio un televīzijas kanāliem.  

 

 
11.  PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2015. GADĀ 

 
 Ieņēmumi 

 Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 13 460 732 eiro, 

tai skaitā: aizņēmumi valsts kasē Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai 1 658 502 eiro 

un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 350 000 eiro. 2015. gada ieņēmumi bez finansēšanas, 

salīdzinot ar 2014. gada sākumā plānotajiem ieņēmumiem gada sākumā, palielinājušies par 14%, 

kas galvenokārt saistīts ar finansējumu ERAF projektam plūdu draudu mazināšanai Carnikavas 

novadā.  
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19. attēls Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 

 
Kā redzams 19. attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir no iedzīvotāju ienākuma un 

nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem – 46%, tai skaitā ienākuma nodokļa ieņēmumi – 38% no 

kopējā budžeta, kam seko valsts finansējums ES investīciju projektu īstenošanai ar 18% īpatsvaru, 

aizņēmumi ar 12% īpatsvaru un budžeta iestāžu ieņēmumi ar 11% īpatsvaru. Carnikavas novada 

pašvaldībā ir četras izglītības iestādes – Carnikavas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde 

„Riekstiņš”, Carnikavas Mūzikas un mākslas skola un Piejūras internātpamatskola, kas gandrīz 

pilnībā tiek finansēta no valsts budžeta, valsts transfertiem - galvenokārt izglītības pakalpojumu 

nodrošināšanai - ir 8% īpatsvars. Tā kā naudas līdzekļu faktiskais atlikums vēl nav zināms, 

īpatsvars plānots pēc piesardzības principa – tikai 3% no kopējā budžeta. Sadaļā „Budžeta iestāžu 

ieņēmumi” lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 82%. 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām, kā arī norēķiniem ar 

citām pašvaldībām par izglītību un ieņēmumi no zvejas tiesību nomas sastāda 1% no kopējiem 

budžeta ieņēmumiem. 
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20. attēls Nodokļu ieņēmumu struktūra 

 

No kopējiem nodokļu ieņēmumiem lielākais īpatsvars ir no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - 

82%, kuri, salīdzinot ar 2014. gada sākotnējo plānu, palielinājušies par 3,3%.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi plānoti 776 133 eiro apmērā, par ēkām –84 

843 eiro apmērā, bet mājokļiem – 189 747 eiro, kuri budžetā iestrādāti pilnā apmērā, pamatojoties 

uz iepriekšējo gadu pieredzi. Arī iedzīvotāju parādi par nekustamo īpašumu ir iekļauti budžetā. 

Nenodokļu ieņēmumi sastāv no valsts nodevām, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā –3415 

eiro, pašvaldību nodevām 26 465 eiro, sodiem un sankcijām – 46 955 eiro, un ieņēmumiem no 

zvejas tiesību nomas – 5691 eiro. Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā 2014. gada izpildi.  

Carnikavas novada pašvaldības četrām izglītības iestādēm - Carnikavas pamatskolai, 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai, Piejūras internātpamatskolai un pirmsskolas izglītības 

iestādei „Riekstiņš” – pašvaldības budžetā plānots saņemt transfertus no valsts budžeta 1 023 845 

eiro apmērā, ko veido izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai paredzētie 

līdzekļi saskaņā ar likuma projektu „Par valsts budžetu 2015. gadam”; dotācijas 5-6 gadīgo 

izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai; Carnikavas pamatskolas pedagogu un 

interešu izglītības pedagogu darba samaksa, pirmklasnieku, otrklasnieku un trešās klases skolēnu 

ēdināšana, kā arī neliels finansējums mācību līdzekļu iegādei; pedagogu darba samaksa Piejūras 

internātpamatskolai un šīs izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšana, kā arī 

jaunizveidotās Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu finansējums. Nelieli ieņēmumi 
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2846 eiro apmērā plānoti arī kā mērķdotācijas kultūras kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

skolēnu dalībai Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

No Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai paredzētajiem ieņēmumiem – 2 504 791 

eiro - lielākā daļa ar īpatsvaru 92% ir ieņēmumi no Eiropas Reģionālā attīstības fonda plūdu draudu 

mazināšanai Carnikavas novadā, 7% - ERAF līdzfinansētā projekta Lilastes ciema 

ūdenssaimniecības rekonstrukcijai un attīstībai; pārējie ir līdzfinansējuma ieņēmumi nelieliem 

projektiem. 

Carnikavas pamatskolā mācās arī citu novadu un pilsētu administratīvajās teritorijās 

deklarēti bērni, tādēļ ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītību plānoti nedaudz lielāki kā 

iepriekšējā gadā– 31 169 eiro. 

Sadaļā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no 

dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 82%, ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanu 

pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” 106 700 eiro jeb 7% un ieņēmumi no pārējiem maksas 

pakalpojumiem – 4,3%.  

 

Finansēšana no aizdevumiem 

Uz 2015.gada sākumu finansēšana no aizdevumiem kopumā plānota 1 658 502 eiro, tai 

skaitā – pašvaldības finansētajai ceļu ielu infrastruktūras programmai, kuras ietvaros paredzēta 

apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve vairākās ielās – 29.5% jeb 490 000 eiro, kas ir 70% no šīs 

programmas kopējiem izdevumiem; 27% jeb 450 000 eiro komunālās saimniecības 

transportlīdzekļu iegādei; 11% jeb 178 100 eiro – datortehnikas un citas biroja tehnikas iegādei; 

prioritārā ūdenssaimniecības projekta finansēšanai, jo ES fondi šādai aglomerācijai nav pieejami – 

11% jeb 175 200 eiro;  Carnikavas pamatskolas investīciju projektam – rekonstrukcijai – 135 400 

eiro jeb 8%; prioritārā ERAF projekta dambja būvniecības īstenošanai – zemju iegādei 74 800 eiro 

jeb 4%;  70 000 eiro – Carnikavas novada izglītības iestāžu projektēšanai; Turklāt 85 002 eiro 

paredzēti 2014. gada LAD projektam „Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana 

Carnikavas novadā”, kuram 2014. gadā saistībā ar projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu 

aizņēmuma līgums tiek lauzts.  

 

Izdevumi 

 Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā plānoti 13 460 

732 eiro apmērā un ir iedalīti septiņās funkcionālajās kategorijās, ir iekļauta arī finansēšana – 

aizdevuma atmaksa Valsts kasei 287 306 eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2014. gada sākotnējo 
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izdevumu plānu, 2015. gada izdevumi plānoti par 4% lielāki.   

 

 

21. attēls  Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra 

 

01.000. Vispārējie valdības dienesti –15% no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver 

virkni pasākumu, kas saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu, finanšu vadību, klientu 

apkalpošanu, tai skaitā arī aizdevuma procentu atmaksu Valsts kasei 74 792 eiro apmērā, iemaksas 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 862 053 eiro apmērā, kam īpatsvars vispārējo valdības 

dienestu izdevumos ir 44%, kopējos pašvaldības izdevumos – 6,4% un salīdzinājumā ar 2014.gada 

sākotnējo plānu iemaksas pieaugušas par 2,9%, kā arī izdevumi neparedzētiem gadījumiem – 18 

000 eiro apmērā. 

03.000. Sabiedriskās kārt ības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir 286 594 

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

izdevumiem 256 940 eiro ar 90% īpatsvaru  šajā sadaļā. 

04.000. Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 1 323 966 eiro jeb 10% no kopējiem 

izdevumiem un to ietvaros lielākais īpatsvars - 52,9% plānots ceļu, ielu infrastruktūras attīstības 

programmas īstenošanai, galvenokārt apgaismojuma izbūvei un rekonstrukcijai, kas ir ļoti svarīgi 

visiem novada iedzīvotājiem. Finansējums paredzēts arī dažādiem projektēšanas darbiem – 

izglītības iestādēm, tirgus būvēm, velo celiņam un Mežgarciema detālplānojuma izstrādei. Kā jau 

katru gadu neliels finansējums – 5000 eiro paredzēts arī kā atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai 

pašvaldības iedzīvotājiem projektu gatavošanai. 
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06.000. Pašvaldību teritoriju un m ājok ļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 

ievērojamus finanšu līdzekļus: 5 985 505 eiro jeb 44 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem, jo 

šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” izdevumi 1 220 736 

eiro komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kas tiek sniegti 

fiziskām un juridiskām personām, bet, lai izpildītu pašvaldības pasūtījumu – apsaimniekotu 

pašvaldības īpašumus, ielas un ceļus, labiekārtotu teritoriju un citiem pasākumiem – 1 275 142 eiro 

apmērā. Šajā izdevumu klasifikācijā ir paredzēti izdevumi arī nepieciešamu projektu īstenošanai – 

2 300 000 eiro Eiropas reģionālā attīstības fonda projektam plūdu draudu mazināšanai Carnikavas 

novadā, kuru finansē valsts; 450 000 eiro – komunālās saimniecības transporta investīcijām, 95 342 

eiro Eimuru-Mangaļu poldera infrastruktūras uzlabošanas projektam, 70 000 eiro sporta būvju 

nojaukšanai stadionā, jo tās ir bīstamas visiem, kas tur atrodas. 175 200 eiro paredzēti prioritārā 

ūdenssaimniecības projekta īstenošanai par pašvaldības līdzekļiem no aizņēmuma, O.Vācieša 

piemiņas vietas izveide –   47 000 eiro, kā arī vairāki nelieli projekti, tai skaitā no pašvaldības puses 

atbalsts tiks sniegts arī privātpersonām deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai – kopumā 

5000 eiro apmērā.  

08.000. Atpūtas, kultūras un reliģijas, arī sporta pasākumiem dome ieplānojusi izdevumos 807 

050 eiro jeb 6% no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 

12%, jo ir ieplānota tautas nama „Ozolaine” aprīkojuma atjaunošana, kas sastāda lielāko īpatsvaru 

šajā budžeta programmā – 27%. Plānota ir arī bērnu kolektīvu piedalīšanās dziesmu svētkos, kas 

nebija 2014. gadā. Sporta un kultūras finansiālajam atbalstam ieplānoti 40 000 eiro, lai atbalstītu 

talantīgākos novada iedzīvotājus kultūras un sporta aktivitātēs. Padomāts ir arī par bibliotēkas 

finansējuma nodrošināšanu, ko gada laikā apmeklē ļoti daudz novada lasītāju, kā arī tautas nama 

„Ozolaine” kolektīvu finansējumu. Darbojas arī Carnikavas Novadpētniecības centrs, kuru apmeklē 

viesi no Latvijas un arī ārvalstīm. Bērniem un jauniešiem jau kopš 2010. gada vasarās tiek 

organizētas dienas aktivitātes grupas ar daudzveidīgas tematikas pasākumiem. 

09.000. Sadaļas „Izgl ītība”  plānotie izdevumi ir 2 436 238 eiro jeb 18% no kopējiem pašvaldības 

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

33% īpatsvaru; finansējumu Carnikavas pamatskolai ar 21% īpatsvaru un Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas izdevumus ar 29% īpatsvaru no šajā sadaļā plānotajiem izdevumiem. 

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

nedaudz mācību līdzekļu, 1., 2., 3. klašu audzēkņu ēdināšanu un Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas finansējumu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija. Pirmo pilno mācību 

gadu darbosies arī 2014 .gada otrajā pusē izveidotā Carnikavas Mūzikas un mākslas skola, kuras 

finansējums ir 6% no šīs sadaļas izdevumiem; skolu apmeklē daudzi Carnikavas novada jaunie 

talanti. Izglītības iestāžu audzēkņu transporta kompensēšanai paredzēti 22 000 eiro, norēķini ar 
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citām pašvaldībām un juridiskajām personām par izglītības pakalpojumu sniegšanu kopā ir 232 930 

eiro jeb 9,6% no izdevumiem šajā sadaļā.  

10.000. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 385 475 eiro, jeb 3% no kopējā 

budžeta. Lielākie izdevumi ar īpatsvaru 48% no šīs budžeta sadaļas plānoti Sociālā dienesta darba 

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

centra „Pīlādzis” izmaksas, ar 26,6% īpatsvaru plānoti izdevumi sociālajiem pabalstiem, kā arī 

nelielas izmaksas – 3557 eiro – politiski represēto atbalstam un bērnu piedzimšanas pabalstiem – 

8537 eiro Plānoti arī izdevumi trīs sociālo dzīvokļu uzturēšanai 3415 eiro apmērā. Turpināsies arī 

Eiropas sociālā fonda finansētais projekts sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai, kura ietvaros tiks 

nodarbināti bez darba palikušie Carnikavas novada iedzīvotāji. Bāriņtiesas izdevumu īpatsvars šajā 

sadaļā ir 13,5%. Ir plānoti arī izdevumi iedzīvotāju atbalstam – miršanas, tuberkulozes gadījumā, kā 

arī psihologa pakalpojumiem.  

 

Inform ācija par Carnikavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2015. gadā 

Speciālajā budžetā paredzētas apropriācijas pašvaldībai gadījumos, ja likums paredz 

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

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

Carnikavas novada pašvaldības speciālajā budžetā paredzamie ienākumi plānoti no dabas 

resursu nodokļa 1540 eiro, tikpat plānoti izdevumi. Autoceļu fonda ienākumi plānoti  40 311 eiro 

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

novirzīti ielu un ceļu labiekārtošanai un uzturēšanai. 

 

Carnikavas novada pašvaldība 2015. gadā un arī nākamajos gados turpinās intensīvu 

darbu pie novada iedzīvotāju sociālās labklājības sekmēšanas, ūdenssaimniecības, transporta, 

izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras uzlabošanas. 

 

 

 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja    D.Jurēvica 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

Pielikums Nr.1 
 
Carnikavas novada pašvaldības 2014. gadā uzsāktie un pabeigtie sadarbības projekti. 

Nr.p.
k. 

Nosaukums Finansējuma 
avots 

Kopējais 
projekta 

finansējums 

Projekta statuss 

Starptautiskās sadarbības projekti 
1. ACTIVE network: European 

Municipalities and Sport 
Organizations in Partnership 

Eiropas 
Komisija 

Izdevumus sedz 
EK Izglītības un 
kultūras ģenerāl 
direktorāts 

Projekts īstenošanas 
stadijā 

2. “Riverways” Eiropas 
Komisija 83% 
Valsts 5% 
Pašvaldība 
12% 

Igaunijas – 
Latvijas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 
20 000 EUR 

Projekts īstenošanas 
stadijā 

Sadarbības projekti ar iedzīvotājiem 
3. “Sabiedrība ar dvēseli” Pašvaldības 

budžets 
4 222,29 EUR Projekts pabeigts 

Ārējo tirgus apgūšana sadarbībā ar Latvijas kūrortpils ētas asociāciju, Veselības tūrisma 
klasteri, Vidzemes tūrisma asociāciju un tūrisma klasteri „Saviļņojošā Vidzeme”. 

4. Vācijā (Hamburga), „REISEN 
HAMBURG” 05.-09.02.2014. 

50% LIAA 
finansējums un 

50% 
pašvaldības 
finansējums 

Pašvaldības daļa 
asociācijas 
projektā 

Projekti pabeigti  

5. Igaunija (Tallina), 
„TOUREST” 14.-16.02.2014. 

6. Krievija (Maskava) , „MITT” 
19.-22.03.2014. 

7. Zviedrija (Stokholma), 
„ALLT FOR HALSAN” 6.-

09.11.2014. 
Sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju 

8. „EIROVELO13” 
Projektu realizē 14 partneri no 

9 valstīm – Somijas, 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
Polijas, Čehijas, Vācijas un 
Austrijas, pārstāvot vadošās 
velotūrisma un riteņbraucēju 
asociācijas un uzņēmējus.  

75% 
līdzfinansē 
Eiropas 
Savienība. 

Visa projekta 
kopējais budžets 
paredzēts 330 000 
EUR. 

No 2014. gada aprīļa 
līdz 2015. gada 
septembrim. 

9. VECO DZELZCEĻA LĪNIJU 
PIEMĒROŠANA TŪRISMAM 

Eiropas 
Savienība 
finansē 75%.  

Vidzemes tūrisma 
asociācijas 
budžets projektā ir 
21 000 EUR,  

No 2012 – 2014 
gadam. Projekts 
noslēgts. . VTA 
turpinās attīstīt zaļos 
ceļus 2015. un 2016. 
gadā pateicoties 
jaunam EK 
projektam 
GreenWays Outdoor 
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Carnikavas novada pašvaldības 2014. gadā uzsāktie un pabeigtie lielie infrastruktūras 
projekti. 

Nr. Nosaukums Finansējuma 
avots 
(% 

attiecināmās 
izmaksas) 

Kopējais 
projekta 

finansējums 
EUR 

(bez PVN) 

Projekta statuss 

1.  Gaismas objektu nomaiņa 
Carnikavas novadā 

KPFI 65% 
Pašvaldības 
budžets 35% 

202 421,33  
Projekts īstenots 

2014.g. 

2.  Plūdu risku samazināšana 
Carnikavas novadā  

Eiropas 
Reģionālās 

attīstības fonds 
100% 

4 374 164,00  
Projekts 
īstenošanas 

stadijā 

3.  Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Carnikavā (2.kārta) 

Kohēzijas 
fonds 93% 

Valsts 
finansējums 

5,6% 
Pašvaldības 

budžets 1,4% 

488 588,80 
Projekts īstenots 

2014.g. 

4.  Carnikavas novada Lilastes 
ciema ūdenssaimniecības 
rekonstrukcija un attīstība 

Eiropas 
Reģionālās 

attīstības fonds 
57% 

Pašvaldības 
budžets 43% 

632 190,49 
Projekts 
īstenošanas 

stadijā 

5.  Eimuru – Mangaļu poldera 
meliorācijas grāvju atjaunošana 
Carnikavas novadā 

Eiropas 
Lauksaimniecī
bas fonds lauku 
attīstībai 75% 
Pašvaldības 
budžets 25% 

83415,59 
Pabeigts 2015. g. 

I.cet. 

6.  Gaujas tilts (ar pievadceļu 
izbūvi) 

Pašvaldības 
budžets 100% 

2 833 338,67  Pabeigts 2014.g. 
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Pielikums Nr.2 
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Pielikums Nr.3 

 


