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Daiga Mieriņa,  
Carnikavas  
novada domes 
priekšsēdētāja:

Cienījamie Carnikavas no-
vada pašvaldības iedzīvotāji 
un citi 2020. gada publiskā 
pārskata lasītāji! 

Aizritējis vēl viens ražī-
gas darbības gads, pašvaldī-

bai īstenojot tai uzticētās funkcijas. 2020. gads Carnikavas 
novada pašvaldībā bija tikpat spraigs kā iepriekšējie, un 
nozīmīgu izaugsmi ietekmēja Eiropas Savienības līdzfi-
nansēto projektu īstenošanas pabeigšana vairākiem lie-
liem projektiem, kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras 
attīstībai, tādēļ izdevumos ar 33 % īpatsvaru, kā parasti, 
dominēja kapitālie izdevumi, un pašvaldības bilancē pa-
matlīdzekļi sasniedza 46,4 milj. eiro. 

Valdības pieņemto lēmumu dēļ, pārdalot par labu valstij 
ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, samazinā-
jās ieņēmumi ar finansēšanu: 2020. gada laikā bija tie bija  
21,7 milj. eiro – par 1, 6 milj. eiro jeb 7,1% mazāk nekā 
gadu iepriekš. Carnikavas novadā jau vairākus gadus ie-
dzīvotājiem tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) atlaide vienam mājoklim, kurā īpašnieks ir dek-
larējis dzīvesvietu. Šāda politiki izrādījusies pareiza –  
2016. gadā strauji pieauga novadā novadā deklarēto ie-
dzīvotāju skaits, un tas pastāvīgi turpina augt. Tādējādi 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu īpatsvars ie-
ņēmumos bija visaugstākais – 43 %, un pat 2020. gadā, 
kad Covid-19 pandēmijas ietekme skāra daudzas jomas, 
no nodokļu ieņēmumiem vislabāk pildījās tieši ieņēmumi 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, par 2,5 % pārsniedzot 
gadā plānotos ieņēmus. Savukārt ieņēmumi no nekusta-
mā īpašuma nodokļa pērn samazinājās par 2 %. 

2020. gadā tika pabeigti un nodoti ekspluatācijā vai-
rāki lieli projekti.
• SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstība Garciemā”. Šis
projekts palielinās jaunradīto darba vietu skaitu un piesais-
tīto nefinanšu investīciju apjomu novadā.;
• SAM 5.5.1. “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un
attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””  kultūras objektu būv-
niecība. Projekta ietvaros tika nobruģēti Svētku laukuma
celiņi, ietverot tajos Līvu ceļa rakstus, uzstādīti soliņi un

izbūvēts apgaismojums. Jau  2019. gadā  pabeigta  gājē-
ju tilta pār Vecgauju būvniecība (par to saņemta atzinība 
konkursā “Gada būve 2019”), un 2020. gadā nodota eks-
pluatācijā Carnikavas Novadpētniecības centra paplaši-
nāšanā izbūvētā klēts ēka un piebūve laivas vrakam, no-
risinājās dambja promenādes labiekārtošana, pa kuru var 
gan ērti nokļūt Novadpētniecības centrā, gan arī izveidota 
iecienīta pastaigu vietu iedzīvotājiem un atpūtniekiem. 
Carnikavas Novadpētniecības centram ir nozīmīga loma 
novada kultūras un vēstures saglabāšanā. Tā ekspozīcija 
priecē gan novada iedzīvotājus, gan viesus.
• Moduļu ēkas pamatskolas vajadzībām būvniecība. Iz-
glītības iestādes modernizācijas laikā Carnikavas pamat-
skolas audzēkņu vajadzībām 2020. gadā uzbūvēta moduļu
ēka, un, labiekārtojot telpas ar jaunu aprīkojumu, skolēni
2020. gada 1. septembrī sāka mācības kvalitatīvās telpās.
• Rožu ielas sporta laukuma izbūve, kas nodrošina izglī-
tošanos un nodarbības dažādos sporta veidos Carnikavas
pamatskolas skolēniem, bērniem, jauniešiem un ikvie-
nam  iedzīvotājam, Carnikavas novadā popularizējot ve-
selīgu dzīvesveidu.
• Pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” vajadzībām vēs-
turiskā ēka Siguļos tika pārbūvēta (pārbūve pabeigta 2021. 
gada sākumā), lai netālu no dzīvesvietas nodrošinātu iz-
glītības funkciju pašiem mazākajiem novada iedzīvotā-
jiem no 1,5 gadu vecuma. Tā kā novadā nebija pietiekams
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, būtiska
finansējuma daļa no pašvaldības budžeta bija jānovirza
privātajām izglītības iestādēm. Jaunā pirmsskolas izglītī-
bas iestāde atvieglos situāciju to 200 bērnu ģimenēm, kuri
2020. gadā bērnu pieskatīšanas pakalpojumu ieguva pie
privātā pakalpojumu sniedzēja.
• 2020. gadā no jauna tika uzsākts sen lolotais Carnika-
vas pamatskolas izglītības iestādes pārbūves projekts,
kuru līdzfinansē ERAF, un tika apgūti 950,1 tūkst. eiro.
Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. ietvaros budžets plānots
11,6 milj. eiro, t.sk. ERAF un valsts finansējums 1,2 milj.
eiro, pārējais ir Carnikavas novada domes finansējums.
Carnikavas pamatskolā izglītojamo skaits piecu gadu lai-
kā (kopš 2015./2016. māc. g.) ir palielinājies no 330 līdz
401 skolēniem jeb par 21,52 %.
Sākts īstenot arī SAM 9.2.2.1. projekts “Deinstitucionāli-
zācija: Grupu dzīvokļu ēka Garā ielā 20”.

Šie sociālās un izglītības infrastruktūras objekti ir ļoti 
svarīgi, jo uzlabo Carnikavas novada pašvaldības iespējas 
vispārējo izglītības pakalpojumu nodrošināšanā. 

Kā katru gadu, arī 2020. gadā tika īstenota vairāku paš-

IEVADS
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1.1. Carnikavas novada pašvaldības  
vispārējs raksturojums

Carnikavas pašvaldība ir dibināta 1992. gada 2. aprī-
lī. 2006. gada 24. martā tai tika mainīts nosaukums no 
“Carnikavas pagasts” uz “Carnikavas novads”, nemainot 
administratīvās teritorijas robežas. Arī 2009. gadā, Latvi-
jas Republikā īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, 
Carnikavas novada pašvaldības administratīvā teritorija 
nemainījās. Carnikavas pašvaldības administratīvā te-
ritorija plešas gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti un 
Gaujas grīvu. 

Carnikavas novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas, 
kas būtiski ietekmē novada ekonomisko un sociālo situā-
ciju. Novadu veido 10 ciemi: Carnikava – novada admi-
nistratīvais centrs, Garciems, Kalngale, Laveri, Lilaste, 
Mežgarciems, Eimuri, Siguļi, Garupe, Gauja. Pirmo reizi 
Carnikava rakstos minēta Indriķa hronikā ap 1211. gadu 
kā līvu  karavīru pulcēšanās vieta pie Gaujas upes grīvas. 
Vēsturiski Carnikavas centrs bija Siguļi, mūsdienās – Car-
nikavas ciems. 

Carnikava vēsturiski ir sens zvejnieku centrs, kur ar 

zvejniecību nodarbojas vēl joprojām. Carnikavas simbols 
un zīmols ir nēģis. Nēģi Gaujas lejtecē pie Carnikavas 
lielos vairumos ķerti jau 18.gs., grāfa Ernsta Reinholda 
Mengdena laikā, kuram savulaik šeit bija viena no krāš-
ņākajām pilīm Baltijā. Diemžēl pils tika sabombardēta 
Pirmā pasaules kara laikā. Carnikavas teritorijā jau 1875. 
gadā darbojās zivjaudzētava, kuru vadīja vācu zvejnieks 
Alvins Kiršs – viens no konservu ražošanas pamatlicē-
jiem. 1934. gadā Kārlis Ulmanis atklāja nēģu ceptuvi, un 
līdz šim Carnikava ir dominējošā vieta Latvijā nēģu ap-
strādes ziņā – no aptuveni 12 Latvijas firmām sešas dar-
bojas Carnikavā. 

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, likvidējo-
ties kolhozam, zivsaimniecības ražotnes tika privatizētas, 
un turpmāko gadu laikā ekonomiskās situācijas ietekmē 
tās vai nu bankrotēja, vai samazināja darbības apjomus. 
Tā rezultātā padomju gados tradicionālās nozares – zvej-
niecība un zivju apstrāde – vairs nav nozīmīgākās uzņē-
mējdarbības nozares. Nomainot tradicionālās nozares, 
novada teritorijā darbojas virkne nelielu privātuzņēmu-
mu. Saskaņā ar Lursoft datiem kopējais uzņēmumu skaits 
2020. gada decembrī pašvaldībā bija 746. Tie lielākoties 

1. PAMATINFORMĀCIJA

valdības ielu, ceļu infrastruktūras būvniecība, to skaitā: 
Dzirnupes, Baznīcas, Ziedu ielas seguma pārbūve; gājēju 
un velosipēdistu tilta pār Gauju seguma nomaiņa; Rožu, 
Neļķu, Līču un Garās ielas divkārtu virsmas apstrāde.

Ūdenssaimniecības jomā īstenota ūdensvada un ka-
nalizācijas izbūve Garciemā un sākts ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansētais ūdenssaimniecības projekts “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”.

Īstenoti arī vairāki nelieli Lauku atbalsta dienesta lī-
dzfinansēti projekti – stāvlaukuma izbūve Laivu ielā Car-
nikavā un Lilastes pludmales labiekārtošana.

INTERREG Centrālbaltijas projekta  “Coast4us” ietva-
ros izbūvēta moduļu tipa ēka – moderns un funkcionāls 
Informācijas centrs Carnikavā, kurā var iegūt informāciju 
par pašvaldības īstenotajiem, aktuālajiem vai nākotnē plā-
notajiem projektiem, kā arī par tūrisma un dabas objek-
tiem un vērtībām.

Jāpiebilst, ka 11 % īpatsvars no izdevumiem bija Car-
nikavas novada pašvaldības iemaksa Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā – pašvaldībām, kuras pašas ar sa-
viem ieņēmumiem nespēj segt izdevumus.

Rūpēs par vidi un iedzīvotāju iespējām saņemt kvali-
tatīvu pakalpojumu 2020. gadā Carnikavas novada dome 
turpināja piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotā-

jiem nekustamā īpašuma pieslēguma izbūvei centralizēta-
jai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai vietās, kur tas 
ir iespējams. Nodrošinot sociālo funkciju sociāli neaiz-
sargātiem iedzīvotājiem – mazturīgajiem un trūcīgajiem 
– pašvaldība izmaksā pabalstus, kā arī finansiāli atbalsta 
politiski represētās personas un novada jaundzimušos. 
Rūpējoties par maznodrošināto iedzīvotāju nākotni, paš-
valdībā tiek uzturēti sociālie dzīvokļi. Turpinājās arī pa-
kalpojuma “Zupas virtuve” sniegšana un Eiropas Sociālā 
fonda projekts darba praktizēšanas pasākumu nodrošinā-
šanai, kura rezultātā daži darba meklētāji vismaz uz laiku 
ieguva apmaksātu pagaidu darbu. 

Covid-19 pandēmijas laikā pašvaldība, kas iepriekš 
nodrošināja iespēju visiem Carnikavas pamatskolas au-
dzēkņiem brīvpusdienas, pieņēma lēmumu izsniegt nevis 
pārtikas pakas, bet šajā grūtajā periodā audzēkņu vecākus 
atbalstīt finansiāli, pārskaitot vecākiem finansējumu, kas 
paredzēts skolēnu ēdināšanai.

Lai arī 2019. gadā valstī sāktā administratīvi teritoriā-
lā reforma paredz Carnikavas novadu pievienot Ādažu 
novadam, pašvaldība allaž rūpējas par savu iedzīvotāju 
labklājību, nodrošinot pakalpojumus un  patīkamu dzīves 
un darbības vietu iedzīvotājiem unikālajā dabas ainavā ar 
kultūrvēsturisku mantojumu. 
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nodarbojas ar dažāda veida pakalpojumu sniegšanu. 
Ar tradicionālajām nozarēm – zvejniecību un ražoša-

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

1.2. Administratīvās teritorijas sadalījums
Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatība 
8074 ha, tai skaitā 1172 ha - lauksaimniecības zeme; 4798 
ha – mežs; 81 ha – krūmājs; 81 ha – purvs; 486 ha - ūdens 
objektu zeme; 483 ha – zeme zem ēkām un pagalmiem; 351 
ha - zeme zem ceļiem;  622 ha – pārējās zemes.

Kā redzams 1. attēlā, nelielu platību jeb 6 % no pašval-
dības teritorijas aizņem ūdens objektu zeme, jo blakus jūrai 
un Gaujas upei, kas piekritīgas valstij, atrodas arī vairāki 
ezeri – Ummis, Garezeri, Laveru ezers un citas ūdenskrātu-
ves. Detalizēti izvērtējot pašvaldības administratīvās terito-
rijas sadalījumu, var secināt, ka Carnikavas novads ir ļoti 
zaļa, videi un cilvēkiem draudzīga un nepiesārņota vieta 
Latvijas Republikā.

Carnikavas novada pašvaldībai valdījumā, īpašumā un 
piekritīga ir zeme 4733,5651 ha kopplatībā, tai skaitā:
 valdījumā (nodoti ar Ministru kabineta 15.04.2014. 

rīkojumu Nr. 158 “Par Carnikavas novada administratīva-
jā teritorijā esošo publisko ūdeņu – Dzirnezera, Garezeru, 
Gaujas – un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas  
nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā”) – 
4089,64 ha, tai skaitā: Dzirnezers un zeme zem tā  - 128,88 
ha, Garezeri un zeme zem tiem 25,55 ha, Sala Garezeros  
- 1,58 ha, Gaujas upe un zeme zem tās – 119,67 ha, Jūras 
piekrastes josla – 160,09 ha un *Jūras piekrastes ūdeņi – 
3653,87 ha platībā;
  īpašumā – 508,00 ha 2. attēls. Deklarēto iedzīvotāju  skaita dinamika

1. attēls.  Administratīvās teritorijas sadalījums 2020. gadā

 pašvaldībai piekritīgā zeme – 129,943 ha; 
 rezerves zemes fonds, kura valdītājs, saskaņā ar Ze-

mes pārvaldības likuma 17. panta pirmo un sesto daļu, ir 
attiecīgā vietējā pašvaldība – 5,982 ha.

Pašvaldības meža zemju kopējā platība – 138,5051 ha.
Pašvaldībai pieder četri dzīvokļa īpašumi daudzdzī-

vokļu dzīvojamās mājās.
*Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. un 16. pantu Ne-

kustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā no 2017.gada  
7. aprīļa informatīviem nolūkiem reģistrētas 30 zemes vienības  
99 159,20 ha platībā ar statusu “valsts īpašumā uz likuma pamata” un 
atzīmi “jūras piekrastes ūdeņi”. Jūras piekrastes ūdeņu vienas zemes 
vienības 3653,87 ha platībā (kadastra apzīmējums 8040 001 0001) tie-
siskais valdītājs ir Carnikavas novada pašvaldība.

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

tiem līdz 2021. gada 1. janvārim dzīvesvietu Carnikavas 
novadā  bija deklarējuši 9695 iedzīvotāji.    

Kā redzams 2. attēlā, pēdējo piecu gadu laikā vēl aiz-
vien vērojama pozitīva tendence deklarēto iedzīvotāju 
skaita dinamikā – arvien vairāk cilvēku par savu dzīves-
vietu izvēlas Carnikavas novadu, ko ietekmē arī Rīgas un 
jūras tuvums. Salīdzinājumā ar 2020. gadu deklarēto ie-
dzīvotāju skaits pieaudzis par 241 cilvēkiem.

2020. gadā demogrāfiskā bilance Carnikavas novada 
deklarētiem iedzīvotājiem bijusi negatīva (24 iedzīvotā-
ji), 2020.gadā reģistrēti 77 jaundzimušie mazuļi, miruši  
101 iedzīvotājs.           

Neraugoties uz ārkārtējo stāvokli valstī Covid-19 pan-
dēmijas dēļ un daudzajiem ierobežojumiem saistībā ar epi-
demioloģisko drošību, Carnikavas novadā noslēgto laulību 
skaits nesamazinājās un bija tāds pats kā 2019. gadā – 118. 
Tāpat popularitāti nezaudēja Carnikavas Novadpētniecī-
bas centrs kā laulību slēgšanas vieta, un biežāk nekā ie-
priekšējos gados laulības tika slēgtas ārpus telpām – mežā, 
pie ūdeņiem, pļavās un citās ainaviskās vietās.  

Lauksaimniecības 
zeme

15%; 1176 ha

Mežs
59%; 4801 ha

Krūmāji
1%; 84 ha

Purvs
1%; 81 ha

Ūdens objektu 
zeme

6%; 483 ha

Zeme zem ēkām, 
pagalmiem
6%; 472 ha

Zeme zem ceļiem
4%; 337 ha Pārējā zeme

8%; 639 ha
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2. CARNIKAVAS NOVADA DOME
2.1. Lēmējvara

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

Carnikavas novada domes juridiskais statuss

Carnikavas novada domē darbojas 15 deputāti: Daiga 
Mieriņa (“Latvijas Zemnieku savienība” (LZS)), Geno-
vefa Kozlovska (LZS), Pjotrs Špakovs (LZS), Eva Odzi-
ņa (LZS), Laimonis Daugavietis (LZS), Aldonis Lūkins 
(LZS), Juris Kozlovskis (LZS), Gatis Miglāns (Nacionā-
lā apvienība –“Visu Latvijai!”/“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”), Arta Deniņa (“Reģionu alianse” (RA)), Kristaps 
Bergmanis (Jaunā konservatīvā partija (JKP), ievēlēts 
Carnikavas novada domē no RA), Imants Krastiņš (JKP, 
ievēlēts Carnikavas novada domē no RA), Sniedze Bra-
kovska (Kustība “Par!”, ievēlēta Carnikavas novada domē 
no RA), Gunita Dzene (JKP, ievēlēta no RA), Eduards 
Burģelis (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Jānis 
Leja (“Saskaņa”).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja ir Daiga 
Mieriņa, priekšsēdētājas vietniece – Genovefa Koz-
lovska.

Lai sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, 
pašvaldības deputātiem tiek ievēlētas komitejas: Finanšu 
un budžeta jautājumu komiteja (9 deputāti); Attīstības 
un labiekārtošanas jautājumu komiteja (7 deputāti); Iz-
glītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja 
(7 deputāti).

2020. gadā ir notikušas 37 komiteju sēdes:
Finanšu un budžeta komitejas sēdes, t.sk. apvienotās 

komiteju sēdes –13; 
Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes – 12; 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu ko-

mitejas sēdes – 12. 
2020. gadā ir notikušas 27 domes sēdes, no kurām 15 

– ārkārtas sēdes. Domes sēdēs pieņemti 369 lēmumi.
Kopš 2020.gada 30. marta visas domes sēdes un ko-

miteju sēdes tika organizētas attālināti, izmantojot  elek-
tronisko saziņas līdzekļus videokonferences režīmā (attēla 
un skaņas pārraide reālajā laikā), lai mazinātu Covid-19 
infekcijas izplatīšanos, kā arī, pamatojoties uz Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likumu.

Domē darbojas 21 pastāvīgā komisija, kuru sastāvā 
ir iekļauti deputāti, novada iedzīvotāji un pašvaldības ad-
ministrācijas darbinieki.
1. Administratīvā komisija.
2. Atlīdzības noteikšanas komisija.
3. Automašīnu aktēšanas komisija.
4. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs 
komisija.
5. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija. 
6. Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisi-
ja.
7. Ētikas komisija.
8. Iepirkumu komisija.
9. Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija.
10. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisija.
11. Izsoles komisija.
12. Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 
tiesiskuma uzraudzībai.
13. Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" komisija.
14. Medību koordinācijas komisija.
15. Nekustamā īpašuma lietu komisija.
16. Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un norakstīša-
nas komisija.
17. Pastāvīgo materiālo vērtību novērtēšanas komisija. 
18. Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisija.
19. Simbolikas komisija.
20. Tautas nama “Ozolaine” materiālu un inventāra no-
rakstīšanas komisija. 
21. Vēlēšanu komisija.

2.2. Pašvaldības pārvalde  
Carnikavas novada domes lēmumu izpildi nodrošina 

domes ievēlētas vai ieceltas amatpersonas, pašvaldības 
iestādes un to darbinieki. 
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Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas 
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes 
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrā-
lā administrācija darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu 
nolikumu, tai ir savs personāls un finanšu līdzekļi. Cen-
trālajā administrācijā ir 14 struktūrvienības:

1.Administratīvā nodaļa (apakšstruktūrvienība: Klien-
tu apkalpošanas centrs).

2. Administratīvās komisijas sekretārs.
3. Attīstības un plānošanas nodaļa.
4. Būvvalde.
5. Dzimtsarakstu nodaļa.
6. Finanšu vadības nodaļa.
7. Izglītības nodaļa.
8. Tautas nams "Ozolaine".
9. Novadpētniecības centrs.
10. Juridiskā nodaļa.
11. Pašvaldības policija.
12. Sabiedrisko attiecību nodaļa.
13. Informācijas tehnoloģiju nodaļa.
14. Tūrisma informācijas centrs.
Administratīvā nodaļa veic Carnikavas novada paš-

valdības (turpmāk – Pašvaldība) darbības organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu, nodrošina publiskās pārvaldes 
pakalpojumu sniegšanu, t.sk. valsts noteikto pakalpoju-
mu sniegšanu, dokumentu un arhīva pārvaldību, kā arī 
pamatlīdzekļu, inventāra iegādi administrācijas darba no-
drošināšanai.   

Dokumentu pārvaldība, tai skaitā komiteju un domes 
sēžu dokumentu pārvaldība notiek izmantojot Elektro-
nisko dokumentu vadības sistēmu EDUS (turpmāk – 
EDUS). Visiem deputātiem ir nodrošināta pieeja darbam 
ar EDUS sistēmu. 

Domes sēžu protokoli tiek ievietoti Carnikavas pašval-
dības tīmekļvietnē www.carnikava.lv, ar tiem var iepazī-
ties ikviena persona, izņemot tos lēmumus, kuri satur in-
formāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem. Mājaslapā tiek ievietoti domes sēžu norises audio 
ieraksti, tādējādi ikviena persona var tos noklausīties. 

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

 Pašvaldība publicē savā tīmekļvietnē saistošo noteiku-
mu projektu un paskaidrojuma rakstu divu darbdienu laikā 
pēc attiecīgās komitejas sēdes, kurā šie saistošie noteikumi 
ir izskatīti un tiek virzīti apstiprināšanai domes sēdē.

Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta Carnikavas no-
vada domes saistošo noteikumu projektu pieņemšanā, kuri 
kopā ar paskaidrojuma rakstu divu darbadienu laikā pēc attie-
cīgās komitejas sēdes tiek publicēti www.carnikava.lv. Privāt-

personas var rakstiski iesniegt priekšlikumus par saistošo 
noteikumu projektu. Būtisku priekšlikumu gadījumā tiek 
sasaukta attiecīgās komitejas sēde saņemto priekšlikumu 
un saistošo noteikumu projekta gala redakcijas caurlūkoša-
nai. Par saistošo noteikumu projektu iesniegtie priekšliku-
mi tiek apkopoti un divu nedēļu laikā pēc saistošo noteiku-
mu apstiprināšanas domes sēdē apkopojums tiek publicēts 
internetā, norādot, kuri no iesniegtajiem priekšlikumi ir 
ņemti vērā un pamatojumu.

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

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC) Carnikavas domē nodrošina noteikto 
valsts pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kur 
ir iespējams saņemt Valsts Sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras (VSAA) pakalpojumus un atbalstu e-pakalpojumu 
lietošanā; Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus 
un atbalstu darbā ar EDS; veikt suņu reģistrāciju Lauk-
saimniecības datu centrā (LDC). Tāpat arī saņemt  kon-
sultācijas par  valsts iestāžu: Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts darba inspek-
cijas (VDI) un Valsts zemes dienesta (VZD) e-pakalpoju-
miem.  VPVKAC veic klientu apmācību valsts pārvaldes 
pakalpojumu portāla Latvija.lv lietošanā. 

2020. gadā Carnikavas VPVKAC ir sniegti  1507 valsts 
pakalpojumi, t.sk. konsultācijas – 1182, VSAA pakalpoju-
mi – 106, VSAA e-asistents pakalpojumi – 136, VID pa-
kalpojumi – 83.  

2.3. Personāls
Carnikavas novada Centrālajā administrācijā, tai skai-

tā bāriņtiesā, sociālajā dienestā un Carnikavas bibliotēkā, 
2020. gadā vidēji kopā strādāja 103 darbinieki. 

Darbinieku rotācijas koeficients ir 13 %, kas ir pozitī-
va tendence. 

Personāla mainība saistīta ar darbinieku profesio-
nālajām prasmēm un vēlmi strādāt darbā, kas atrodas 
tuvāk dzīvesvietai vai kur tiek piedāvāts augstāks atal-
gojums.

Personāla atjaunošanās koeficients ir 11 %, savukārt 
aiziešanas koeficients ir 2 %, kas liecina, ka darbinieku 
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rotācija ir samazinājusies. Atbrīvoto darbinieku vietā 
jauns darbinieks tiek pieņemts pēc iespējas ātrāk.

No visiem Carnikavas novada domē strādājošiem,  
43 % jeb 44 darbiniekam ir augstākā izglītība ar iegūtu 
bakalaura grādu, savukārt 29 darbiniekiem jeb 29 % ir 
iegūts maģistra grāds. 

Secināms, ka Carnikavas novada domē strādā augsti 
kvalificēti darbinieki, kas ir savas jomas speciālisti. Dar-
binieku kvalifikācija tiek regulāri paaugstināta apmeklē-
jot kursus, konferences un pieredzes apmaiņas braucie-
nus.

3. attēls. Darbinieku skaits

4. attēls. Darbinieku rotācija

4.1 attēls. Darbinieku vecuma sadalījums 2020.g.

4.2 attēls. Darbinieku izglītības tendences
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2.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi  
(prioritātes, pasākumi)
Carnikavas novada pašvaldība 2020. gadā turpināja īs-
tenot Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2014. – 2030. gadam (apstiprināta ar Carnikavas novada 
domes 27.03.2014. lēmumu (protokols Nr.8.1§)) un attīs-
tības programmā (apstiprināta ar Carnikavas novada do-
mes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29.2§)) noteiktās 
prioritātes un uzdevumus. 

Pārskata gadā pašvaldība ir īstenojusi deviņus sadarbī-
bas projektus – projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli”. 
Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” Garupes pludmalē 
tapušas šūpoles bērniem un labiekārtojumi jauniešu un 
pieaugušo atpūtai (attēlā apakšā – šūpuļtīkls kāpās pie 
pludmales); daudzdzīvokļu namu biedrības “Nams Zvej-
nieku 9” un “Jūras nams 7” apvienojās kopīgā projektā, at-
jaunojot un uzlabojot abu biedrību biedru īpašumā esošo 
un publiski izmantojamo teritoriju – gājēju celiņu (attēlā 
augšā); Carnikavā, Graudu ielā 3,  daudzdzīvokļu nama 
pagalmā izveidots bērnu rotaļu laukums, kurā uzstādīts 
komplekss ar slidkalniņu, šūpolēm un kāpšļiem. Šajā rī-
cībā izlietoti 6000 eiro pašvaldības finansējuma, projek-
tam. Savukārt rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”, kam iztērēti 
3730,96 eiro, noorganizēti sportiski treniņi dažādu vecu-

mu interesentiem un orientēšanās sporta pasākumi.
Sadarbībā ar SIA “Lauku ceļotājs”, kā arī citiem part-

neriem Latvijā un Igaunijā, sākts īstenot “Interreg” Igau-
nijas-Latvijas programmas projektu, kas veltīts militā-
rajam mantojumam (Nr. Est-Lat 156, Latvian-Estonian 
Common Military Heriatage Tourism product). Projekts 
noslēgsies 2022. gada decembrī.

Sadarbība ar Zviedrijas, Somijas un Igaunijas pašval-
dībām pabeigts “Interreg” Centrālbaltijas programmas 
projekts “Coast4us“ (Piekraste mums), kura mērķis ir 
veicināt vietējo attīstību Baltijas jūras piekrastes terito-
rijās. 2020. gadā projekta ietvaros izveidots informācijas 
centrs, turpinās Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ar 
konkrētu vietu saistītu datu uzglabāšanai, atjaunošanai, 
analīzei un attēlošanai izveidots tehnoloğiju kopums) slā-
ņu izstrāde novada infrastruktūras parādīšanai pieejamā 
veidā un sākta Lielās ielas rekonstrukcija Garupē – izbū-
vēts apgaismojums, bet seguma atjaunošana paredzēta 
2021. gadā. Projekts noslēdzās 2020. gada decembrī.

Veiktie un pārskata gadā uzsāktie projekti 
 SAM 5.5.1. projekts “Saviļņojošā Vidzeme”

Projekta partneri ir Vidzemes piekrastes pašvaldības, 
Carnikavas novada dome ir projekta iesniedzējs. Projekts 
ir apstiprināts specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros, 
projekta kopējais ERAF finansējums ir 2 535 867 eiro, no 
tiem projekta daļa Carnikavas novadam ir 710 043,04 eiro. 
2020. gadā nodotas ekspluatācijā Novadpētniecības centra 
jaunbūves un Gaujas promenāde pa aizsargdambi (attēlā). 
Carnikavas novads ir uzbūvējis visus šā projekta objektus, 

bet pārējie partneri turpina īstenošanu 2021. gadā.
SAM 8.1.2. projekts Carnikavas pamatskolas attīstībai 
Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros tika apstiprināts 
projekta pieteikums  Carnikavas pamatskolas rekonstruk-
cijai. Projektam pieejamais ERAF finansējums ir 1 034 058 
eiro. 2020. gadā līguma grozījumos attiecināmās noteiktas  
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11 098 124, 66 eiro un projekta kopējās izmaksas –   
11 600 000 eiro. 

Lai īstenotu pamatskolas pārbūves projektu, 2017. gada 
rudenī tika aptaujāti skolēnu vecāki par skolas darbības 
nodrošināšanu būvniecības procesā. Starp piedāvātiem 
risinājumiem pārliecinošs vecāku vairākums (272 anke-
tās no 309) izvēlējās moduļu skolu Garajā ielā 20. Tādēļ 
2018. gada jūlijā tika noslēgts projektēšanas un būvniecī-
bas līgums par moduļu tipa skolas būvniecību. Moduļu 
ēka pabeigta 2020. gadā, un 1. septembrī tā vēra durvis 
novada skolēniem.

Projekts uzņēmējdarbības attīstībai
Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros apstiprināts 

projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās in-
frastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” 
(attēlā). Projektam pieejamais ERAF finansējums ir  
2 989 155 eiro. Būvniecība pabeigta 2020. gadā, uzsāk-
ta uzņēmēju piesaiste. Iznomāti uzņēmējdarbībai četri 
zemesgabali.

Projekts veselības veicināšanai
Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. ietvaros 2020. gadā 

tika turpināts īstenot projektu “Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carni-
kavas novadā”. Projekta īstenošanas termiņš tika pagari-
nāts līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Projekts bijušās internātpamatskolas ēkas pārbūvei 
par bērnudārzu

2019. gada 20. decembrī noslēgts būvdarbu līgums 
par Piejūras internātpamatskolas ēkas un piegulošās te-
ritorijas pārbūvi, un 2020. gadā turpinājās pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas būvniecība, tās nodošana eksplua-
tācija plānota 2021. gada pavasarī.

LIFE Co Habit
Turpinās LIFE projekts, kura ietvaros izstrādāts un 

apstiprināts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Pie-
jūra” (2020–2031), īstenoti biotopu apsaimniekošanas 
darbi – invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi, pelēko 
un mežaino kāpu biotopa atjaunošanas darbi, aktivitātes 
krasta erozijas mazināšanai, uzstādot žogus un veidojot 
zaru klājumus, kas veicinās primārās kāpas atjaunošanos. 
Ar VARAM 2020. gada 21. aprīļa  rīkojumu Nr. 1-2/66 
“Par dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna ap-
stiprināšanu” apstiprināts izstrādātais jaunais dabas 
aizsardzības plāns. Izstrādāti dažādi publicitātes rīki sa-
biedrības informēšanai par dabas parka vērtībām un aiz-
sardzību. Veikts gūtās pieredzes apkopojums. Projekts 
noslēgsies 2021. gadā.

LAD projekti
2020. gadā LAD apstiprināti un sākti īstenot divi pro-

jekti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
atbalstu: “Koka laipu takas izveide Garupē, dabas parkā  
“Piejūra”” un “Aizvēju ielas Garciemā dubultās virsmas 
apstrāde”. Abus projektus plānots pabeigt 2021. gadā.

Tūrisms
Pašvaldības Tūrisma informācijas centrs sadarbībā 

ar Vidzemes Tūrisma asociāciju (VTA) un Vidzemes 
jūrmalas piekrastes pašvaldībām 2020. gadā aktualizēja 
tūrisma piedāvājumu novadā; izgatavotas jaunas kartes.  
Covid-19 ierobežojumu dēļ nenotika tradicionālie nova-
da svētki, kas piesaista novadam ievērojamu skaitu viesu.

Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 
Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-

2021. gadam rīcības plāns un investīciju plāns ir aktuali-
zēts ar Carnikavas novada domes 2020. g. 23. novembra  
lēmumu (prot. Nr. 24., 2.§).

2020. gadā tika uzsākta jaunā Ādažu 
novada attīstības programmas izstrāde, 
kuras ietvaros notika iedzīvotāju aptauja.  
Aptaujas rezultāti pieejami www.adazi.lv/
iedzivotaju-aptaujas-rezultati.

Pašvaldības plānotie pasākumi 2021. gadā
2021. gadā plānoti sagatavošanās darbi un īstenošana 

projektiem atbilstoši Carnikavas novada attīstības plā-
nošanas dokumentiem, t.sk. Carnikavas novada attīstī-
bas programmas 2015.-2021. gadam Carnikavas novada 
domes 23.11.2020. aktualizētajiem Rīcības un Investīciju 
plāniem.
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3.1. Izglītība

Kopējā rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības ies-
tādēm 2020. gada beigās bija 262 bērni no pusotra līdz sešu 
gadu vecumam. Carnikavas pamatskolā 2019./2020. m. g. 
mācījās 401 izglītojamais, 2020./2021. m. g. – 406 izglītoja-
mie. Pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Riekstiņš” apmek-
lēja 266 izglītojamie, bet PII “Piejūra” – 19 izglītojamie.

2020. gadā noslēgti 40 jauni pakalpojumu līgumi ar 
privātajām izglītības iestādēm par pašvaldības atbalstu 
izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestā-
dē un pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 
(BUPS) par privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja finansēšanu. Privātās PII kopā pameklēja 100 
novadā deklarētie bērni, privātās vispārizglītojošās skolas 
– 120 bērni, bet BUPS pakalpojumus saņēma 73 novadā 
deklarētie bērni. Gada laikā pieņemti 143 jauni lēmumi 
par līdzfinansējuma piešķiršanu bērniem pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei privātajās PII, vispārējās 
izglītības iestādēs un pakalpojuma saņemšanai pie BUPS.

Noslēgti savstarpējo norēķinu līgumi ar 22 pašvaldī-
bām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
par izglītojamajiem, kuri deklarēti Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā, bet izglītību iegūst citu paš-
valdību pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. No-
slēgti savstarpējo norēķinu līgumi ar 10 pašvaldībām par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par izglīto-
jamajiem, kuri deklarēti citās administratīvajās teritori-
jās, taču izglītību iegūst Carnikavas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs.

2020./2021. mācību gadā mūsu novadā tiek īsteno-
tas 27 interešu izglītības programmas, to skaitā astoņas 
sporta izglītības programmas. Sadarbībā ar Carnikavas 
pamatskolas pedagogiem un atbalsta personālu vairāku 
projektu ietvaros norit dažādas aktivitātes, kuru mērķis 
ir iesaistīt skolēnus jēgpilnā mācību procesā un intere-
santās brīvā laika nodarbēs. 

Izvērtēti un apstiprināti desmit bērnu un jauniešu va-
saras nometņu projekti un piešķirts 16 992 eiro pašval-
dības līdzfinansējums 210 novadā deklarētajam bērniem. 

Izglītības iestāžu administrācijas un pedagogi siste-
mātiski tiek informēti par profesionālās pilnveides kursu 

un semināru piedāvājumu, t. sk. Novadu apvienības paš-
valdībās, kā arī tiek sekmēta pedagogu dalība tajos. Sko-
lēnu brīvlaikā notikušas izglītojošas lekcijas pedagogu 
kolektīvam par aktualitātēm izglītības darba organizācijā 
skolās. Organizēti skolas administrācijas pieredzes ap-
maiņas braucieni. Sniegts metodiskais atbalsts izglītības 
iestāžu vadības komandai.

Turpinās bezmaksas mūžizglītības kursa “Latviešu va-
lodas apmācība cittautiešiem” īstenošana. 

Sadarbība Novadu apvienības ietvaros 2020. gada lai-
kā bijusi veiksmīga, dodot iespēju arī šajā mācību gadā 
pamatskolas izglītības posma skolēniem piedalīties dažā-
dās mācību priekšmetu olimpiādēs, lai skolēni un skolo-
tāji novērtētu esošo zināšanu līmeni un praktisko iema-
ņu pielietošanu ikdienā. Olimpiādēs piedalījās liels skaits 
skolēnu, palielinās godalgu saņēmēju skaits.

2020.gadā Carnikavas novada pašvaldībā tika izsludi-
nāta pieteikšanās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īsteno-
tajam Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai” ar mērķi palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju 
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdie-
nas dzīvē, iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu 
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formā-
lās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta 
konkursa ietvaros tika atbalstīti un īstenoti divi projekti 
Carnikavas novadā. Jaunu projekta kārtu plānots izsludi-
nāt un īstenot arī 2021. gadā.

2020. gada nogalē sākts darbs pie jauniešu brīvprātīgā 
darba ieviešanas un attīstības novadā. Veikta Carnikavas 
novada jauniešu aptauja, lai noskaidrotu jauniešu intereses, 
vajadzības un ierosinājumus par vidi, iespējām, aktivitātēm 
un citiem jautājumiem, kas aktuāli jauniešiem novadā. Tika 
īstenotas vairākas virtuālās tikšanās ZOOM platformā, ku-
rās pašvaldības izglītības un jaunatnes lietu speciāliste kopā 
ar jauniešiem diskutēja par darba ar jaunatni attīstību no-
vadā. Aptaujā un tikšanās reizēs iegūtā informācija kalpoja 
par pamatu darba ar jaunatni attīstībai novadā 2021. gadā, 
radot atbilstošu un atbalstošu vidi, kvalitatīva brīvā laika 
pavadīšanas un neformālās izglītības iespējas jauniešiem. 

3. CARNIKAVAS NOVADA  
PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
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Carnikavas pamatskola
2020. gada pavasarī mācību gada noslēgumā 14 devīt-
klasnieki saņēma apliecību par pamatizglītības prog-
rammas apguvi, un ceļavārdus nākamajam dzīves pos-
mam teica skolas direktore Aija Patkovska. Sākot jauno 
mācību gadu 2020. gada rudenī, skolas dzīvē bija no-
tikušas trīs būtiskas pārmaiņas: jauns direktors, jauna 
mājvieta un sadarbība ar skolotāju izglītības projektu 
“Mācītspēks”. 

Raivis Pauls (attēlā, 2020. gada 1. septembrī, atklājot 
skolas pagaidu mājvietu, moduļu ēkas Garajā ielā 20), 
kurš darbu skolā sāka 2020. gada 20. jūlijā, kļuva par  
vienpadsmito Carnikavas pamatskolas direktoru, un dar-
bu novada jaunās paaudzes izglītošanā sāka matemāti-
kas un sociālo zinību skolotāji no “Mācītspēka”. Mācību 
darbs tiek organizēts skolas pagaidu mājvietā – moduļu 
ēkā Garajā ielā 20, bet sporta nodarbības skolēni aizvada 
jaunajā sporta laukumu kompleksā Rožu ielā 28 (attē-
lā apakšā: skolēni Olimpiskajā sporta dienā 2020. gada 
rudenī vingro jaunajā sporta laukumu kompleksā). Šādi 
skola darbosies, kamēr rit skolas ēkas Nākotnes ielā 1 
pārbūve un paplašināšana. 

Carnikavas pamatskolā 2020. gada 1. septembrī mācī-
jās 406 izglītojamie 22 klasēs (9. klasē – 23 skolēni). Sko-
las gaitas divās paralēlajās klasēs sāka 47 pirmklasnieki. 
Jauno mācību gadu sāka 46 pedagogi, t. sk. direktors, di-
rektora vietnieki, pedagoga palīgi un interešu izglītības 
pedagogi. Skolēnu atbalsta personālu veido trīs darbinie-
ki: psihologs, logopēds un sociālais pedagogs. Skolas teh-
nisko personāls: lietvede un ārsta palīgs (feldšeris).

Sākot no 2018./2019. māc. g., Carnikavas pamatsko-
la sadarbībā ar Izglītības valsts kvalitātes dienestu īsteno 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai” – PuMPuRS, lai mazinātu to 5.–9. klases skolēnu 
skaitu, kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, 
neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu. 

Arī 2020./2021. mācību gadā Carnikavas pamat-
skolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts  
Nr. 8.3.2.2./16.1.001 SAM:8.3.2. “Palielināt atbalstu vis-
pārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru skolā 
turpinās ESF projekts Nr.8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību priekšmetu 
satura apguves plānojumu un pārbaudes darbu izstrā-
dē, apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē, vada 
un vēro kolēģu mācību stundas. Pedagogi atbilstoši 
mācību satura prasībām un izglītojamo spējām izglīto-
jamo darbības aktivizēšanai, ieinteresēšanai un sadar-

bības prasmju attīstīšanai izmanto daudzveidīgas darba 
metodes. Izvēlētās mācību metodes veicina izglītojamo  
līdzatbildību mācību procesā. Papildus mācību darbam 
stundās izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apmek-
lēt konsultācijas, darboties individuāli projekta “PuM-
PuRS” ietvaros. Pedagogi papildus strādā gan ar talan-
tīgākajiem audzēkņiem, gan ar tiem skolēniem, kuriem 
ir mācīšanās grūtības. Skolā noteikta kārtība, kā tiek no-
drošināts darbs ar izglītojamiem, kuriem piemērojami 
atbalsta pasākumi mācību procesā. 

Skolā tiek nodrošināts vispusīgs atbalsts personības 
veidošanā. Ikvienam izglītojamam ir iespēja piedalīties 
izglītības iestādes dzīves veidošanā atbilstoši viņa intere-
sēm, spējām un talantiem. Skolā darbojas skolēnu paš-
pārvalde, kurā ir iespēja darboties 3.–9. klašu skolēniem. 
Tās darbību nosaka pašpārvaldes reglaments. Skolēns 
pašpārvaldē tiek mudināts darboties, ar saviem priekšli-
kumiem un  idejām atbalstot pašpārvaldes darbu. Skolē-
nu pašpārvalde iesaistās skolas pasākumu organizēšanā. 

Lai veicinātu patriotismu, pilsonisko piederību un ve-
selīgu dzīvesveidu, ievērojot izglītojamo intereses, skolā 
notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. Tradicionāli 
pasākumi ir Zinību diena, Dzejas dienas, rudens pārgā-
jieni, Olimpiskā sporta diena, Skolotāju diena, Mārtiņ-
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dienas gadatirgus, Ziemassvētku pasākumi, Ēnu dienas, 
mācību priekšmetu nedēļas, Pēdējā zvana svētki, mācību 
gada noslēguma koncerts, kā arī izlaidums. Katru gadu 
īpaši pasākumi notiek par godu Latvijas valsts dzimša-
nas dienai, kā arī ar simbolisku ugunskuru tiek pieminēts 
1991. gada janvāra Barikāžu laiks. 

Veselīga dzīvesveida popularizēšanai skola piedalās 
projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Carnikavas novadā”, kura ietvaros notiek vin-
grošanas nodarbības vispārējās veselības veicināšanai, 
nodarbības par veselīgu uzturu. Vairāku klašu skolēni 
aktīvi iesaistījušies projektā “Sporto visa klase”. Skola pie-
dalās programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

Carnikavas pamatskolā darbojas koris, ansamblis, 
mazpulks, kā arī vairāki interešu izglītības pulciņi – tau-
tas deju, “Dari pats’’, tekstilmākslas, matemātikas, šaha, 
Lego robotikas, Eko skolas, AWARD pašaudzināšanas, 
galdniecības, kā arī dažādi sporta pulciņi: futbols, basket-
bols, vieglatlētika, džudo, florbols, orientēšanās sports, 
riteņbraukšana. 

Karjeras izglītība notiek dažādos virzienos – intere-
šu izglītība, klašu audzinātāju darbs, mācību priekšmetu 
stundas, ārpusstundu pasākumi, vecāku stāstījumi par sa-
vām profesijām. Klašu audzinātāji savos klases stundu plā-
nos ir iekļāvuši karjeras jautājumus, plānojot aktivitātes ar 
klasi; mācību ekskursijas, lai iepazītos ar ražotnēm, dažā-
du profesiju pārstāvjiem. Liela uzmanība karjeras izglītībai 
tiek veltīta sociālo zinību stundās, citu mācību priekšmetu 
mācību saturs tiek aktualizēts saistībā ar profesijām. 

Plānojot aktivitātes 2021. gadam, galvenā uzmanība 
veltīta skolas kolektīva virzībai uz vēl labāku savstarpējo 
komunikāciju un darbošanos kopā.
 
Pirmskolas izglītības iestāde “Riekstiņš”

Pirmskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” 2019./2020. 
mācību gadā realizē trīs pirmsskolas izglītības program-
mas: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 
0101 11 11), speciālās pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 
0101 58 11) un speciālās pirmsskolas izglītības program-
mu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 
(kods 0101 56 11; ), speciālās pirmsskolas izglītības prog-
rammu bērniem ar runas un valodas traucējumiem (kods 
0101 55 11). Pirmsskolu apmeklē 266 bērni vecumā no 
1,6 līdz septiņiem gadiem. 

Pirmsskolā darbojas 13 bērnu grupiņas. Par bērniem 
rūpējas 31 pedagogs, tajā skaitā speciālisti: divi logopē-
di, speciālās izglītības pedagogs, izglītības psihologs, divi 
pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāji un divi pirmssko-
las izglītības sporta skolotāji. Ik dienu pedagogus un bēr-
nus atbalsta 16 skolotāju palīgi. Sanitāri higiēnisko nosa-

cījumu ievērošanu pirmsskolā organizē medicīnas māsa. 
Viena no sporta skolotājām strādā ar bērniem peldbasei-
nā, un viņai palīdz pirmsskolas skolotāja palīdze. 

Pedagogi turpina piedalīties profesionālās pilnveides 
kursos un semināros, vebināros, pieredzes apmaiņas se-
mināros ZOOM platformā.

Pedagogi turpina sniegt profesionālo kompeten-
ci citu pirmsskolu pedagogiem, kas iegūta projekta 
Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
norises gaitā. 

Bērnudārzā “Riekstiņš” turpina attīstīt metodiku 
– jaunā mācību satura aprobācijā un projektā “Ražots 
Latvijā, uzņēmējspēju attīstīšana pirmsskolas vecuma 
bērniem”. Bērniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju 
cilvēkiem un radīt pašiem savu savu produktu. Attēlā – 
“zaļā laboratoraja”, kurā bērni kopā ar audzinātājām no 
sēkliņām audzē dažādus dēstus. 

Izaicinājums 2019./2020. mācību gadā bija vadlīnijas 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālināto 
mācību īstenošanai. Pedagogi strauji apguva jaunas pras-
mes, gatavojot materiālus, kas noderīgi bērnu ģimenēm 
priekš darbošanās mājās. 

 “Riekstiņā” turpina lietot tiešsaistes sistēmu eliis.lv, 
kas nodrošina inovatīvus un digitālus risinājumus pirms-
skolām. To lieto arī vecāki, šādi saņemot ziņas par mā-
cību procesu pirmsskolā un bērnu zināšananu apguvi 
(vērtēšanas kartes).

Turpinot iekārtot vidi bērnu grupu telpās, pilnvei-
dotas “runājošās sienas” – ziņas bērniem par darbiem 
grupā; iegādātas jaunas  rotaļlietas, kā arī jaunas bērnu 
mēbeles.

Pirmskolas izglītības iestāde “Piejūra”
Pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” ir droša, at-

tīstoša, mīlestības, gādības piepildīta vide, kurā no pir-
mās tikšanās dienas grupā līdz svinīgajai bērnudārza 
izlaiduma dienai kopā darbojas un aug zinātkāri au-
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dzēkņi un sirdsgudri, motivēti pirmsskolas profesionāļi.  
Carnikavas novada PII “Piejūra” grupu “Pasaciņa”, 

kurā tiek īstenota jaunā kompetencēs balstīta pirmssko-
las izglītības programma (kods 01011111), 2020. gadā 
apmeklēja 19 četrus līdz sešus gadus veci bērni, un kopā 
ar viņiem darbojas divas pirmsskolas izglītības skolotā-
jas, divi skolotāja palīgi, sporta pedagogs, mūzikas peda-
gogs, logopēde, lietvede un iestādes vadītājas pienākumu 
izpildītāja. Pedagogu un vecāku saziņai par pedagoģiskā 
procesa un ikdienas dzīves norisi pirmsskolā tiek izman-
tota eliis.lv  platforma.

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

Pirmsskolas “Piejūra” virsmērķis ir sadarbībā un sav-
starpējā cieņā balstītas attiecības:  pirmsskolas komanda 
– audzēkņi – audzēkņu vecāki.

Iestādes galvenie uzdevumi un virzieni:
- bērnam drošas, laikmetīgas un vispusīgi attīstošas 

vides izveide;
- kompetenču mācību satura apguve;
- darbinieku profesionālās labsajūtas un atbalstošas 

darba vides nodrošināšana;
- pedagogu tālākizglītība un laikmetīga mācību pro-

cesa nodrošināšanai, IT tehnoloģiju nodrošināšana.
PII “Piejūra” ir pirmsskola ar demokrātisku, psiho-

loģiski un emocionāli komfortablu, bērna vispusīgu at-
tīstību veicinošu vidi, profesionālu speciālistu komandu, 
kuri sekmē bērna pozitīvu pašizaugsmi. Grupas personā-
la galvenais uzdevums ir ieinteresēt bērnus darboties tā, 
lai bērns gūtu pieredzi par sevi un apkārtējo pasauli, kā 
arī to savstarpējo mijiedarbību.

Darbs pie renovētās PII “Piejūra”  atvēršanas, lai līdz 
2021. gada 1. septembrim pirmsskolā pakāpeniski atvēr-
tu 11 bērnu grupas, uzņemot 210 mazos carnikaviešus un 
ādažniekus no 1,6 līdz sešu gadu vecumam un nodroši-
not darbu 47 profesionāliem darbiniekiem. 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
2020./21. mācību gadā Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolā (CMMS) tika piedāvātas deviņas licencē-

tas profesionālās ievirzes izglītības programmas. Novada 
iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir iespēja CMMS 
apgūt mūzikas instrumentu spēli vai mākslas pamatus arī 
interešu izglītības (mūžizglītības) ietvaros.

2020. gadā 27 pedagogi nodrošināja mācību procesu 
160 audzēkņiem deviņās specialitātēs: klavierspēlē (31 
audzēknis), vijoles spēlē (2), ģitāras spēlē (9), sitamins-
trumentu spēlē (7), flautas spēlē (11), saksofona spēlē (6), 
trompetes spēlē (5), klarnetes spēlē (1), kā arī vizuāli plas-
tiskajā mākslā (69). Skolu vada direktors, mācību procesa 
organizāciju un dokumentāciju skolā pārrauga direktora 
vietniece izglītības jomā. Dokumentu sagatavošanu, sis-
tematizēšanu, izpildes kontroli, kā arī aktuālās informā-
cijas publicēšanu CMMS interneta vietnē veic lietvede. 
CMMS 2020. gada nogalē veiksmīgi norisinājās skolas 
akreditācija, iegūts maksimālais iespējamais akreditācijas 
termiņš – seši gadi. 2020./21. mācību gadā CMMS absol-
vēs lielākais skaists audzēkņu – 22 (attēlā CMMS absol-
venti izlaiduma svinībās 2020. gada pavasarī).

Skola budžeta ietvaros, kā arī piesaistot papildu 
finansējumu, plānveidīgi īsteno mācību procesa mo-
dernizāciju: gandrīz visas mācību klases ir aprīkotas ar 
datoru un bezvadu interneta pieslēgumu; iegādāti jauni 
kvalitatīvi mūzikas instrumenti izglītības programmu īs-
tenošanai un kolektīvās muzicēšanas attīstīšanai; iegādāti 
mācību līdzekļi vizuāli plastiskās mākslas programmas 
dažādošanai, lai dotu iespēju audzēkņiem paplašināti ap-
gūt arī keramiku, mozaīku un stikla mākslu.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā mācības 
CMMS 2020./21. mācību gadā notika attālināti, bet gan 
pedagogi gan audzēkņi ar to veiksmīgi tika galā. 

3.2. Kultūra
2020. gadā Carnikavas novadā notikuši trīs amatier-

koncerti, astoņos uzstājušies profesionālie kolektīvi, sarī-
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koti divi valsts svētkiem un tautas tradīcijām veltīti pasā-
kumi, sešas mākslas izstādes, uz tautas nama lielā ekrāna 
izrādītas trīs kinofilmas. Kopumā 26 pasākumus apmek-
lējuši vairāk nekā 4000 apmeklētāju. 

2020. gadā tikusi veikta mākslinieku piedāvājumu iz-
pēte un rezervētas koncertprogrammas novadā notieko-
šajiem pasākumiem. Par notikumiem kultūras jomā un 
pasākumiem regulāri tiek sniegta informācija – gan sadar-
bībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu sagatavojot un izsūtot 
ziņas medijiem, gan publicējot jaunumus pašvaldības un 
kultūras nozares informatīvajos kanālos – mājaslapās, so-
ciālās saziņas tīklu oficiālajos kontos, kā arī pasākumiem 
tiek veidotas mākslinieciski augstvērtīgas afišas, kas tiek 
izvietotas informatīvajos stendos u.c. Kultūras pasākumu 
fotoreportāžas tiek atspoguļotas pašvaldības un kultūras 
jomas (kultura.carnikava.lv) tīmekļa vietnē un pašvaldības 
sociālās saziņas tīklu kontos. Par nozīmīgākajiem kultūras 
notikumiem top video sižeti.

2020. gada ietvaros notikušas vairākas izstādes, pie-
daloties gan novada, gan citiem māksliniekiem – Edītes 
Ezeriņas personālizstāde “Fotogrāfija mani iedvesmo”, 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstāde “Mūzikas krāsas”, Normunda Beržinska izstāde 
“Nevis tu tici tam, ko redzi, bet gan redzi to, kam tici”, kā 
arī Ārijas Cekules 85 gadu jubilejas izstāde “mēs būsim 
lieli tik, cik mūsu griba” /Rainis/, Agitas Balodes perso-
nālizstāde “Carnikava” un Tautas lietišķās mākslas studi-
jas “Auseklītis” 55 gadu jubilejas izstāde “Rūtainie raksti” 
(attēlā).

2020. gada sākumā tautas namā “Ozolaine” viesojās 
koncertkompānija “Soliaris” (Lietuva) ar cirka - teātra iz-
rādi “Pasakainā planēta” un ieskandināts gads ar Noras 
Grosbārdes un Rūtas Ozoliņas koncertu ar stāstiem un 
dziesmām – “Nopietni un nē”, kā arī organizēts tiešraides 
koncerts tautas nama “Ozolaine” sociālā tīkla Facebook.
com lapā, piedaloties Aivaram Gudrajam, Zanei Gudrajai 
un Raimondam Ozolam.

2020. gada vasara pavadīta muzikālo pikniku zīmē, or-
ganizējot sešus koncertus ar dažādu mūziķu piedalīšanos. 
Pirmajā no vasaras muzikālo pikniku koncertiem uzstājās 
Jānis Stībelis (attēlā skats no mūziķa koncerta pie Novad-
pētniecības centra), Gints Smukais un Jānis Kalniņš, kam 
sekoja muzikālais pikniks Carnikavas parkā kopā ar duetu 
no “Latvian blues band” mūziķi. Tāpat vasarā novadniekus 
priecēja Gintas Krievkalnas, Kristapa Krievkalna, Uģis Ro-
zes, Ērika Kiršfelda, Ērika Upenieka, Antras Stafeckas un 
Ata Ieviņa uzstāšanās. Savukārt veiksmīgu mācību gada 
sākumu 1. septembrī ieskandināja dziedātāja Patrisha, bet 
muzikālo pikniku sēriju septembra vidū noslēdza Igo un 
Ērika Upenieka koncerts. 

Rudenī prāti tika asināti izklaidējošā erudīcijas spē-
ļu turnīrā “Prāta spēles Latvijas kauss”, kā arī iedvesma 
pārgājieniem gūta stāstu vakarā “Apkārt Latvijai” kopā ar 
Agnesi Kalniņu.

Patriotiskās noskaņās tika aizvadīta Lāčplēša diena, 
iededzot simtiem svecīšu novadā un Svētku laukumā, kur 
skanēja šai atceres dienai veltīti muzikālie skaņdarbi un 
atmiņu stāsti. 

Kā katru gadu, bet ne bez īpaša pārsteiguma 2020. 
gadā, kad tika apbalvoti divi prēmijas ieguvēji, tika orga-
nizēta Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā pasniegšana, 
kas Covid-19 pandēmijas dēļ notika video formātā. 

2020. gadā vairāku pasākumu veidošanā iesaistījās arī 
novada mākslinieciskie kolektīvi, sarīkojot tautas deju 
lielkoncertu “Jādejo, lai būtu prieks!” Carnikavas pamat-
skolas sporta zālē, kur starp 14 deju kolektīviem iemīļo-
tas latviešu dejas izdejoja arī Carnikavas novada tautas 
deju kolektīvi “Arnika” un “Tacis”. Savukārt februārī sie-
viešu koris “Undīne” priecēja ar krāšņu un priecīgu mu-
zikālo šovu “Koru kari”. Saglabājot ierasto tradīciju marta 
sākumā improvizācijas teātra “PLIT” izrāde deva iespēju 
pasmieties kopā par dažādām dzīves situācijām. Savukārt 
jauniešu deju kolektīvs “Abi divi” un bērnu deju kolektīvs 
“Dālderītis” iepriecināja ar XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku ieskaņas sadanci “Saules meitas 
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sagšas raksta” (attēlā). Sadancī piedalījās 14 kolektīvu, 
kopā 700 bērnu un jauniešu no dažādām Latvijas vietām, 
to skaitā 120 jaunie dejas draugi no kaimiņvalsts Lietu-
vas.

2021. gadā plānots: turpināt muzikālo pikniku sēriju, 
jau otro gadu pēc kārtas vasarā aicinot uzstāties Latvi-
jā atpazīstamus mūziķus; organizēt dažādu mākslinieku 
personālizstādes; īstenot Ojāra Vācieša literārās prēmi-
jas dzejā konkursu un balvu pasniegšanas ceremoniju, 
un valsts un tradicionālo gadskārtu svētku pasākumus; 
sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālisti Starptautiskajā 
Jaunatnes dienā organizēt pasākumu jauniešiem; aicināt 
dažādu jomu personības uzstāties ar lekcijām par nozī-
mīgām tēmām; piedāvāt kino seansus.

Nemateriālais kultūras mantojums
2020. gadā Carnikavas Novadpētniecības centrs (NC) 

saskārās ar izaicinājumiem Covid-19 pandēmijas dēļ, kad 
apmeklētājiem ilgāku laiku nebija pieejama NC ekspozī-
cija. Gada sākumā Novadpētniecības centrā sāka strādāt 
jauns vēsturnieks Ivars Dimdiņš, kura interešu lokā ir 
militārās vēstures, kā arī jaunāko laiku vēstures un poli-
tiskās situācijas izpēte.

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ no 13. marta līdz  
12. maijam un gada nogalē, sākot no 20. decembra, No-
vadpētniecības centrs bija slēgts, tāpēc apmeklētāju skaits 
2020. gadā ir sarucis. Epidemioloģiskās situācijas dēļ cen-
tra apmeklētāji pārsvarā bija ģimenes un nelielas indivi-
duālās grupas, un kopā 2020. gadā centru apmeklējis 3921 
interesents, bet iekštelpās ekspozīciju apskatījuši 2687 vie-
si. Par spīti globālajiem ierobežojumiem apmeklētāji bijuši 
gan no dažādiem Latvijas novadiem, gan arī no Lietuvas, 
Igaunijas, ASV, Kanādas, Zimbabves, Dānijas, Vācijas, 
Lielbritānijas, Polijas, Francijas, Nīderlandes, Krievijas, 
Somijas, Itālijas, Ķīnas un Spānijas. Biežākie ārzemju viesi 
bija kaimiņi lietuvieši, bet otrajā vietā – vācieši.  

2020. gadā nenotika vairāki pasākumi: ikgadējais 

Muzeju nakts pasākums, ielīgošana, rudens un ziemas 
tradicionālie pasākumi, Zvejnieksvētku un Nēģu svētku 
norises pie Novadpētniecības centra.

Carnikavas Novadpētniecības centrs gada sākumā 
Latvijas Sabiedrisko mediju gada balvas “Kilograms kul-
tūras” ietvaros tika nominēts kategorijā “Kultūrvieta”.

Novadpētniecības centrs, pateicoties tā piedāvātajam 
saturam, telpām un atrašanās vietai, ir iecienīta norises 
vieta dažādos notikumos. Gada sākumā Carnikavas no-
vada pašvaldība centra telpās uzņēma reģiona pašvaldību 
Attīstības padomes izbraukuma sēdi, pēc kuras viesiem 
bija iespēja klātienē soli pa solim uzzināt, kā top reģio-
nam unikālā nēģu produkcija. 8. jūlijā centra pagalmā 
vasarā norisinājās Jāņa Stībeļa akustiskais koncerts – mu-
zikālais pikniks.  

23. oktobrī klātienē un attālināti centra telpās nori-
sinājās diskusija par zvejniecības tradīciju tālāku nodo-
šanu. Iesaistoties izglītības sistēmas pārstāvjiem, pasā-
kumā, kas sarīkots kopā ar  biedrību “Jūras zeme”, tika 
diskutēts par zvejnieku prasmju nodošanas mehānismu 
iekļaušanu Latvijas Republikas formālajā un neformā-
lajā izglītībā. 

Kad Novadpētniecības centrs bija slēgts apmeklētā-
jiem, speciālisti veidoja tiešsaistes komunikācijā un, sā-
kot no 2020. gada marta, līdz atvēršanai apmeklētājiem 
maijā, tika nofilmēt seši informatīvi video sižeti, kuros 
pastāstīts par dažādiem vēsturiskiem tematiem. Video 
tika demonstrēti centra kontā  sociālās saziņas vietnē 
Facebook.com. Ar vietnes starpniecību Novadpētniecī-
bas centrs īstenoja dalību akcijā “Muzeju nedēļa” (Mu-
seumWeek), kurā muzeji no visas pasaules sociālajos tīk-
los rāda savu darbu aizkulises ar trāpīgu foto palīdzību; 
radošā konkursā aicināja bērnus un jauniešus gleznot, 
zīmēt vai izkrāsot centra ēku atveidu. Aicinājumam at-
saucās ne tikai ģimenes, bet arī Carnikavas Mūzikas un 
mākslas skolas jaunieši. 

Pašvaldības informatīvajam izdevumam regulāri sa-
gatavoti apraksti par Carnikavas novada vēsturi.

Popularizējot piekrastes mantojumu, speciālisti pie-
dalījušies biedrības “Jūras zeme” un “Jūrkante” projektā  
vidzemeszvejnieki.lv, kas tika īstenots EJZF kopprojekta 
“Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kul-
tūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”. Līdz-
tekus  organizatorisko jautājumu koordinēšanai centra 
speciālists piedalījās arī vietnes tulkošanā uz angļu valodu. 
2021. gadā, turpinot sadarbība ar biedrību “Jūras zeme”, 
centra darbinieki piedalīsies projekta “Jūra visu gadu” sa-
gatavošanā. Tā mērķis ir īstenot aktivitātes, veidojot piejū-
ras teritoriju reputāciju kā vietai, kas ir izcila dzīvošanai, 
darbam un tūrismam visu cauru gadu. 

Sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu “CHERISH” 
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projektā pupularizētas nēģu ķeršanas tradīcijas Carni-
kavā. Martā pasākumā “Pārrobežu upes nēģu krājuma 
novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” sniegta 
informācija par sadarbību ar vietējiem zvejniekiem, kā 
arī tūrisma attīstību Carnikavas novadā; septembrī par 
kulināro tradīciju un tradicionālo prasmju saglabāšanu 
diskutēts sarunu festivālā “Lampa”, kā arī apmeklēta “IN-
TERREG EUROPE” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadar-
bības programmas projekta “Militārais mantojums” part-
neru tikšanās Ventspilī.

2020. gadā uzceltajā Carnikavas Novadpētniecības 
centra klētī ierīkota informatīvā telpa ar plakātiem par 
zivju resursu aizsardzību (attēlā), kā arī izvietoti No-
vadpētniecības centra jaunieguvumi – to skaitā 20. gs. 
sākumā ražota zemūdens mīna. Centra teritorijā izvie-
tots no Rīgas Brīvostas saņemtais enkurs, kuru atjauno-
juši “Carnikavas Komunālservisa” speciālisti. Vairākus 
priekšmetus Novadpētniecības centram dāvājuši vai 
deponējuši vietējie zvejnieki. Jaunajā klēts ēkā tika ie-
rīkota krājuma telpa, kas aprīkota ar metāla plauktiem 
krājuma priekšmetu izvietošanai. Mākslinieks Ģirts 
Baranovskis izveidojis jaunās klēts ēkas un nojumes 
māksliniecisko koncepciju. 2021. gadā ir plānota jaunās 
ekspozīcijas izveide. 

Āra teritorija un jaunuzbūvētā nojume izmantota mu-
zejpedagoģiskajām programmām, īstenojot tās atbilsto-
ši Kultūras ministrijas izstrādātajām sanitārā protokola 
normām. 2020. gada decembrī nojume tika izrotāta Zie-
massvētku noskaņās.

Centra speciālisti 2020. gadā apmeklējuši vairākus 
Latvijas Muzeju biedrības organizētus tiešsaistes pasāku-
mus un apmācības semināros. Sadarbojoties piekrastes 
muzejiem, rudenī Carnikavā uzņemti kolēģi no Rojas un 
Salacgrīvas. Pieredze gūta sadarbībā ar Latvijas Etnogrā-
fisko brīvdabas muzeju, Salacgrīvas muzeju, kā arī nēģu 
zvejniekiem no Salacgrīvas u.c. 

Carnikavas novada bibliotēka
Par savu misiju Carnikavas novada bibliotēka uzskata 

līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības veido-
šanā, pilsētas iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstī-
šanā un veicināšanā. Bibliotēka rūpējas par krājumu un 
pakalpojumiem, kuri nepieciešami vietējai sabiedrībai, 
nodrošinot novada iedzīvotājiem brīvu literatūras un ne-
pieciešamās informācijas saņemšanu, kopēšanu, izdruku 
veikšanu, faksa pakalpojumu izmantošanu, skenēšanu, 
bezmaksas pieeju internetam un iespēja bez maksas lietot 
MS Office programmatūru.

Bibliotēkā strādā divas pilnas slodzes darbinieces, 
bibliotēka atvērta apmeklētājiem 36 stundas nedēļā. In-
formācija par Carnikavas novada bibliotēku pieejama 
mājaslapas kultura.carnikava.lv sadaļā “Bibliotēka”. Bib-
liotēka atrodas Carnikavas centrā, tautas nama ”Ozolai-
ne” pirmajā stāvā.

Bibliotēkas kopējais reģistrēto lietotāju skaits  
2020. gadā bija 868 reģistrētie lasītāji. Bibliotēkas apmek-
lējumu kopskaits – 9627, to skaitā bērni, jaunieši – 1786; 
izsniegumu kopskaits – 16 285 vienības, no tām 13 440 
bija grāmatas, seriālizdevumi – 2845, bērniem un jaunie-
šiem – 2607. 

Carnikavas novada iedzīvotāju rīcībā uz 2020. gada 
31. decembri bija 16 089 fizisko vienību, no tām: grāma-
tas – 12 913. 

Bērnu grāmatu fonds papildināts par 170 grāmatām. 
Kopējais bērnu grāmatu fonds ir 2619 grāmatas. Perio-
disko izdevumu kopskaits – 735; audiovizuālie doku-
menti – 34.

Lasītāju sastāvs 2020. gadā ir mainījies, ir nedaudz sa-
mazinājies skolēnu kā bibliotēkas lietotāju skaits. 

Lasītāju kategorijas bibliotēkā: skolēni, jaunieši, strā-
dājošie, pensionāri, studenti. Visbiežāk bibliotēku ap-
meklē strādājošie, pensionāri, jaunieši un skolēni. Bēr-
niem nav atļauts izmantot bibliotēkas datorus spēlēm.

Kopš 2012. gada Carnikavas novada bibliotēka pieda-
lās Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā  “Bērnu žūri-
jā”, un bērni visu vasaru cītīgi lasīja grāmatas, bet rudenī 
sniedza mīļāko grāmatu izvērtējumu.

Covid-19 pandēmijas dēļ, sākot no 2020. gada  
13. marta līdz jūnijam, bibliotēka bija slēgta apmeklētā-
jiem. Lasītāju apmeklējums 2020. gadā ir samazinājies – 
vidēji dienā bibliotēku apmeklē 20–25 lasītāji, vidēji tiek 
izsniegti ap 100 dokumentu.

2020. gadā notika projektizstrāde, tika iegādātas “Bēr-
nu žūrijā” izvirzītās grāmatas un notika aktīva Carnika-
vas pamatskolas skolēnu iesaistīšana šajā projektā. 

Carnikavas novada pašvaldība 2020. gadā bibliotēkai 
piešķīra: 5500 eiro – grāmatu iegādei, 3500 eiro – pe-
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riodikas pasūtīšanai, 500 eiro – pasākumiem / lekcijām, 
1000 – “Bibliotēku naktij”. 

2020. gadā izlietoti: grāmatām – 8730 eiro, periodikai 
– 4286 eiro, pasākumiem, lekcijām – 1500 eiro.

2020. gadā sastādīti divi grāmatu norakstīšanas akti. 
Abonēto preses izdevumu klāsts ir plašs un daudzpusīgs: 
pasūtīti 46 žurnāli un laikraksti, 785 seriālizdevumi. Bib-
liotēkas lietotājiem ir pieejami audiovizuālie dokumenti, 
bezmaksas internets un iespēja izmantot šādas tiešsaistes 
datubāzes: “Letonika”, “Lursoft” laikrakstu bibliotēka, kā 
arī “Alise 4i” elektroniskajam kopkatalogs.

2020. gadā notikuši pasākumi: februārī, oktobrī – lek-
cija no cikla “Uzzināt nekad nav par vēlu” (lektore Elīna 
Zelčāne). Vairāk pasākumu nav noticis dēļ ārkārtējās si-
tuācijas valstī. Šā cikla lekcijas atkal varētu norisināties 
2021. gada rudenī.

3.3. Sports
Kopš 2018. gada 26. maija par sporta jomu Carni-

kavas novadā atbild Carnikavas novada domes Sporta 
stratēģijas nodaļa, kura darbojas uz nolikuma pamata 
un ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram.

2020. gads sporta jomā novadā iesākās ar tradicionā-
lo Carnikavas džudo turnīru, kurā piedalījās sportisti 
no visas Latvijas un arī Lietuvas. Ziemas sezonā tika no-
organizētas sacensības zemledus makšķerēšanā. Diem-
žēl nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ nenotika Carnikavas 
“Hokeja zvaigžņu spēles” pasākums. Tāpat norisinājās 
ikgadējais zolītes turnīrs, un veiksmīgākie novadnieki 
sportisti tika apbalvoti Sporta laureāta ceremonijā. Pa-
sākumā balvas pasniedza panākumiem bagāti sportisti 
–  Sindija Bukša (EČ U23 uzvarētāja 200 m skrējienā) 
un Kaspars Stupelis (pasaules čempions motosportā 
blakusvāģu klasē).

Diezgan būtiskas izmaiņas sporta pasākumos jau 
pavasarī ieviesa COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktie ie-
robežojumi: to dēļ tika atcelti pasākumi maijā un jūnijā, 
kā arī gada nogalē.

Tradicionāli ļoti veiksmīgi dažāda līmeņa sacensībās 
novadu pārstāvēja orientēšanās, riteņbraukšanas, fut-
bola un vieglatlētikas grupu dalībnieki.

Novada sporta un aktīvās atpūtas centrā “Zibeņi” 
jau tradicionāli norisinājās krosa skrējiens un rudens 
riteņbraukšana.

2020. gadā Carnikavas komandas sekmīgi turpināja 
dalību dažādos turnīros – LBL3, Rīgas atklātajā čem-
pionātā florbolā, kur diemžēl sezona netika pabeigta 
noteikto ierobežojumu dēļ. Tāpat sekmīgi mūsu novada 
komandas cīnījās Latvijas amatieru sacensībās volejbo-
lā, Latvijas jaunatnes un veterānu čempionātos futbolā. 
Latvijas līmeņa sacensībās piedalījās jaunie vieglatlēti, 

futbolisti, florbolisti, riteņbraucēji, džudisti un triatlo-
nisti.

Carnikavas sporta kompleksā tika noorganizēts  
jauns turnīrs “3x3”, kurš notika divos posmos. Turnīra 
nolikums paredzēja sacensības ielu basketbolā, ielu flor-
bolā un futbolā, kā arī dažādos konkursos.

“BeActive” pasākuma ietvaros, kas norisinājās visā 
valstī, tika noorganizēta “Ģimeņu sporta dienu” (attē-
lā), kura ar katru gadu iemanto arvien lielāku atsaucību. 
Šoreiz tās ietvaros notika gan kultūras pasākums, gan 
vingrošana Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeita 

vadībā, gan lekcijas un dažādas sportiskās aktivitātes.
Ar Carnikavas novada domes atbalstu dabas parkā 

“Piejūra” norisinājās Latvijas čempionāts orientēšanās 
sportā, kurā piedalījās ievērojams dalībnieku skaits.

Kopā 2020. gadā Carnikavas novadā tika noorgani-
zēti 26 sporta pasākumi, kuros piedalījās 2850 dalībnie-
ku, to skaitā 1656 carnikavieši.

Strauju popularitāti novadā iegūst kamanu suņu 
sports, kuru veiksmīgi attīsta biedrība “Dog Sport Car-
nikava”. 

2020. gada 18. novembrī, pateicoties aktīvo novad-
nieku iniciatīvai, pirmo reizi tika aizvadīts orientēšanās 
pasākums “Patriotiskās ielu spēles”, kurās piedalījās 
liels skaits komandu. 

2020. gada septembrī tika atklāts jaunais Carnika-
vas sporta komplekss Rožu ielā 28, kurā tiek organizētas 
nodarbības futbolā, basketbolā un pludmales volejbolā.

2020. gadā Carnikavas novada sportisti veiksmīgi 
startēja arī pasaules līmeņa sacensībās. Lielākos panā-
kumus guva šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš presti-
žajā daudzdienu velobraucienā “Tour de France”. Agate 
Lāce, Ričards Peders un Madara Kļavniece pārliecino-
šie startēja vieglatlētikas disciplīnās, Renāte Rodiono-
va un Matīss Reinšmits lieliski startēja riteņbraukša-
nā, bet triatlonā lieliski sasniegumi bija gan jaunietim  
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Artūram Liepam, gan vecākās grupas sportistam Rai-
mondam Garenčikam. Sergejs Rodionovs plūca laurus 
riteņbraukšana, bet Laima Klauža – slēpošanā.

2021. gads Carnikavas novadā sporta jomā plānots 
ļoti aktīvs ar vairākiem nozīmīgiem un arī jau tradicio-
nāliem pasākumiem, ja vien tie tiks atļauti, ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju.

3.4. Tūrisms
Nozīmīgākais notikums 2020. gadā gadā bija Infor-

mācijas centra (IC) atklāšana oktobra vidū. Jaunais In-
formācijas centrs atrodas Carnikavas centrā (Rīgas ielā 
16), skvērā pie Saules pulksteņa – tieši ceļā no Carnikavas 
dzelzceļa stacijas uz jūru. Jaunajā IC var uzzināt ne ti-
kai par tūrisma iespējām Carnikavas novadā, bet arī par 
attīstības plānošanas procesiem pašvaldībā, dabas parku 
“Piejūra”, tā dabas vērtībām un to saglabāšanas pasāku-
miem. Lai uzskatāmi piedāvātu apmeklētājiem informā-

ciju, centrā uzstādīts skārienjūtīgs ekrāns (attēlā), uz kura 
pietiekami lielā mērogā var skatīt Carnikavas novada 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “Carnikava GoGIS” 
datus. Covid-19 izraisītās epidemioloģiskās situācijās dēļ 
centrs no novembra darbojās tikai attālināti. 

Carnikavas TIC turpināja tūrisma maršrutu posmu 
marķēšanu. Septembrī papildus marķēti starptautiskās 
garās distances kājāmgājēju maršruta “Jūrtaka” posmi 
Carnikavā, Lilastē, Gaujas ciemā un šo vietu apkārtnē. 

Carnikavas TIC piedalījās Ādažu novada Attīstības 
programmas 2021. – 2027. gadam un Ilgtspējīgās attīstības 
stratēģijas 2021. – 2040. gadam izstrādē, Ekonomiskās at-
tīstības darba grupā iesaistoties diskusijās par tūrisma lomu 
nākotnē. Carnikavas TIC sniedza Attīstības programmas 
1. sējumam nepieciešamo informāciju par tūrisma objek-
tiem, maršrutiem un atsevišķiem pakalpojumiem.

Neraugoties uz pandēmijas ietekmi uz tūrisma nozari, 
Carnikavas TIC turpināja popularizēt novada tūrisma pie-

dāvājumu, īpaši izceļot novada kultūrvēsturisko mantoju-
mu, mazāk zināmas vietas dabā un citas interesantas iespē-
jas iepazīt Carnikavas novadu. 2020. gada sākumā Carni-
kavas TIC kopā ar sadarbības partneriem tūrisma klastera 
“Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros piedalījās starptautiskajā 
tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2021” Ķīpsalā, kas 
pulcēja 28,3 tūkstošus apmeklētāju, savukārt vasarā, ma-
zinoties ierobežojumiem, piedalījās vietēja mēroga izstā-
dē-gadatirgū “Izvēlies Piebalgu 2021”. Par Carnikavas nēģu 
ķeršanas un apstrādes tradīcijām un to aizsardzību stāstīts 
SIA “Latvijas lauku konsultāciju centra” rīkotajā zibakcijā 
projekta “Novada garša” ietvaros Bauskas novadā. Carni-
kavas TIC iesaistījās aktualizētās Vidzemes piekrastes tū-
risma kartes, kā arī Vidzemes piekrastes Jūrtakas posmu 
ceļveža sagatavošanā un izdošanā, kā arī sniedza infor-
māciju un konsultācijas par tūrisma objektiem, pakalpo-
jumiem, maršrutiem un problēmjautājumiem dažādām 
organizācijām, kas rīkoja tūrisma popularizēšanas akcijas 
vai pārstāvēja nozares intereses. Sniegta informācija arī 
medijiem – DELFI, “Rīgas Apriņķa Avīze”, Travelnews.lv, 
un novada tūrisma piedāvājums popularizēts arī Carnika-
vas TIC kontā Facebook.com, publicēta informācija pašval-
dības informatīvajā izdevumā “Carnikavas Novada Vēstis”.

Iepriekš vienojoties par apmeklējumu, bija iespēja 
Carnikavas TIC iegādāties suvenīrus ar Carnikavas nova-
da simboliku – magnētiņus, atslēgu piekariņus, zīmuļus, 
lietussargus, pastmarkas u.c. suvenīrus. Rudens sākumā 
Carnikavas TIC suvenīru piedāvājumā parādījās jauni 
klasiskie lietussargi ar Carnikavas novada logotipu.

2021. gadā turpināsies Informācijas centra labiekār-
tošanas darbus. Plānots pabeigt Informācijas centra no-
likuma izstrādi. Carnikavas TIC arī turpmāk aktualizēs 
un popularizēs tūrisma piedāvājumu, izmantojot paš-
valdības informatīvos kanālus, piedaloties tūrisma izstā-
dēs-gadatirgos, tūrisma informācijas tīmekļvietnēs un 
sadarbojoties ar Latvijas tūrisma medijiem.

Tiek aktualizēta informācija par tūrisma informācijas 
stendu, dažādu norāžu tehnisko stāvokli, lai sāktu pakā-
penisku to atjaunošanu un nomaiņu. 

Tūrisma piedāvājuma paplašināšanai tiks izstrādā-
ti tematiski tūrisma maršruti, dodot iespēju Carnikavas 
novada iedzīvotājiem un viesiem pastaigās vai velobrau-
cienos iepazīt Carnikavas novadu dažādās perspektīvās. 
Iespēju robežās turpināsies atsevišķu tūrisma maršruta 
posmu marķēšana.

Reģionālā mērogā sadarbībā ar tūrisma klastera “Sa-
viļņojošā Vidzeme” partneriem tiks sagatavota un izdota 
brošūra par dabas takām Vidzemes piekrastē. Septembrī 
plānots rīkot tūrisma popularizēšanas akciju “Māju kafej-
nīcu dienas”. Tuvojoties valsts svētkiem novembrī, projek-
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ta “Jūra visu gadu” ietvaros plānota zibakcija Carnikavas 
nēģu ķeršanas un apstrādes tradīciju popularizēšanai, sa-
darbībā ar projekta īstenotājiem un projektā iesaistītajiem.

Covid-19 pandēmijas dēļ tūrisma nozarei nepiecieša-
ma jauna tūrisma attīstības stratēģija. Tā tiks izstrādāta 
sadarbībā ar nozarē iesaistītajiem un iedzīvotāju grupām, 
ņemot vērā attīstības tendences nozarē.

3.5. Sociālā nodrošināšana 
Sociālā dienesta galvenais uzdevums, atbilstoši Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, ir sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana, veicinot 
personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 

Personāls
Dienestā un struktūrvienībā strādā deviņi darbinieki 

(pieci sociālā darba speciālisti Sociālajā dienestā, viens pe-
dagogs, viens sociālais darbinieks un viens sociālais aprū-
pētājs dienas centrā “Pīlādzis”, un viens centra vadītājs brī-
vā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” Kalngalē). 2020. gadā 
nav bijusi kadru mainība.

2020. gadā visi darbinieki ir izgājuši MK noteikumu 
ietvaros nepieciešamās apmācības – kvalifikācijas celšanas 
kursus. Sociālie darbinieki un vadītāja – 24 stundu apmācī-
bas, sociālais aprūpētājs – 16 stundu apmācības. 

Supervīziju apmeklēja pieci darbinieki, katrs 24 stundas.
Dienests finanšu līdzekļus administrē, pamatojoties 

uz Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem:
1. “Par sociālā palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”, 
kas paredz sekojošus sociālo pabalstu veidus – vienrei-
zējs pabalsts krīzes situācijā, pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai, pabalsts veselības pa-
kalpojumu apmaksai, pabalsts bērna izglītībai, dzīvokļa 
pabalsts.
2. “Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā”, kas paredz 
sekojošus atbalsta veidus – svētku atbalsts 100 gadu jubile-
jā, atbalsts 80, 90, 100 un vairāk gadu jubilejā; apbedīšanas 
atbalsts; atbalsts sakarā ar bērna piedzimšanu; atbalsts tu-
berkulozes slimniekiem; atbalsts politiski represētām per-
sonām; atbalsts daudzbērnu ģimenēm, apmaksājot ēdinā-
šanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs; atbalsts 
ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti vai funkcionāliem 
traucējumiem.
3.  “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un 
biļešu saņemšanas kārtību”.
4. “Par kārtību, kādā pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēs-
la pacēlāju”.
5. “Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve Carnikavas novadā”.
6.  “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā”.
7. “Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu”.

8. “Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carnikavas 
novada pašvaldībā”
9. “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāre-
ņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbild-
ņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā”.

2020. gadā dienestā reģistrēti un izskatīti 1520  
iesniegumi, to skaitā:
• 69 iesniegumi par atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu;
• 19 iesniegumi sakarā ar iespēju izmantot zupas virtuvi, 
ja ģimene ir daudzbērnu un bērni neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi vai mācās attālināti;
• 128 iesniegumi sakarā ar attālināto apmācību Carnikavas 
pamatskolā, lai izmaksātu ēdināšanas pabalstu;
• 29 iesniegumi personas funkcionālo spēju izvērtēšanai 
un dokumenta sagatavošanai Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijai;
• 67 iesniegumi par iespēju bērniem vecumā no 13 gadiem 
strādāt sabiedriski lietderīgos darbus;
• 100 – sakarā braukšanas biļetēm skolēniem;
• 34  – saistībā ar politiski represētām personām;
• divi – sakarā sociālas rehabilitācijas nodrošināšanu no 
valsts budžeta līdzekļiem;
• seši – par iespēju turpmāk dzīvot vispārēja tipa Soci-
ālās aprūpes centrā (pansionātā) un divi – par ievietošana 
valsts specializētajā aprūpes iestādē; 
• viens iesniegums – par nakts patversmes izmantošanu 
(līgums noslēgts ar Latvijas sarkanā krusta nakts patversmi 
“Gaiziņš” Rīgā);
• 27 iesniegumi par iespēju daudzbērnu ģimeņu bērniem 
nodrošināt bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu pirms-
skolas izglītības iestādē;
• viens – par ratiņkrēsla pacēlāja uzstādīšanu 1. grupas in-
valīdei privātmājā;
• 26 iesniegumi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai;
• 262 dokumenti, kas satur informatīvu nozīmi vai rēķini;
• 747 iesniegumi ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību.

Jāuzsver, ka 2020. gadā epidemioloģiskās situāciju dēļ 
daudzu sociālā dienesta klientu maznodrošinātas vai trū-
cīgas ģimenes statuss atbilstoši likumam tika pagarināts 
automātiski bez iesnieguma.

2020. gadā, izvērtējot iesniegumus un tiem pievieno-
tos dokumentus, sociālais dienests ir piešķīris sekojošu 
palīdzību:
1. garantēto minimālo ienākumu pabalstu saņēma piecas 
ģimenes;  
2. trūcīgas ģimenes statusu saņēma 15 ģimenes; 
3. maznodrošinātas ģimenes statusu saņēma 111 ģimenes;
4. 6 m3 malkas piegādāti 68 mājsaimniecībām;
5. dzīvokļa pabalsts – 46 ģimenēm; 
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6. zupas virtuves pakalpojums sniegts 29 personām 23 ģi-
menēs;
7. pabalsts bērna izglītošanai – divām ģimenēm;
8. pabalsts krīzes situācijā – vienai ģimenei (Covid-19 iz-
raisītā krīzē; trīs mēnešus);
9. pabalsts medikamentu iegādei un stacionāra apmaksai 
– 220 ģimenēm;
10. pabalsts zobārstniecības pakalpojumiem – 25 ģimenēm.

2020. gadā sociālajā dienestā:
• notikušas 52 sēdes;
• sarakstei sagatavoti 855 dokumenti;
• labklājības ministrijai sagatavoti 37 pārskati;
• izdalītas 265 pārtikas pakas, 150 higiēnas pakas, piecas 
skolas piederumu pakas, trīs bērnu higiēnas pakas, viena 
bērnu pārtikas paka. 
• veikta 168 klientu dzīvesvietas apstākļu pārbaude, to skaitā 
118 pārbaudes veica sociālie darbinieki ģimenēm ar bēr-
niem, 50 – ģimenēm bez bērniem, 8 – reidi uz ģimenēm.

Pašvaldība sociālās palīdzības pabalstiem 2020. gadā 
izlietoti 87 716 eiro (2019. g. – 85 015 eiro). Tai skaitā:
• natūrā 39 789 eiro, naudā 47927 eiro;
• garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai – 1868 eiro; 
• dzīvokļa pabalsts – 32 333 eiro, tai skaitā dzīvokļa pa-
balsts – 13 607 eiro, bet malka 18 726 eiro; 
• pabalsts veselības aprūpei – 9716 eiro;
• krīzes pabalsts sakarā ar Covid-19 – 1650 eiro. 

Ārpusģimenes aprūpei bērniem 2020. gadā izlieto-
tais finansējums: 
• ārpusģimenes aprūpes iestādē īslaicīgi atradās divi bērni, 
izlietots 886 eiro;
• ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē astoņiem bērniem – 
23 449 eiro;
• ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa sešiem bērniem – 
9240 eiro.

35 sociālā dienesta klientam piešķirts nosūtījums psi-
hologa pakalpojuma saņemšanai.

Saskaņā ar “Kārtību, kādā tiek īstenoti skolēnu nodar-
binātības pasākumi vasaras brīvlaikā Carnikavas novada 
pašvaldībā”, sadarbībā ar “Carnikavas Komunālservisu” 
nodarbināti 64 skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, do-
dot iespēju strādāt visiem jauniešiem, kuri bija pieteikti 
sabiedriski lietderīgajiem darbiem. 

Aprūpe
2020. gadā vispārēja tipa sociālos aprūpes centros 

ievietoti četri cilvēki; divi ievietoti valsts specializētajā 
aprūpes iestādē; pavisam vispārēja tipa pansionātā dzī-
vo 14 seniori. Izmaksas par senioriem, kuri dzīvo so-

ciālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs – 62 089 eiro.
Divām personām sakārtota dokumentācija, veikta 

novērtēšana un lieta nosūtīta Sociālās integrācijas valsts 
aģentūrai, lai tiktu nodrošināts valsts apmaksāts sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums.

26 personas saņem asistenta pakalpojumus.
Aprūpe mājās nodrošināta 15 personām, 2020. gadā šo 

pakalpojumu sniedza biedrība “Samariešu apvienība”. 
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros sadarbībā ar 

Attīstības un plānošanas nodaļu noritēja darbs pie grupu 
dzīvokļu projekta; tiks būvētas divas astoņvietīgas grupu 
dzīvokļu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sadarbībā ar biedrību “Baltic Nutrition and Health Fe-
deration” Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadi-
ķis” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.3. pasākuma 
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietva-
ros deviņiem novada bērniem invalīdiem un viņu vecā-
kiem nodrošināta ergoterapija, uztura speciālista konsul-
tācijas, psihologa konsultācijas, vingrošana, masāža.

Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs “Pīlādzis”
Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un ierobežo-

jumiem dēļ Covid-19 pandēmijas 2020. gadā iedzīvotāji 
centru apmeklēja tikai līdz marta vidum; kopā aptuveni 
60 pensionāru un invalīdu, 20 mazie bērni, 150 bērni un 
jaunieši (vidēji dienā – 40). 

Centrā darbojas nevalstiskās organizācijas:  pensionāru 
klubiņš “Senči” (90 biedru); Carnikavas invalīdu biedrība 
(23 biedri); rokdarbu pulciņš “Čaklās rokas”. Tiek organi-
zētas brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējas – ra-
došās nodarbības, interešu grupas, tematiskie pasākumi, 
individuālās konsultācijas. Ar pensionāriem ir tikušies 
domes deputāti un dažādi speciālisti, kā arī bērnudārza 
“Riekstiņš” bērni un folkloras kopa “Cēlāji” ir snieguši 
koncertus. 2020. gada vasarā nenotika senioru ekskursijas. 

Bezdarbniekiem pirmajā pusgadā reizi mēnesī bija ie-
spēja tikties ar Nodarbinātības valsts aģentūras darbinie-
kiem – reģistrēties un saņemt konsultācijas, kā arī saņemt 
informāciju par vakancēm un citiem ar nodarbinātību 
saistītiem jautājumiem.

Pieprasīta ir centrā nodrošinātie pakalpojumi – duša 
un iespēja veļas mašīnā ar žāvētāju izmazgāt un izžāvēt 
veļu. Regulāri ir iespēja saņemt humāno palīdzību un Lat-
vijas Sarkanā krusta pārtikas pakas.

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs “Kadiķis”
2020. gadā centrā līdz marta vidum regulāri pulcējās 

Kalngales senioru biedrība “Paeglis”, atzīmējot gadskārtu 
svētkus, kā arī uz lekcijām par interesējošām tēmām, kopī-
gai rokdarbu veikšanai. Centrā pieejams dators ar interneta 
pieslēgumu, ir iespēja uzzināt par pašvaldības nodrošinā-
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tajiem pakalpojumiem un iesniegt iesniegumus. Centrs 
bija tikšanās vieta grāmatas par Kalngali (attēlā Grāmata 
“Kalngale – piejūras vējos”) autoriem, un 2020. gadā grā-
mata tika veiksmīgi izdota. 
 
Carnikavas novada bāriņtiesa

Carnikavas novada bāriņtiesa kā novada pašvaldības 
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, prioritāri 
nodrošinot bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību, 2020. gadā ir pieņēmusi 43 
koleģiālus lēmumus. Gada laikā no jauna ierosinātas 18 
administratīvās lietas.

Pārskata gadā vienam vecākam pārtrauktas bērna aizgā-
dības tiesības un vienam vecākam bērna aizgādības tiesības 
atjaunotas. Pēc bāriņtiesas prasības pieteikuma tiesai vienam 
vecākam bērnu aizgādības tiesības atņemtas ar tiesas sprie-
dumu. Trīs vecāki, kuriem tika ierosinātas administratīvās 
lietas par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu, noteiktajā 
termiņā novērsa bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus sa-
vās ģimenēs, un bērni turpina augt vecāku ģimenēs.

Bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, tiek nodro-
šināta ārpusģimenes aprūpe aizbildņa ģimenē, audžuģime-
nē vai bērnu aprūpes iestādē. 2020. gada nogalē ārpusģi-
menes aprūpe ir nodrošināta 11 novada bērniem, no tiem 
pieci aug aizbildņu ģimenēs, četri – audžuģimenēs, divi 
bērni ir ievietoti bērnu aprūpes iestādē, bet faktiski atrodas 
pirmsadopcijas aprūpē adoptētāju ģimenē. Bāriņtiesas pār-
raudzībā ir trīs citu novadu bāriņtiesu aizbildnības lietas, jo 
aizbildņu ģimenes faktiski dzīvo Carnikavas novadā. 

Bāriņtiesa pārskata gadā ir atbalstījusi četru bērnu 
adopciju.

Par bērnu aizgādības jautājumiem bāriņtiesa piedalīju-
sies desmit civilprocesos, kopā 21 tiesas sēdē.

Pārskata gada beigās novadā ir divas audžuģimenes.
Bāriņtiesas lietvedībā ir trīs aizgādnības lietas pilnga-

dīgām personām, kurām ar tiesas spriedumu ierobežota 
rīcībspēja un nodibināta aizgādnība, divas aizgādnības 

lietas mantojumiem un promesošas personas mantai, kam 
aizgādnība nodibināta ar tiesas spriedumu vai ar notāra 
taisītu notariālo aktu. 

Par piecām ģimenēm, kas nonākušas bāriņtiesas re-
dzeslokā, jo nepietiekami nodrošināta deviņu bērnu au-
dzināšana vai netiek ievērotas bērnu intereses un tiesības, 
informēti sociālie dienesti, lūdzot nodrošināt šīm ģime-
nēm atbalsta pasākumus problēmu risināšanā, bet par vie-
na vecāka vardarbību pret bērnu informēta policija.

Bāriņtiesa sava novada iedzīvotājiem nodrošina aplie-
cinājumu izdarīšanu, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi no-
tariālajiem apliecinājumiem. 2020. gadā bāriņtiesā izdarīti 
197 apliecinājumi (pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, lī-
gumu projekti, parakstu apliecinājumi, testamenti, doku-
mentu kopijas), iekasēta valsts nodeva pašvaldības budže-
tā 1661 eiro. Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 
lēmumu, pirmās grupas invalīdi, politiski represētas per-
sonas, trūcīgas personas un vecāki, kuriem ir trīs un vairāk 
bērnu, kā arī aizbildņi darījumos, kas tiek veikti bērnu in-
teresēs, no valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti, un šādām 
personām veikti apmēram 10 % no apliecinājumiem.

Bāriņtiesas ieskatā būtiskākais ir savlaicīgi identificēt 
ģimenes, kurās pastāv riski nepietiekamai bērna aprūpei, 
un, pašvaldības iestāžu speciālistiem sadarbojoties, pre-
ventīvi uzsākt tām nepieciešamā atbalsta sniegšanu, no-
drošināt maksimālu resursu piesaisti ģimenes situācijas 
izmainīšanai un panākt ģimeņu ar bērniem sociālās funk-
cionēšanas kvalitatīvu un ilgstošu uzlabojumu.

Bāriņtiesas sastāvam ir Bāriņtiesu likumā noteiktā ne-
pieciešamā izglītība, stāžs, apgūta zināšanu pilnveides mā-
cību programma, mērķtiecīgi tiek pilnveidota profesionā-
lā kompetence bērnu tiesību aizsardzības jomā, lai darbu 
bāriņtiesā turpinātu un pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un 
aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.

3.6. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Svarīga Carnikavas novada pašvaldības policijas (PP) 

prioritāte 2020. gadā ir bijusi likumpārkāpumu profilakse 
un Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu 
ievērošanas kontrole. 

Struktūrvienības vadība: priekšnieks; priekšnieka 
vietnieks – nepilngadīgo lietu inspektors; vecākais 
inspektors – lietvedis, atbildīgais par transportu. PP vadība 
piedalās ikdienas darbā, pildot maiņas vecākā pienākumus, 
apkalpojot izsaukumus un patrulējot. Amati PP: vecākais 
inspektors, kurš pilda maiņas vecākā pienākumus; 
inspektors, kurš papildus saviem pienākumiem pilda 
autovadītāja pienākumus. Katram vecākajam inspektoram 
un inspektoram ir noteikta teritorija, kurā tiek veikta 
saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzība. Kopā PP 
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struktūrā strādā 12 darbinieku (pieņemti darbā konkursa 
kārtībā), kas darba pienākumus veic uz pilnu slodzi. 

Policijas rīcībā ir sešas transportlīdzekļu vienības: 
divi vieglie transportlīdzekļi (viens ir paredzēts apvidus 
braukšanai), divi peldlīdzekļi un divi kvadracikli. 
Struktūrvienībā ir izveidots videonovērošanas stūris ar 
40 videonovērošanas kamerām. Darbiniekiem dienesta 
aprīkojumā pieejami dažādu veidu speclīdzekļi, kā arī 
nakts redzamības binokļi, krūšu videokameras un citas 
speciālās ierīces ikdienas darba pienākumu veikšanai. 

Pašvaldības policija ir ērti pieejama iedzīvotājiem, 
tās birojs atrodas novada centrā pie dzelzceļa stacijas 
un autobusu pieturvietas, līdzās atrodas labiekārtota 
autostāvvieta, citas domes struktūrvienības, no centra 
aptuveni vienāds attālums ir līdz novada tālākajiem 
punktiem. Pašvaldības policijas iecirknis iekārtots plašās, 
modernās renovētās telpās. Pakalpojuma pieejamībai 
“24/7” režīmā cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir panduss 
(slīpa izbūve bez pakāpieniem satiksmei starp atsevišķiem 
dažāda augstuma posmiem) līdz namrunim ar video zvana 
iespēju, kā arī apmeklētāju bezkontakta saziņai ar policiju 
Covid-19 pandēmijas laikā. Tieši līdzās pašvaldības policijas 
telpām atrodas Administratīvās komisijas telpas, kas veicina 
starpinstitucionālo sadarbību un mijiedarbību. 

Carnikavas PP darba specifikā nozīmīgs ir fakts, ka 
vasaras periodā no 1. aprīļa līdz aptuveni 1. oktobrim 
novadā iedzīvotāju skaits palielinās vairākkārt, ņemot 
vērā vasarnīcu, jūras un ūdeņu pieejamību, kā arī ikdienā”, 
izmantojot visus nepieciešamos tehniskos līdzekļus, tiek 
uzraudzītas novada teritorijā esošās ūdenstilpnes un 
dabas parks “Piejūra”. Reidu laikā no Carnikavas novadā 
esošajām ūdenstilpnēm tikuši izcelti vairāki nēģu murdi 
un citi nelegāli zvejas rīki.

Ikdienas darba organizēšanā liela vērība tiek veltīta 
mācību iestādēm un bērnudārziem, kur pašvaldības policijas 
darbinieki katru rītu nodrošina mazāk aizsargātajiem 
satiksmes dalībniekiem – bērniem – netraucētu nokļūšanu 
mācību iestādēs, pastāvīgi katru rītu atrodoties pie gājēju 
pārejām un uzraugot transportlīdzekļu plūsmu, lai padarītu 
maksimāli drošas gājēju pārejas. 

Carnikavas pamatskolā visiem 1.–4. klašu skolēniem 
tika izdalītas atstarojošās vestes. Vestes saņēma arī 
tie skolēni, kuri uz skolu pārvietojās ar velosipēdu 
bez atstarojošās vestes. Katru mācību dienu policijas 
darbinieki dodas uz mācību iestādēm un bērnudārziem, 
lai veiktu daudzveidīgu skaidrojošo darbu par sabiedrisko 
kārtību un drošību, kā arī veiktu pārrunas un izskaidrojošo 
darbu par satiksmes drošību uz koplietošanas ceļiem. 

Ciešā sadarbībā ar Valsts policiju, novada 
sociālo dienestu, bāriņtiesu tiek risināti jautājumi ar 
nelabvēlīgajām ģimenēm un atsevišķiem subjektiem, kā 

arī nepilngadīgajiem, kuri nonākuši policijas redzes lokā. 
Vasaras karstajās dienās tiek organizētas papildu 

maiņas, lai varētu kvalitatīvāk uzraudzīt sabiedrisko 
kārtību un drošību novada teritorijā. 

Kopumā 2020. gadā liela uzmanība veltīta kontrolei 
saistībā ar novada teritorijā esošo mājsaimniecību 
un uzņēmumu atkritumu apsaimniekošanas līgumu 
slēgšanu, īpašumu sakopšanu, ēku numerācijas plāksnīšu 
izvietošanu, kā arī transportlīdzekļu apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu ievērošanu.  2020. gadā sastādīti 
149 administratīvā pārkāpuma protokoli, uzsākti 190 
administratīvo pārkāpumu procesi. Par apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu pieņemti 1124 lēmumi, 
bet par dabas parka “Piejūra” teritorijā izdarītajiem 
pārkāpumiem – 64 lēmumi. 

Carnikavas novada domes Administratīvās komisija
Carnikavas novada domes Administratīvā komisija  

2020. gadā ir izskatījusi 364 administratīvo pārkāpumu 
lietas (sk. 1. tabulu). 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvā 
pārkāpuma procesu uzsāk pašvaldības policija, Valsts 
policija vai būvvalde, savukārt administratīvo pārkāpumu 
izskata un lēmumu pieņem pašvaldības administratīvā 
komisija. 2020. gadā no Carnikavas novada pašvaldības 
policijas saņemtas 317 administratīvo pārkāpumu lietas, 
no Valsts policijas – 41, no Carnikavas novada būvvaldes 
– sešas administratīvo pārkāpumu lietas. 

Par administratīvajiem pārkāpumiem Carnikavas 
novada domes Administratīvā komisija piemērojusi 176 
naudassodus, kopā 13 890 eiro.

2020. gada laikā noslēgušās septiņas tiesvedības, kurās 
tiesa noraidījusi personu sūdzības par Carnikavas novada 
domes Administratīvās komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

1. tabula. Administratīvo pārkāpumu būtība 2020. gadā

Skaits Administratīvā pārkāpuma būtība

72 atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

41 nesakopti īpašumi

75 ēku numerācija

22 bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumi

20 dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi

9 reklāmas izvietošana

6 būvniecības noteikumu neievērošana

2 nelikumīgu koku ciršanu

17 dažādi sabiedriskās kārtības pārkāpumi

364  izskatīto lietu kopskaits
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3.7. Komunālā saimniecība
Carnikavas novada pašvaldības izveidota budžeta fi-

nansēta un Carnikavas novada domes pārraudzībā esoša 
un pašvaldības administrācijas sastāvā ietverta pašvaldī-
bas iestāde, kurai ar Carnikavas novada domes saistoša-
jiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu 
sniegšanas jomā Carnikavas novada administratīvajā te-
ritorijā (īsteno Carnikavas novada domes funkcijas siltu-
mapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, kā arī labiekārto-
šanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba orga-
nizācijā Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā). Aģentūra darbojas saskaņā ar Latvijas Republi-
kas Publisko aģentūru likumu, likumu “Par pašvaldībām”, 
citiem LR likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, do-
mes lēmumiem un aģentūras Nolikumu.

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

Aģentūras finanšu līdzekļus veido Carnikavas nova-
da domes piešķirtais finansējums, kura nepieciešamība 
tiek pamatota, ņemot vērā Aģentūras speciālistu aprē-
ķinus par veicamo darbu apjomiem, esošo un nākotnes 
cenu politiku valstī un pašvaldības prognozētās finanšu 
iespējas, kā arī ienākumi no saimnieciskās darbības – 
pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem, kas ir Aģentūras 
pakalpojumu saņēmēji. Aģentūra savā darbībā ievēro fi-
nansējuma izlietojuma pamatprincipus – finanšu līdzekļi 
tiek izlietoti saskaņā ar Carnikavas novada domes apstip-
rināto budžetu Aģentūrai deleģēto funkciju izpildei. 

Carnikavas novada ceļa/ielu tīkla raksturojums
 CND pārvaldījumā ir 162,43 km iekšējo novada ceļu un 
ielu, no kuriem 63,38 km (39 %) ir ar melno segumu un 
99,07 km (61 %) ar grants segumu vai bez seguma. Kopā 
Carnikavas novadā ir 22 ceļi; Ielu skaits ciemos: Lilastē –  
2 ielas; Gaujas ciemā – 64; Siguļos – 24; Carnikavā – 103;
Garupē – 39; Garciema – 59; Kanlgalē – 40. Detalizētāks 
sadalījums parādīts 2. tabulā.

Ceļi/ielas ar melno segumu Carnikavas novadā. 
2020. gadā 5 %  jeb  3,25 km ceļi/ielas ar melno segumu 
ir klasificējami kā sabrukuši, un tiem ir nepieciešama pil-
nīga segas rekonstrukcija. 24 % jeb  23,67 km ielu/ceļu 
ar grants segumu ir klasificējami kā sabrukuši un tiem 

nepieciešama pilnīga segas dilumkārtas rekonstrukcija. 
Galvenais segumu bojāšanas cēlonis ir segas konstruktī-
vo slāņu nogurums, saistvielas dabīgā novecošana, ietek-
me ir arī agrākajos gados izpildīto būvdarbu kvalitātei. 
Pēdējos gados sāk pieaugt satiksmes slodžu radītie bojā-
jumi, jo pieaug pašas slodzes un virskārtu stiprības pavā-
jināšanās rada palielinātu slodžu ietekmi uz segas pamata 
kārtām, kuras sāk pastiprināti bojāties un sabrukt. 

Atkusnī ceļa segas konstrukcija pārmitrinās un tās 
nestspēja samazinās, salīdzinot ar nestspēju vasarā vai 
ziemā, lai gan tā ir projektēta un izbūvēta, lai spētu sagla-
bāt pietiekošu nestspēju arī nelabvēlīgos apstākļos. Segas 
konstrukcija zaudē noturību arī nolietojoties. Carnikavas 
novadā asfalta seguma, kas ir neapmierinošā stāvoklī, dau-
dzums ar katru gadu pieaug. Pavasarī bedrīšu veidošanās 
uz avārijas stāvoklī esošiem ceļiem un ielām ir neizbēga-
ma. Šo problēmu nevar atrisināt ar bedrīšu remontu, ir ne-
pieciešama ielas vai ceļa rekonstrukcija. Bedrīšu remonts  
nodrošina tikai ceļa caurbraucamību, bet nevar nodroši-
nāt to, ka bedres neveidosies no jauna. Bedrīšu remonta 
apjoms pa mēnešiem un gadiem ir pieaudzis vairākkārt.  
2021. gadā, lai paildzinātu ceļa asfaltbetona seguma eks-
pluatācijas laiku, vairākās ielās tika veikta asfaltbetona 
dilumkārtas atjaunošana atsevišķos posmos.
Ceļi ar grants segumu Carnikavas novadā
Ceļu/ielu ar grants segumu galvenā problēma ir grants 
virskārtu nodilums, kas būtiski veicina seguma deformā-
cijas. Pie ļoti nelielām slodzēm grants seguma nodilšana 
notiek lēni un šos ceļus iespējams uzturēt tikai ar planē-
šanas un  dziļo profilēšanu vienu vai dažas reizes sezonā. 
Pieaugot satiksmes intensitātei, pasliktinoties seguma 
konstrukcijai, minimālā planēšana un profilēšana kļūst 
nepietiekama, lai grants ceļus uzturētu līdzenus. 2020. 
gada sezonā vairākiem ceļiem/ielām veikta augu zemes 
noņemšana, lai nodrošinātu ūdens atvadi, kā arī kritis-
kos posmos tiek veikta seguma pastiprināšana pieberot 
ar grants/šķembu maisījumu. Vairākām grants ielām tika 
veikta divkārtu virsmas apstrāde, savukārt citām seguma 
konstrukciju pastiprināta ar grants/šķembu maisījumu. 
2021. gadā plānots turpināt augu zemes noņemšanu, lai 
nodrošinot ūdens atvadi no ceļ un ielu virsmas un pa-
stiprināt seguma konstrukcijas ar grants/šķembu mai-
sījumu vai pārstrādāto asfaltbetonu. Infrastruktūras uz-

Ceļi Ielas Tilti Laukumi un 
stāvlaukumi

Kopā Ar melno  
segumu

Kopā Tajā skaitā
Garums Laukums Laukums

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

km km km m2 km m2 km m2 m m2 m2

28,96 7,39 123,54 498 890 56,27 215 249 77,50 336 411 414,56 1487,29 14 140

2. tabula. Ielu un ceļu garumi /segumi
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turēšanas darbos divkārtu virsmas apstrāde 2020. gadā  
veikta Rožu, Garajā, Neļķu un Līču ielā, kas izmaksājusi 
58 234,93 eiro (ar PVN). Asfaltbetona dilumkārtas at-
jaunošana veikta Ziedu iels posmā no Rīgas līdz Smilšu 
ielai un Viršu ielā no Dzirnupes līdz Dzērveņu ielai, kas 
izmaksājis 93 000 eiro (ar PVN). Lai paildzinātu ielas/
ceļu ekspluatācijas laiku. 2021. gadā turpināsies divkār-
šās virsmas apstrāde, kā arī turpināsies asfaltbetona di-
lumkārtas atjaunošana.

Tilti Carnikavas novadā
CND pārziņā šobrīd atrodas 13 tilti (2a. tabula). Sais-

tībā ar ilgstoši nepietiekamu finansējumu tilta remontdar-
bu apjomi ir bijuši mazāki par tiltu novecošanās ātrumu 
un ir uzkrājies ļoti liels remontdarbu deficīts. Daļa tiltu 
šobrīd vairs neatbilst pieaugušajām ekspluatācijas, satik-

smes drošības un standartu prasībām. Lielākoties CND 
pārziņā esošie tilti pēc tipveida projektiem no saliekamām 
konstrukcijām būvēti pagājuša gadsimta 60.–70. gados. 
Ekspluatācijas laikā tiltu brauktuves un krastu sajūguma 
konstrukcijas ir nolietojušās un bojātas, kā arī nobrukuši 
un izskaloti krastu, upes gultņu, uzbērumu nostiprināju-
mi, sarūsējuši metāla elementi un laiduma konstrukcijās 
izveidojušās dziļas plaisas. Nepieciešams veikt tiltu remon-
tdarbus 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 60 % tiltu ir nepiecie-
šams savlaicīgi veikt remontdarbus.  2020. gadā deviņiem 
tiltiem tika veikti ikdienas uzturēšanas darbi – atjaunots 
margu krāsojums, attīrītas konstrukcijas, uzstādītas nepie-
ciešamās ceļazīmes u.c. darbi).

Nr.p.k Ielas nosaukums 
un ciemats

Tilta  
nosaukums Konstrukcija Seguma 

veids
Platums 

(m)
Garums 

(m)

Gājēju vai 
autotransporta 

ekpluatācijai
Informācija 

1 Jūras iela,  
Carnikava

Tilts pār  
Vecgauju

Saliek.dz/b plāt-
nes +  

tērauda sijas

Asfalta 
segums

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

gājēju

2013. gadā Zivsaimniecības projekta  
ietvaros veikta hidroizolācijas izbūve, asfalt-

betona, deformācijas šuvju izbūve un nesošās 
konstrukcijas pastiprināšana

2 Ķīvīšu iela, Kaln-
gale

Tilts pār  
Langas upi

Ttērauda sija 
U-profila 160x65, 

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

3 Parka iela,  
Garciems

Tilts pār  
Eimuru  
kanālu

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

4 Rūpnieku iela, 
Carnikava Tilts pār Vecupi Saliekamo plātņu 

tilts – 8 gab.
Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam un 

gājēju 2015. gadā veikti tilta atjaunošanas darbi 

5 L. Azarovas iela, 
Carnikava Tilts pār Vecupi Saliekamo plātņu 

tilts – 8 gab.
Asfalta 
segums 4,50 18,06 A/transportam un 

gājēju
Pēdējā inspekcija veikta  

2017. g., 2008. g.veikti tilta remonta darbi

6 Cīruļu iela, Kaln-
gale

Tilts pār  
Langas upi

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

7 Kraukļu iela, 
Kalngale

Tilts pār  
Langas upi

Režģotā kopne 
ar brauktuvi pa 

augšu
Tērauda klājs 3,50 7,40 A/transportam un 

gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā

8 Brūkleņu iela, 
Carnikava

Tilts pār  
Vecgauju

Tērauda sijas –  
6 gab.

Dzelzsbetona 
plātne 3,30 11,85 Gājēju Pēdējā inspekcija veikta 2017. gadā

9 Dzirnupes iela, 
Gauja

Tilts pāri Dzir-
nupei Dzelzsbetona sijas Asfalta 

segums
7 + 

2x1,00 48,42 A/transportam un 
gājēju

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

2017. gadā veikta tilta inspekcija

10 Kastaņu iela, 
Garciems

Tilts pāri 
Eimura  

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

11
Gājēju – velosipē-
distu tilts Stacijas 

iela, Carnikava
Tilts pār Gauju

Loka kopnes un 
dubults – T siju 

tilts

Stiklšķiedras 
ar korundu 

un epoksīda 
dilumkārtu

4,30 220,88 Gājēju

Nodots ekspluatācijā 2014. gada  
18. novembrī. Veikta pieņemšanas  

inspekciju pēc nodošanas ekspluatācijā. Veikta 
galvenā inspekcija

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

13 Kuģu iela,  
Carnikava

Tilts pār Vec-
gauju Tērauda kopnes Dēļu klājs 2,05 25,00 Gājēju 2019. gadā nodots ekspluatācijā

2a. tabula. Tiltu saraksts 
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3.8. Būvvalde 
Carnikavas novada pašvaldības Būvvalde 2019. gadā 

izdevusi 223 būvatļaujas (sk. 3. tabulu).
Būvvaldes darbības pamatvirzieni:
1. kontrolēt veicamo būvdarbu atbilstību likumu, normatī-
vo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām;
2. izskatīt būvniecības pieteikumus;
3. izskatīt iesniegtos būvprojektus;
4. izsniegt būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas at-
ļaujas, 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 faktisko stā-
vokli;
9. organizēt novada domes pirmpirkuma tiesību izmanto-
šanu.

Nosaukums Skaits

 1. Izdotas būvatļaujas 169

 2. Atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 99

 3. Atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 124

 4. Akceptēti paskaidrojuma raksti 154

 5. Akceptētas apliecinājuma kartes 55

 6. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 145

 7. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu protokoli 0

 8. Izsniegtas izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 394

 9. Izdoti lēmumi par piespiedu naudas piemērošanu 3

10. Līdzdalība dokumentu gatavošanā, lai zemesgrāmatā ierakstītu 
pašvaldības īpašumus

37

3.tabula. Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 2020. g.

5.attēls. 2020. gadā ekspluatācijā nodotais sporta laukums Rožu ielā 28, Carnikavā
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4.1. Pašvaldības pārskata gada  
pamatbudžeta ieņēmumi

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudže-
ta ieņēmumi bija plānoti 22 065 967 eiro, tai skaitā nau-
das līdzekļu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri – 1 693 495 
eiro, finansēšana no aizņēmuma 4 955 898 eiro; faktiskie 
ieņēmumi bija 21 734 835 eiro, tai skaitā naudas līdzekļu 
atlikums uz 2020. gada 1. janvāri – 1 965 359 eiro, finan-
sēšana no aizņēmumiem 5 006 655 eiro; naudas atlikums 
uz 2020. gada 31. decembri – 1 058 138 eiro.

6. attēlā atspoguļota ieņēmumu dinamika 2019. un 

2020. gadā. 2020. gadā kopumā ieņēmumi ir samazināju-
šies par 1 645 857 eiro jeb 7 %. Skaitliski lielākais ieņē-
mumu pieaugums ir bijis naudas līdzekļu atlikumam gada 
sākumā – 1,7 milj. eiro jeb 7 reizes – saistībā ar to, ka 2019. 
gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklim bija liela pārpilde, 
un ienāca naudas līdzekļi no apdrošināšanas par būvnie-
cības darbiem, kas palika atlikumā uz 2020. gada sākumu.  
Finansēšana no aizņēmumiem palielinājās par 824,7 tūkst. 
eiro jeb 20 %, tai skaitā ES līdzfinansēto projektu īstenoša-
nai, no kuriem daļai, atgriežot līdzfinansējumu, tiek segtas 
parādsaistības. Nedaudz palielinājās arī iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa ieņēmumi – par 142 tūkst. eiro un valsts 

4. FINANŠU RESURSI UN  
PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

6. attēls.  Carnikavas novada domes plānotā ieņēmumu dinamika 2019.–2020. gadā



CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020. GADA  PUBLISKAIS PĀRSKATS

28

7. attēls.  Carnikavas novada domes 2020. gada ieņēmumu īpatsvars

budžeta transferti izglītībai – par 132 tūkst. eiro jeb 16 % 
saistībā ar izmaiņām pedagogu darba samaksas noteiku-
mos. 

Lielākais samazinājums bija vērojams transfertiem Ei-
ropas Savienības struktūrfondu īstenošanai – par 3,3 milj. 
eiro jeb 82 % saistībā ar ERAF Mežgarciema uzņēmējdar-
bības projekta pabeigšanas fāzi 2020. gadā, arī ārvalstu fi-
nanšu palīdzības samazinājums bija vērojams 266,7 tūkst. 
eiro apmērā, jo lielākais finansējums tika apgūts 2019. 
gadā. Nenodokļu ieņēmumi samazinājās par 484 tūkst. 
eiro jeb 68 % saistībā ar vienreizējām apdrošināšanas ie-
maksām 2019. gadā pašvaldības budžetā.

Nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi ir nedaudz 
– par  3% – samazinājušies, jo deklarētajiem īpašniekiem 
tika piešķirta 90 % NĪN atlaide mājoklim. 

7. attēlā redzams, ka, analizējot ieņēmumu īpatsvaru 
2020. gadā, vislielākais īpatsvars – 47% – bija ienākumi 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tālāk sekoja finansēša-
na no aizņēmumiem ar 23 % īpatsvaru un naudas līdzek-
ļu atlikuma gada sākumā ar  9% īpatsvaru.

Nekustamā īpašuma nodokļu un dabas resursu no-
dokļa (DRN 6786 eiro) ieņēmumi bija ar 7 % īpatsvaru; 
maksas pakalpojumi bija 5 % no visiem ieņēmumiem, no 
kuriem 95 % bija ieņēmumi no komunālajiem pakalpo-
jumiem. 

Tā kā Carnikavas novada pašvaldībā ir četras mācību 

iestādes, kuras saņem valsts mērķdotācijas: Carnikavas 
pamatskola, Carnikavas Mūzikas un mākslas skola un 
pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” un “Piejūra”,  
4 % no ieņēmumiem bija valsts mērķdotācijas pedagoģis-
ko darbinieku atalgojumam. 

Transfertiem ES projektu līdzfinansēšanai – bija ti-
kai 3% īpatsvars, jo lielākie projekti SAM 5.5.1. – “Sa-
viļņojošās Vidzemes” kultūras projektu īstenošana un 
ERAF projekts Mežgarciema infrastruktūras attīstībai ES 
transfertu lielāko daļu saņēma jau 2019. gadā.

Nenodokļu ieņēmumu un ārvalstu finanšu palīdzības 
īpatsvars bija tikai pa 1 %. 

4.2. Pašvaldības pārskata gada  
pamatbudžeta izdevumi

Kopējie pašvaldības izdevumi gadā ar aizdevumu at-
maksām bija plānoti 22,1 milj. eiro, tai skaitā aizņēmumu 
atmaksas – 1 346 836 eiro, izpilde bija 20,7 milj eiro, jeb  
94 %, tai skaitā aizņēmumu atmaksas – 1 147 395 eiro. 

Kā redzams 8. attēlā, lielākais izdevumu īpatsvars sa-
dalījumā pa ekonomiskajām kategorijām 2020. gadā –  
33 % no Carnikavas novada pašvaldības izdevumiem bija 
kapitālajiem izdevumiem, jo īstenoti augstāk minētie lie-
lie infrastruktūras projekti.

Atlīdzībai – 27 % no kopējiem izdevumiem, tai skai-
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tā arī četru izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam ko 
daļēji finansē no valsts dotācijas, 34 % apmērā no kopē-
jā atalgojuma fonda. Precēm un pakalpojumiem – 18 %, 
lai nodrošinātu visu pašvaldības iestāžu darbību, kā arī 
daļēji Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īsteno-
šanai. Dotācija, ko Carnikavas novada pašvaldība maksā 
finanšu izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras 
nespēj nodrošināt pietiekamus ieņēmumus, bija 11 % no 
kopējiem izdevumiem, bet aizņēmumu no Valsts kases 

atmaksām īpatsvars bija 5 %. 
Arī 5 % no pašvaldības izdevumiem veido samaksa 

citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu Carnikavas novadā deklarētajiem izglī-
tojamiem, bet sociālo pabalstu maksājumi iedzīvotājiem 
bija 1 % apmērā. 

Kā redzams 9. attēlā, lielākais izdevumu palielinājums 
2020. gadā salīdzinot ar 2019. gadu – par 313 tūkst. eiro 
jeb 49 % bija sadaļā maksājumiem citām pašvaldībām 

8. attēls.   Izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas

9. attēls.  Izdevumu dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas 
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par sociālajiem pakalpojumiem un izglītību, par 30 % 
jeb  63 tūkst. eiro sociālajiem pabalstiem sakarā ar izmai-
ņām saistošajos noteikumos; par 12 % jeb 411 tūkst. eiro 
– precēm un pakalpojumiem darbības nodrošināšanai, 
arī aizņēmuma atmaksām tika tērēts par 11% vairāk nekā 
2019. gadā. 

Lielākais izdevumu samazinājums bija kapitālajiem 
izdevumiem – par 1,7 milj. eiro jeb 20 % sakarā ar to, 
ka lielāka daļa ES līdzfinansēto projektu tika īstenota  
2019. gadā: ERAF Mežgarciema uzņēmējdarbības 
projekts un ERAF projekts Saviļņojošā Vidzeme. Par  
193 tūkst. eiro jeb 8 % mazāk nekā 2019. gadā Carnikavas 
pašvaldība maksāja kā iemaksas pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras pašas nespēj 
segt savus izdevumus.

Savukārt tabulās 8.–10. (42.–43.lpp.) apkopota Car-
nikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 
2019., 2020. gada kases izdevumiem un 2021.gada plā-
notajiem izdevumiem attiecīgi pa funkcionālajām kate-
gorijām.

10. attēlā attēlā atspoguļotie dati parāda, ka lielākie 
izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām bija izglītības 
izdevumiem – 34 % jeb 7 milj. eiro sakarā ar moduļu ēkas 
būvniecību un arī Piejūras pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecību; 20 % – Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai, tai skaitā pašvaldības aģentūras “Car-

nikavas Komunālserviss” izdevumi gan domes īpašumu 
apsaimniekošanai, gan komunālo pakalpojumu iedzīvo-
tājiem nodrošināšanai. Vispārējo valdības dienestu īpat-
svars bija 16 %, taču 65 % jeb 2,2 milj. eiro no šiem izde-
vumiem bija iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā citām 
pašvaldībām, kuras nespēj segt savus izdevumus. 

Ekonomiskās darbības kategorijā – 11 % jeb 2,3 milj.
eiro no visiem izdevumiem; tai skaitā augstāk minētā 
uzņēmējdarbības infrastruktūras būvniecības projekta 
finansēšanai, ceļu, ielu infrastruktūras projektiem un da-
žādu nelielu projektu finansēšanai. Atpūtas un kultūras 
kategorijai īpatsvars bija 8 % no visiem izdevumiem, tai 
skaitā arī SAM 5.5.1. projekta “Saviļņojošās Vidzemes” 
kultūras objektu būvniecības pabeigšanai. Sociālajai aiz-
sardzībai – 3 % no visiem izdevumiem, bet sabiedriskās 
kārtības un drošības nodrošināšanai – 2 %.

Aizņēmumu atmaksām tika tērēti 6 %  no pašvaldības 
budžeta izdevumiem.

Carnikavas novada pašvaldības izdevumiem 2020.
gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, bija tendence samazinā-
ties – par 736,8 tūkst. eiro jeb 3,4 %.

11. attēlā redzams, ka lielākais pieaugums – katego-
rijā “Izglītība” bija par 1,4 milj. eiro jeb 26 % sakarā ar 
moduļu ēkas būvniecību pamatskolas vajadzībām un 
pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” būvniecību; 
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā –  

10.attēls . Carnikavas novada pašvaldības 2020. gada izdevumu īpatsvars sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām 
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par 500 tūkst. eiro jeb 14 %. 
Pieaugums bija vērojams arī sociālajā aizsardzībā, 

jo Covid-19 ārkārtas situācijas laikā tika veikta novadā 
deklarēto bērnu ēdināšana, neatkarīgi no to izglītības 
iestādes atrašanās vietas. Arī aizņēmumu atmaksai bija 
vērojams pieaugums sakarā ar aizņēmumu skaita palie-
lināšanos.

Ekonomiskajā darbībā bija lielākais samazinājums – 
par 56 % bija 2,9 milj. eiro sakarā ar lielas daļas uzņēmēj-
darbības infrastruktūras izbūvi Garciemā 2019. gadā.

Vispārējie valdības dienesti – samazinājums bija 144,9 
tūkst.eiro, tai skaitā iemaksu pašvaldības finanšu izlīdzi-
nāšanas fondā – par 8 %. 

4.3. Ziedojumi un dāvinājumi 
Carnikavas novada pašvaldība 2020. gadā tika saņē-

musi  450 eiro ziedojumos – no fiziskām personām, kuri 

tika ziedoti stipendijām labākajiem Carnikavas pamat-
skolas skolniekiem savā jomā. 

Salīdzinājumam – Carnikavas novada pašvaldība 
2019. gadā arī tika saņēmusi 450 euro ziedojumos no fi-
ziskām personām, kas tika ziedoti stipendijai labākajiem 
Carnikavas pamatskolas skolniekiem savā jomā. 

4.4. Aizņēmumi
2020. gadā Carnikavas novada pašvaldība saskaņā ar 

Carnikavas novada domes un Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmu-
miem saņēmusi 3 ilgtermiņa aizņēmumu līgumus par 
kopējo summu 1 221 660,17 eiro:

  

1. Saņemts aizņēmums Nr. A2/1/20/676  Carnikavas novada infrastruktūras projektu īstenošanai 363 119 

2. Saņemts aizņēmums Nr. A2/1/20/675 KF projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III.kārta īstenošanai 824 810

3. Saņemts aizņēmums Nr. A2/1/20/586 Centrālās Baltijas pārrobežu projekta “Lielās ielas izbūve Garupē, Carnikavas novadā” īstenošanai 33 731,17 

11.attēls. Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2019.  un 2020. gads 
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5. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS

2020. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 49 436 093 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 

bilances kopsumma palielinājusies par 4,6 milj. eiro jeb 
10 %. 9. PAŠVALDĪBAS 
                                                                                         4. tabula. Bilance 2020. gada 31. decembrī (eiro)                          

Konta Nr.
Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās
Pārskata perioda 
sākumā Izmaiņas +/- Izmaiņas %AKTĪVS

A B 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 47 347 357 42 304 809 5 042 548 111,92

1100 Nemateriālie ieguldījumi 120 049 119 303 746 100,63

1110 Attīstības pasākumi un programmas 69 283 68 638 645 100,94

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 35 685 38 749 -3 064 92,09

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 4 953 7 262 -2 309 68,20

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 10 128 4 654 5 474 217,62

1200 Pamatlīdzekļi 46 444 618 41 325 641 5 118 977 112,39

1210 Zeme un būves 40 249 857 29 999 264 10 250 593 134,17

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 310 765 105 682 205 083 294,06

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 527 938 1 421 055 106 883 107,52

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 3 894 030 9 063 845 -5 169 815 42,96

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 103 711 102 077 1 634 101,60

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 358 317 633 718 -275 401 56,54

1400 Ilgtermiņa prasības 50 209 80 350 -30 141 62,49

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības 50 209 80 350 -30 141 62,49

1500 Ieguldījuma īpašumi 615 379 683 258 -67 879 90,07

1510 Ieguldījuma īpašumi 615 379 683 258 -67 879 90,07

1600 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 117 102 96 257 20 845 121,66

1610 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 117 102 96 257 20 845 121,66

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2 088 736 2 510 648 -421 912 83,20

2100 Krājumi 45 018 29 949 15 069 150,32

2300 Īstermiņa prasības 428 734 439 147 -10 413 97,63

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem 
un projektiem 556 846 75 978 480 868 732,90

2600 Naudas līdzekļi 1 058 138 1 965 574 -907 436 53,83

I. BILANCE (1000+2000) 49 436 093 44 815 457 4 620 636 110,31

34 689 003 10 126 454 129,2
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5. tabula. Bilance 2020. gada 31. decembrī (eiro)

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda beigās

Pārskata perioda 
sākumā Izmaiņas 

+/–
Izmaiņas 

%PASĪVS
A B 1 2

3000 Pašu kapitāls 28 915 394 27 326 560 1 588 834 105,81

3500 Budžeta izpildes rezultāti 28 915 394 27 326 560 1 588 834 105,81

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 27 326 560 22 534 489 4 792 071 121,27

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 1 588 834 4 792 071 -3 203 237 33,16
5000 Saistības 20 520 699 17 488 897 3 031 802 117,34
          5100 Ilgtermiņa saistības 16 415 081 13 213 295 3 201 786 124,23

         5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 16 321 473 12 653 590 3 667 883 128,99

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 
maksājumi 93 608 559 705 -466 097 16,72

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 1 357 493 1 163 438 194 055 116,68

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 330 052 579 959 -249 907 56,91
        5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 290 197 653 155 -362 958 44,43

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 9 466 8 972 494 105,51

5700 Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem 250 056 215 695 34 361 115,93
5800 Pārējās īstermiņa saistības 206 804 148 965 57 839 138,83

5900 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un 
transferti 1 661 550 1 505 418 156 132 110,37

I BILANCE (3000+4000+5000) 49 436 093 44 815 457 4 620 636 110,31

6. tabula. Bilance 2020. gada 31. decembrī (eiro)

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda beigās

Pārskata perioda 
sākumā Izmaiņas 

+/–
Izmaiņas 

%ZEMBILANCE
A B 1 2

0100 Nomātie aktīvi 79 402 33 801 45 601 234,91
9100 Zembilances aktīvi 283 688 166 971 116 717 169,90

9110 Iespējamie aktīvi 139 378 172 139 206 81033,72

9130 Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un kavējuma 
naudas 69 023 68 544 479 100,70

9190 Citi zembilances aktīvi 75 287 98 255 -22 968 76,62
9500 Zembilances pasīvi 100 787 60 681 40 106 166,09
9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 0 8 039 -8 039 0,00

9550 Nākotnes nomas maksājumi 94 113 52 642 41 471 178,78
9590 Citas zembilances saistības 6 674 0 6 674  

Pamatlīdzekļu kopsumma (sk. 4. tabulu), salīdzinot 
ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājusies par 5,1 milj. 
eiro jeb 12 %. Zemes, ēkas un būvju kopsumma,  salī-

dzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājusies par  
10,2 milj. eiro.
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Lielākie nodotie objekti, kas iekļauti pamatlīdzekļu sastāvā (eiro)
Veikti kapitālieguldījumi artēziskā urbuma izbūvei Kalngalē 11 629

Veikti kapitālieguldījumi Baznīcas ielas seguma pārbūvei 152 490

Veikti kapitālieguldījumi Dzirnupes ielas seguma pārbūvei 143 905

Veikti kapitālieguldījumi TIC moduļu tipa ēkas izbūvei      78 043

Veikti kapitālieguldījumi izglītības iestāžu investīciju projektam 950 127

Veikti kapitālieguldījumi kanalizācijas izbūvei Mežgarciemā 26 493

Veikti kapitālieguldījumi LAD projekts labiekārtošana Lilastes pludmalei 48 679

Veikti kapitālieguldījumi Laivu ielas stāvlaukuma izbūvei 93 157

Veikti kapitālieguldījumi Piejūras internātp.ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūves būvprojektam un 
būvniecībai

2 681 706

Veikti kapitālieguldījumi Rožu ielas sporta laukuma izbūvei 372 752

Veikti kapitālieguldījumi Rožu, Neļķu, Līču un Garās ielas divkāršās virsmas apstrādei 58 235

Veikti kapitālieguldījumi SAM 5.5.1. Kultūras objektu projektēšana-estrāde, tilts par Vecgauju, 
novadpētniecības centrs un būvniecībai

546 191

Veikti kapitālieguldījumi SAM 9.2.2.1. projekts Deinstitucionālizācija (Grupu dzīvokļu ēka Garā ielā 20) 47 515

Tilta pār Gauju seguma nomaiņa 229 242

Veikti kapitālieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei Carnikavas 
novada Mežgarciemā

952 962

Veikti kapitālieguldījumi ūdensvada un kanalizācijas izbūve Carnikavā 44 426

Veikti kapitālieguldījumi ūdensvada un kanalizācijas izbūve Garciemā 139 034

Veikti kapitālieguldījumi Ziedu ielas seguma pārbūve 65 455

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri vei-
do pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 
pašu kapitāls palielinājies par 1,6 milj. eiro. 

Zembilances aktīvu kopsumma, salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata gadu, palielinājusies par 116,7 tūkst. eiro.

Zembilances aktīvā iekļautas saņemamās sodanaudas 
pārsvarā ir par nekustamā īpašuma nodokli, administra-
tīvajiem pārkāpumiem, kā arī turējumā saņemti no Vi-

des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 
īpašumi – publiskie ūdeņi un zeme zem tiem, bez tam 
valsts meži.

Zembilances pasīvā uzskaitīts priekšapmaksas rēķins no 
AS “Sadales tīkls”, nākotnes nomas maksājumi par zemēm 
ERAF projekta “Plūdu draudu novēršana Carnikavas nova-
dā” īstenošanai, nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar 
līgumiem un vadības lēmumiem.
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7. tabula. Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība

Posteņu nosaukums Atlikusī vērtība  
2020. gada beigās, eiro

Atlikusī vērtība  
2019. gada beigās, 

eiro

Izmaiņas 2020. gadā, salīdzinot 
ar 2019. gadu, eiro

Zeme, ēkas un būves 40 865 236 30 682 522 653 247

t.sk.:

Dzīvojamās ēkas 57 051 58 176 -1125

Nedzīvojamās ēkas 6 681 301 3 726 855 -108 899

Transporta būves 12 165 910 7 689 357 273 590

Zeme zem ēkām un būvēm 2 543 280  2 620 292 -3205

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 56 209 56 209 0

Pārējā zeme 1 667 471 1 617 898 481 904

Inženierbūves 17 693 928 14 913 735 10 982

Pārējais nekustamais īpašums

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie 
īpašumi nav nav -

t.sk.:    

Turējumā nodotā valsts un pašvaldības zeme nav nav -

Turējumā nodotās valsts un pašvaldības ēkas un būves nav nav -

2019. gadā tika apstiprināts Carnikavas novada te-
ritorijas plānojums 2018.–2028. gadam, un 2020. gadā 
zemes vienību īpašnieki sāka īpašumu attīstību saskaņā 
ar apstiprināto dokumentu. Ar Carnikavas novada teri-
torijas plānojumu var iepazīties būvvaldē, kā arī pašval-
dības interneta vietnē www.carnikava.lv. 

Carnikavas novada pašvaldības attīstības program-
ma tika apstiprināta 2014. gadā, un 2020. gadā pašvaldī-
ba realizēja attīstības programmā noteiktos mērķus un 
uzdevumus. Lai īstenotu attīstības programmā noteik-
tos mērķus, tika uzsākti vairāki lieli būvniecības projek-
ti, par kuru būvniecību un veidu tika sarīkotas būvnie-
cības ieceres sabiedriskā apspriešanas. 2020. gadā sākta 
divu detālplānojumu projektu izstrāde. Detālplānojuma 
projekta izstrādes laikā tiek nodrošināta ieceres sabied-

riskā apspriešana, un ikvienam ir iespēja izteikt savu 
viedokli par plānoto projekta risinājumu. Iedzīvotāji 
aktivitāti galvenokārt nosaka tas, kā rezultāts ietekmēs 
viņa īpašumu, tā piegulošo teritoriju vai viņu pašu per-
sonīgi. 

2020. gadā apstiprināti divi detālplānojuma projekti. 
Pirms ēku būvniecības tiek paredzēts izbūvēt ielas, elek-
troapgādes tīklus, ūdensvadu tīklus, kanalizācijas tīklus 
utt. vietās, kur tas ir iespējams. 

Iedzīvotāji aktīvi rīkojas, lai sakārtotu nekustamo 
īpašumu robežas, tiek izstrādāti zemes ierīcības projek-
ti. 2020. gadā Carnikavas pašvaldība apstiprināja 21 ze-
mes ierīcības projektu. Kopumā var secināt, ka palieli-
nās interese par nekustamo īpašumu iegādi un apbūves 
iespējām Carnikavas novadā.

6. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS  
PLĀNA ĪSTENOŠANĀ

2020. gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās turpināja ierakstīt īpašumus Zemesgrāmatā un arī 2021. gada 
budžetā šim mērķim ir paredzēti finanšu līdzekļi.
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8. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Komunikācija ar Carnikavas novada iedzīvotājiem 

notiek ar pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma 
“Carnikavas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļvietnes 
www.carnikava.lv starpniecību un pašvaldības ofici-
ālajos kontos sociālās saziņas vietnēs Facebook.com un  
Twitter.com. 

Tīmekļvietnē regulāri tiek ievietotas ziņas par aktuali-
tātēm novadā un cita iedzīvotājiem svarīga informācija, 
kā arī informācija par domes plānotajiem un īstenotajiem 
pasākumiem. 2020. gadā Covid-19 pandēmijas un valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotāji pašval-
dības tīmekļvietnē un sociālajos tīklos regulāri informē-
ti par aktuālāko informāciju un pieejamajiem atbalsta 
mehānismiem pandēmijas laikā. Iedzīvotājiem ir iespēja 
elektroniski mājaslapā nosūtīt jautājumus, uz kuriem tiek 
sniegtas atbildes.

Par saimnieciskām, kultūras un sporta aktualitātēm 
novadā var padziļināti uzzināt arī specializētajās tīmekļ-
vietnēs komunslaserviss.carnikava.lv, kultura.carnikava.lv,  
sports.carnikava.lv; sporta, kultūras un tūrisma jomas jau-
numi tiek popularizēti arī specializētos kontos feisbukā.

Pašvaldības izdoto bezmaksas informatīvo izdevumu 
“Carnikavas Novada Vēstis” 4000 eksemplāru (vasaras 
sezonā – 4500) tirāžā deklarētajiem iedzīvotājiem izplata 
pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”, tas 
pieejams arī sabiedriskās vietās novadā – domē, pastā, bib-
liotēkā, tautas namā u.c. 2020. gadā izdoti 23 izdevumi, t. 
sk. saistošio noteikumu publikācijas.

“Carnikavas Novada Vēstis” iznāk ne retāk kā reizi 
mēnesī, tā lappušu skaits ir vidēji 20–24. Katrā informa-
tīvā izdevuma numurā tiek publicēts domes sēdēs pie-
ņemto lēmumu kopsavilkums un skaidrojumi par atse-
višķiem lēmumiem, ziņas par svarīgākajiem notikumiem 
un aktualitātēm izglītības, saimnieciskā, kultūras, tūris-
ma sporta, attīstības u.c. jomās.

Pašvaldības mājaslapā pieejami domes sēžu audio ie-
raksti, lai ikviens interesents varētu iepazīties ar lēmumu 
pieņemšanas procesu pašvaldībā. Covid-19 pandēmijas 
ierobežojumu, kā arī valstī izsludinātās ārkārtējās situā-
cijas dēļ 2020. gadā nenotika domes sēžu filmēšana, jo 

7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS  
PILNVEIDOŠANAI

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

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

sēdes notika attālināti Zoom platformā.
Mājaslapā pieejami arī domes sēžu protokoli un paš-

valdības saistošie noteikumi un nolikumi, tiek publicētas 
aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par da-
žādiem jautājumiem. Aptaujas par jautājumiem, kuros 
svarīgi noskaidrot pēc iespējas lielāka skaita novadā dek-
larēto iedzīvotāju viedokli, tiek publicētas informatīvajā 
izdevumā. 

Carnikavas novadā ir 10 informatīvie stendi, kuros 
tiek izvietota iedzīvotājiem svarīga informācija par sapul-
cēm, apspriedēm, afišas par kultūras un sporta pasāku-
miem u.c. 

Lai par svarīgākajām aktualitātēm pašvaldībā informē-
tu ne tikai novada iedzīvotājus, bet plašāku sabiedrību, tiek 
izplatītas ziņas medijiem – Latvijas lielākajiem laikraks-
tiem, interneta portāliem, radio un televīzijas kanāliem, 
kā arī tiek sniegtas atbildes un komentāri par aktuālajām 
norisēm. Tiek veidoti arī informatīvi video materiāli, kas 
apskatāmi pašvaldības mājaslapas sadaļā “Video”.

Notiek sadarbība ar sporta, izglītības un uzņēmējdar-
bības jomas biedrībām, rīkojot pasākumus un piedaloties 
sabiedrības informēšanā par tiem.

12. attēls. Kopš ārkārtējas sitācijas ieviešanas 2020. gada  
13. martā Covid-19 pandēmijas dēļ  pašvaldības informatīvajos 

kanālos publicēta svarīgākā informācija informācija iedzīvotājiem
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izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru 
intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu lī-
dzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai sva-
rīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir no-
teikta sabiedriskās infrastruktūras, galvenokārt izglītības 
infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt paš-
valdības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un iz-
devumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Carnikavas 
novada domes saistošo noteikumu “Par Carnikavas nova-
da pašvaldības budžetu 2021. gadam” 1.–4. pielikumā.
Ieņēmumi

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta kopē-
jie ieņēmumi ir plānoti 23 595 931  eiro, tai skaitā finan-
sēšanai: aizņēmumi Valsts kasē Eiropas Savienības finan-
sēto un pašvaldības izglītības iestāžu projektu īstenošanai   
9 044 482 eiro un uzkrātais naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā – 497 250 eiro. 2021. gada plānotie ieņēmumi ar 

finansēšanu, salīdzinot ar 2020. gada budžeta grozīju-
mos uz oktobri plānotajiem ieņēmumiem, palielinājušies  
par 7%. 

Ieņēmumu struktūra, salīdzinot ar 2020. gada budže-
ta plānu, ir  mainījusies. Kā redzams 13. attēlā, lielākais 
īpatsvars ieņēmumos ir no iedzīvotāju ienākuma (IIN) 
un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem – kopā 45 
% (2019. g. – 57 %). IIN ieņēmumi veido 39 % (2020. 
gada sākumā – 49 %) no kopējā budžeta jeb 9,2 milj. eiro, 
samazinājums 0,5 milj. eiro apmērā saistīts ar iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa pārdali no pašvaldību budžetiem 
uz valsts budžetu 5% apmērā. Ieņēmumi no valsts un 
struktūrfondu līdzfinansējuma Eiropas Savienības (ES) 
līdzfinansētajiem projektiem – 4% (2020. gada sākumā 
– 7 %) jeb 0,9 milj. eiro, no kuriem apjomīgākās investīci-
jas plānotas Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam 
Ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā, III kārta un ES 
Padomes projektam “LIFE CoHabit” 70 tūkst. eiro. Pārē-
jā līdzfinansējuma daļa ir plānota kā ES līdzfinansējuma 

PLĀNOTIE PASĀKUMI 2021. GADĀ
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funk-

ciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 
Carnikavas novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un 

13. attēls. Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra
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daļas ieņēmumi ne tik lieliem projektiem. Pārējās ieņē-
mumu sadaļas ir plānotas aptuveni tādā pašā apjomā kā 
2019. gada sākumā. Nekustamā īpašuma un dabas resur-
su nodokļa īpatsvars ir 6 % jeb 1,5 milj. eiro un ieņēmumi 
no maksas pakalpojumiem – 6 % jeb 1,3 milj. eiro, lielā-
kais īpatsvars šajā sadaļā ir ieņēmumiem no dzīvokļu un 
komunālajiem pakalpojumiem – 86 %.  

Valsts budžeta dotāciju izglītībai, sociālai jomai, kul-
tūrai un autoceļu fondam īpatsvars ir tikai 4 %. Carni-
kavas novada pašvaldības četrām izglītības iestādēm 
pašvaldības budžetā plānots saņemt transfertus no valsts 
budžeta 8317 tūkst. eiro, ko veido līdzekļi: dotācijas pie-
cus un sešus gadus vecu izglītojamo divu pirmsskolas iz-
glītības iestāžu pedagogu darba samaksas daļējai nodro-
šināšanai; Carnikavas pamatskolas pedagogu un interešu 
izglītības pedagogu darba samaksa; 1.–4. klašu skolēnu 
daļējs finansējums ēdināšanai, neliels finansējums mā-
cību līdzekļu iegādei un daļējs finansējums no Kultūras 
ministrijas Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas peda-
gogu atalgojumam. 

Asistentu sociālajiem pakalpojumiem, kas novadā ir 
ļoti pieprasīti, finansējums no valsts plānots 25 000 eiro 
apmērā, un neliels finansējums ir no Kultūras ministrijas 
kultūras kolektīvu vadītāju atlīdzībai – 4576 eiro. 

Valsts autoceļu fonda piešķirtie līdzekļi plānoti tādā 
pašā apjomā kā 2020. gadā – 85 835 eiro, un Dabas resur-
su nodokļa ieņēmumi – 9000 eiro apmērā.

Finansēšanai no aizņēmumiem  īpatsvars kopējā bu-
džetā ir 38 % (2020. gada sākumā – 21 %), finansēšana 
no naudas līdzekļu atlikuma – 2 %, par 1 % mazāk nekā 
iepriekšējā gadā.

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem 
un sankcijām, kā arī norēķiniem ar citām pašvaldībām 
par izglītību kopā veido aptuveni 1 % no kopējiem bu-
džeta ieņēmumiem. 

Finansēšana no aizdevumiem
2021. gadā finansēšana no aizdevumiem kopumā plā-

nota 9 044 482 eiro apjomā desmit aizņēmuma līgumiem, 
tai skaitā arī izglītības iestāžu investīciju projektiem: 
Carnikavas pamatskolas pārbūvei – 5 milj. eiro apmērā 
jeb 55 % no plānotajiem aizņēmumiem, un pirmsskolas 
izglītības iestādes “Piejūra” būvniecības pabeigšanai –  
690 012 eiro. 1,5 milj. eiro jeb 17 % no kopējiem aizņē-
mumiem plānots ielu, ceļu infrastruktūras attīstības finan-
sēšanai, bet 900 tūkst. eiro jeb 10 % plānoti ERAF projek-
tam “Deinstitucionalizācija”. Kā prioritārais projekts, kuru 
finansēs no aizņēmuma, par 400 tūkst. eiro ieplānota Ei-
muru-Mangaļu meliorācijas sūkņu stacijas atjaunošana, 
kas ir svarīgi plašam iedzīvotāju lokam, lai neradītu plūdu 
draudu situāciju mājokļiem. Tā kā plānots atvērt pirms-

skolas izglītības iestādi “Piejūra”, ir ieplānota arī aprīkoju-
ma finansēšana no aizņēmuma 200,7 tūkst. eiro apjomā. 
Pārējie trīs ir nelieli Lauku atbalsts dienesta projekti, ku-
riem pēc pabeigšanas finansējums no LAD tiks atgriezts 
aizņēmuma segšanai Valsts kasē. 

Izdevumi
Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumi 2021. gadā plānoti 23 595 931 eiro apjomā un ir 
iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās, tai skaitā iekļau-
ta aizdevuma atmaksa Valsts kasei 1 323 347 eiro apmērā. 

01.000.Vispārējie valdības dienesti – 2 869 715 eiro jeb 
12 % no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver 
virkni pasākumu, kas saistīti ar pašvaldības darbības no-
drošināšanu – administrācijas izmaksas – 647,9 tūkst. eiro, 
finanšu vadībai – 222 tūkst. eiro, klientu apkalpošanai –  
61 tūkst. eiro, informācijas tehnoloģiju apkalpošanai –  
158 tūkst. eiro, bez tam arī aizdevumu apkalpošanas mak-
su Valsts kasei 36 tūkst. eiro, iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 1 631 209 eiro, kam īpatsvars vispā-
rējo valdības dienestu izdevumos ir 57 %, kopējos pašval-
dības izdevumos – 7%. Savukārt izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem pašvaldības budžetā paredzēti 10 000 eiro. Ir 
paredzēti arī sociālās aizsardzības pasākumi darbiniekiem 
– veselības apdrošināšana. 

03.000. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināša-
nai paredzamais finansējums ir 374 637 eiro jeb 2 % no 
kopējiem pašvaldības izdevumiem. Pašvaldības policijas 
kārtējiem izdevumiem 342 810 eiro ir 92% īpatsvars šajā 
sadaļā. 

04.000. Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā pa-
redzēti 2 497 260 eiro jeb 10 % no kopējiem izdevumiem. 
Sadaļā lielākais īpatsvars – 72 % jeb 1,8 milj. eiro paredzēti 
ceļu, ielu infrastruktūras attīstības programmas īstenoša-
nai, piesaistot arī finansēšanu no aizņēmuma; 85 000 eiro 
paredzēti dažādiem nelieliem ceļu un ielu labiekārtošanas 
darbiem, papildus Valsts autoceļu fonda finansējumam, 
kurš plānots 85 835 eiro apmērā. Kopumā 143 tūkst.eiro 
apmērā paredzēts finansējums trijiem Lauku atbalsta die-
nesta projektiem infrastruktūras labiekārtojumam, bet kā 
jau katru gadu neliels finansējums 1000 eiro paredzēts kā 
atbalsts pašvaldības iedzīvotājiem projektu gatavošanai 
par daudzdzīvokļu māju siltināšanu. Nēģu krājumu pa-
pildināšanai Gaujā finansējums paredzēts 10 tūkst eiro. 
Šajā sadaļā plānotas arī Attīstības un plānošanas nodaļas 
izmaksas 139 tūkst. eiro apmērā, Būvvaldes finansējums 
186 tūkst. eiro apmērā un Tūrisma informācijas centra fi-
nansējums 43 tūkst. eiro.

05.000. Dabas resursu nodoklis ieplānots 9 tūkst. eiro, 
un tā īpatsvars kopējos izdevumos nesasniedz pat 1 %.

06.000. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimnie-
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košanas pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 
4 886 741 eiro jeb 21 % no kopējiem plānotajiem izde-
vumiem. Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas Komunālserviss” izdevumi 1 125 624 eiro 
komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas 
izdevumu apmaksai, kas tiek sniegti fiziskām un juridis-
kām personām, bet, lai izpildītu pašvaldības pasūtījumu 
– apsaimniekotu pašvaldības īpašumus, ielas un ceļus, la-
biekārtotu teritoriju un citiem pasākumiem – 

2 256 841 eiro, kas palielinājušies par 11 % sakarā ar 
pašvaldības apsaimniekojamo īpašumu palielināšanos, kā 
arī pirmsskolas izglītības iestāžu un Carnikavas pamatsko-
las apsaimniekošanas darbu veikšanu, 47 tūkst. eiro – ko-
munālās saimniecības transporta investīcijām. Šajā izde-
vumu klasifikācijā ir paredzēti izdevumi arī Kohēzijas fon-
da līdzfinansētājam ūdenssaimniecības projektam 937,5 
tūkst eiro apjomā, prioritārajam projektu Eimuru-Man-
gaļu meliorācijas sūkņu stacijas atjaunošanai 400 tūkst. 
eiro apmērā un ES Padomes projektam “Life CoHabit”  
70 tūkst. eiro apmērā.

Turpinās arī zemes, mežu ierakstīšana zemesgrāmatā – 
plānoti 20 000 eiro. 

Pašvaldība sniedz atbalstu arī privātpersonām: 9750 
eiro – projektam “Sabiedrība ar dvēseli”, kas no pašval-
dības iedzīvotāju puses ir ļoti atbalstīts. Tiks turpināts arī 
izsniegt līdzfinansējumu pašvaldības iedzīvotājiem, lai pie-
slēgtos ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kam paredzēti 
20 tūkst. eiro. 

08.000. Atpūtas, kultūras un reliģijas, kā arī sporta pa-
sākumiem dome ieplānojusi izdevumus 845 617 eiro jeb  
4 % no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinājumā ar ie-
priekšējo gadu samazinājušies par 35 %, jo ERAF līdzfi-
nansētais projekts SAM 5.5.1. “Saviļņojošā Vidzeme” Car-
nikavas novadā ir beidzies, un  tā īstenošanā ir izbūvēti 
četri infrastruktūras objekti. 

Izglītības nodaļai paredzēti 59 420 eiro, sporta un kultū-
ras finansiālajam atbalstam ieplānoti 40 000 eiro. Ir ieplāno-
ti līdzekļi arī bibliotēkai 65 030 eiro, ko gada laikā apmeklē 
daudzi novadnieki, kā arī tautas namam “Ozolaine” 247 172 
eiro, tā kolektīvu darbības nodrošināšanai – 5000 eiro. No-
vadā ir izveidots Carnikavas Novadpētniecības centrs (81 
908 eiro), kuru apmeklē viesi no Latvijas un ārvalstīm, un 
nākamgad paredzētas jaunas ekspozīcijas. Savukārt bēr-
niem un jauniešiem jau kopš 2010. gada vasarās tiek orga-
nizētas dienas aktivitātes grupas ar daudzveidīgas temati-
kas pasākumiem, to izmaksas – 7445 eiro. Arī Carnikavas 
sporta sekcijām un pasākumiem līdzekļi ieplānoti kopā  
58 890 eiro. Kopš 2017. gada turpinās SAM 9.2.4.2. pro-
jekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei”, kam paredzēti 15 tūkst. eiro. Sa-
biedrisko attiecību pasākumiem kopumā plānoti 35 442 
eiro, bez tam Sabiedrisko attiecību nodaļas izmaksas plā-
notas 52 790 eiro. Kultūras pasākumiem, līdzīgi kā katru 
gadu, ieplānoti 90 tūkst. eiro.

09.000. Sadaļas “Izglītība” plānotie izdevumi ir 9 320 
272 eiro jeb 39 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. 

14. attēls. Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra



CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2020. GADA  PUBLISKAIS PĀRSKATS

40

Lielākie izdevumi ieplānoti ERAF līdzfinansētajam pro-
jektam – Carnikavas pamatskolas pārbūvei – 5 milj. eiro 
jeb 54 % no Izglītības sadaļā paredzētajiem izdevumiem. 
Paredzēti 766,7 tūkst. eiro pirmsskolas izglītības iestādes 
“Piejūra” būvniecības pabeigšanai, kā arī aprīkojuma iegā-
dei – 200,7 tūkst. eiro; lai uzsāktu pamatdarbību, ieplānoti 
vēl 521 tūkst. eiro. Izdevumi ietver arī pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Riekstiņš” finansēšanu 868 504 eiro apjomā; 
finansējumu Carnikavas pamatskolai ar 13 % īpatsvaru  
(1 168 391 eiro), Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 
izdevumus 273 420 eiro. Izglītības iestāžu audzēkņu trans-
porta kompensēšanai paredzēti 25 000 eiro, norēķini ar ci-
tām pašvaldībām un juridiskajām personām par izglītības 
pakalpojumu sniegšanu kopā ir 419 741 eiro jeb 4,5 % no 
izdevumiem šajā sadaļā. Plānots, ka līdz ar jaunās pirms-
skolas izglītības iestādes darbības uzsākšanu, finansēšana 
privātām pirmsskolas izglītības iestādēm samazināsies. Ir 
arī piesaistīti dažādi Eiropas Savienības projekti izglītības 
iestāžu audzēkņu mācību uzlabošanai.

10.000. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plā-
noti izdevumi 1 469 342 eiro jeb 6 % no kopējā budžeta. 
Palielinājums pret 2020. gada budžetu ir 3 %, kas saistīts 
ar Deinstitucionalizācijas projekta – sociālo dzīvokļu mā-
jas būvniecību. Šim projektam paredzēti 910 tūkst. eiro 
jeb 62 % no Sociālās aizsardzības pasākumu budžeta.  
16 %  jeb 234,7 tūkst eiro no šīs budžeta sadaļas plānoti So-
ciālā dienesta darba nodrošināšanai, kur daļēji ietvertas arī 
brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” un sociālā aprū-

pes centra “Pīlādzis” izmaksas. Ar 14 % īpatsvaru plānoti 
izdevumi sociālajiem pabalstiem – 200 500 eiro, kā arī ne-
lielas izmaksas (3557 eiro) politiski represēto atbalstam un 
bērnu piedzimšanas pabalstiem (10 000 eiro). Plānoti arī 
izdevumi sociālo dzīvokļu uzturēšanai 4200 eiro apmērā, 
kā arī izdevumi iedzīvotāju atbalstam – miršanas, tuber-
kulozes gadījumā, kā arī psihologa pakalpojumiem 8000 
eiro. Plānoti arī izdevumi daudzbērnu ģimeņu ēdināšanas 
pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Bāriņtiesas izde-
vumu īpatsvars šajā sadaļā ir 4 % –  54 088 eiro. Ļoti pie-
prasīti ir asistentu pakalpojumi pašvaldībā, ko līdzfinansē 
valsts, un tam plānoti ir 25 000 eiro. 10 000 eiro paredzēti 
arī ESF projektam “Sabiedriski lietderīgie darbi”, kaut gan 
pašvaldībā pieprasījums pēc šī projekta ir visai neliels.

Aizdevumu atmaksa 2021. gadā un trijos 
turpmākajos gados

2020. gada beigās Carnikavas novada domē pavisam 
bija noslēgti 36 aizņēmumu līgumi par kopējo atmaksu 
20,1 milj. eiro; 2021. gadā atmaksa plānota 1 323 347 eiro 
ar 6 % īpatsvaru kopējos izdevumos un kopā ar aizņē-
mumu apkalpošanas izmaksām ir 13 % no pašu ieņēmu-
miem. 2022. gadā atmaksa ir 1 427 812 eiro (14 % no 
pašu ieņēmumiem), 2023. gadā – 1 644 421 eiro (16 %) 
un 2024. gadā – 1 582 075 eiro (15 %).

15. attēls. Izdevumu sadalījums 
pēc ekonomiskās klasifikācijas
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Izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās 
klasifikācijas

15. attēlā parādīti Carnikavas novada pašvaldības plā-
notie izdevumi 2021. gadā sadalījumā pēc ekonomiskās 
klasifikācijas.

Kā redzams attēlā, lielākie izdevumi – 45 % jeb  
10 542 476 eiro – plānoti kapitālieguldījumiem saistībā 
ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu apguvi, ielu, 
ceļu infrastruktūras attīstību, kā arī izglītības iestāžu būv-
niecību, 27 % jeb 6 431 857 eiro plānoti atlīdzībai, arī paš-
valdības četrām izglītības iestādēm, kuru pedagogu atal-
gojumu daļēji finansē valsts. Preces un pakalpojumi ir ar 
13 % īpatsvaru jeb 3 180 082 eiro. Iemaksas pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras 
nespēj segt savus izdevumus, ir 7 % jeb 1 631 209 eiro 
no visiem izdevumiem, bet aizņēmumu atmaksa 6 % jeb  
1 323 347. 

Sociālajiem pabalstiem plānots tikai 1 %  jeb  
194 557 eiro no izdevumiem, kas saistīts ar to, ka Car-
nikavas novads atrodas Pierīgā un iedzīvotāji ir diezgan 
labi sociāli situēti. Uzturēšanas izdevumi citām pašvaldī-
bām par izglītību un sociālajiem pakalpojumiem ir plā-
noti 1 % jeb 292 403 eiro apmērā.

Programma turpmākajiem diviem  
saimnieciskajiem gadiem

      Programma izstrādāta saskaņā ar Investīciju plā-
nu 2020.–2022.gadam, kurš tika izskatīts un apstipri-

nāts 2020. gada 23. novembra ārkārtas sēdē. 
     Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānota 

vairāku ielu virsmas divkāršā apstrāde, ielu būvniecība, 
turpināsies arī pludmaļu labiekārtošana ar pārģērbša-
nās kabīnēm, tualetēm un atpūtas vietu izveide vairākās 
vietās. Turpināsies arī apjomīgais ERAF līdzfinansētais 
objekts – Carnikavas pamatskolas pārbūve un Kohēzijas 
fonda projekts Ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā 
3.kārta.

Tā kā, pamatojoties uz novadu apvienošanu, ar Āda-
žu novada domi ir noslēgts sadarbības līgums par at-
tīstības programmas izstrādi 2021.–2027. gadam, kā arī 
par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju 2021.–
2037. gadam, visa tagadējā Carnikavas novada attīstība 
būs atkarīga no šo dokumentu kvalitatīvas izstrādāša-
nas, novērtējot objektīvus apstākļus.

Carnikavas novada pašvaldība 2021. gadā un arī 
nākamajos gados turpinās intensīvu darbu pie novada 
iedzīvotāju sociālās labklājības sekmēšanas, izglītības, 
sporta un kultūras, ūdenssaimniecības un transporta 
infrastruktūras uzlabošanas.
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Pielikums Nr. 1. Tabulas

8. tabula. Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji

Nr.p.k.
Klasif. kods Ieņēmumu rādītāji 2019. gada  

izpilde, eiro
2020. gada  
izpilde, eiro

Apstiprināts 
budžets  

2021. g. eiro

% 2020.  g. pret 
2019. g.

Eiro 2020. g. pret 
2019. g.

1. 1.0.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10 040 169 10 181 737 9 702 297 101,41 141 568

2. 4.0.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 495 101 1 445 984 1 456 549 96,71 -49 117

3. 3.0. Nenodokļu ieņēmumi 713 305 229 350 223 957 32,15 -483 955

4. 5.5.00. Dabas resursu nodoklis 0 6 786 9000 6 786

5. 17.2.0.0. Transferti no atvasinātām publiskām 
personām

0 3 723 0 0 3 723

6. 18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtie uztu-
rēšanas izdevumu transferti no valsts 
budžeta

831 069 959 314 865 132 115,62 129 637

7. 18.6.3.0. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts 
budžeta transferti  ES struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai

3 996 365 723 549 1 414 229 18,11 -3 272 816

8. 18.6.4.0. Dotācija no PFIF 224 176 0 0 -224 176

9. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 78 816 71 570 50 000 90,81 -7 246

10. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārval-
stu finanšu palīdzības

387 858 121 114 0 31,23 -266 744

11. 21.3.0.0. Maksāj.par budž. iest.sniegtajiem 
pakalpojumiem

1 139 128 991 046 1 348 795 87,0 -148 082

12. 21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par budžeta iestā-
žu pakalpojumiem

19 436 28 648 35 000 147,40 9 212

K O P Ā ieņēmumi 18 925 424 14 762 821 15 104 959 78,00   -4 162 603

13. Finansēšana Izdevumu segšanai iesaistīti līdzekļu 
atlikumi uz gada sākumu

273 314 1 965 359 497 250 7x 1 692 045

14. Finansēšana Aizņēmums 4 181 954 5 006 655 9 044 482 119,72  824 701

P A V I S A M ieņēmumi 23 380 692 21 734 835 23 595 931 92,96 -1 645 857

9. tabula. Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas

Nr.p.k.
Klas. 
kods Izdevumu rādītāji 2019. gada 

izpilde, eiro
2020. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2021. g. eiro
% Eiro 2020. g. 

pret 2019. g.

1. 1000 Atlīdzība 5 279 142 5 537 492 6 431 857 168.,87 258 350

2. 2000 Preces un pakalpojumi 3 331 551 3 742 200 3 180 082 112,33 410 649

3. 3000 Subsīdijas un dotācijas 45 167 27 679 0 61,28 -17 488

4. 4000 Procentu izdevumi 552 552

5. 5000 Pamatkapitāla veidošana 8 502 190 6 795 935 10 542 476 79,93 -1 706 255 

6. 6000 Sociālie pabalsti 166 669 246 167 194 557 147,70 79 498

7.
7200

Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti citām 
pašvaldībām, valsts budžetu

644 550 958 289 292 403 148,68 313 739

8.
7200

Pašvaldību budžeta transferti pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā

2 414 233 2 221 202 1 631 209 92 -193 031

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 1 030 225 1 147 396 1 323 347 111,37 117 171 

Kopā 21 413 727 20 676 912 23 595 931 96,56 -736 815
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10.tabula Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām

Funkcionālā 
kategorija

Izdevumu rādītāji
2019. gada 
izpilde, eiro

2020. gada 
izpilde, eiro

Apstiprināts
budžets

2021. g. eiro

% 
2020. g.

pret 2019. g.

Eiro 2020. g. 
pret 2019. g.

1. 01.000 Vispārējie valdības dienesti 3 540 660 3 395 770 2 869 715 95,91 -144 890

Tai skaitā iemaksas pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā

2 414 233 2 221 202 1 631 209 92 -193 031

2. 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 349 493 378 261 374 637 108,23 28 7688

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 5 222 150 2 311 282 2 497 260 44,26 -2 910 868

4. 05.000. Dabas resursu nodoklis 0 18 541 9000 … …

5. 06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

3 708 219 4 208 650 4 886 741 113,50 500 431

6. 08.000 Atpūta, kultūra un sports 1 553 781 1 640 034 845 617 105,55 86 253

7. 09.000 Izglītība 5 502 161  6 943 381 9 320 272 126,19 1 441 220

8. 10.000 Sociālā aizsardzība 507 038 633 597 1 469 342 124,96 126 559

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 1 030 225 1 147 396 1 323 347 111,37 117 171

Kopā 21 413 727 20 676 912 23 595 931 96,56 -736 815
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SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA” 
      Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304     

     Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv    

  NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
    Madonā 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas laiks Nr. 3.1./2021 

Carnikavas novada domei 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 
Mēs esam veikuši CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS(turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā 
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance);
o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites principu

aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par CARNIKAVAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības 
konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 
31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”.

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora 
revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma 
sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu 
pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas 
kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un 
objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Pielikums Nr. 2. Neatkarīgu revidentu ziņojums
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Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 
o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu 
atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida 
apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas 
tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai 
šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un 
vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības 
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav 
nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija
atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu 
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī 
par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams 
sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības 
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai 
nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata 
sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas 
izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta 
līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja 
tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti 
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz 
šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo 
skepsi. Mēs arī:  
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o identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks
atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana
var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas
sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

o iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem
atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās
vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

o izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska
nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma
datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

o izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto
informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un
notikumus;

o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par
Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu
atzinumu.

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un 
laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 

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

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

zīmogu 

Anita  Kursīte (sertifikāts 
nr.14.) 

Anita Kursīte, tel.29483813 
anita.kursite@inbox.lv 
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Pielikums Nr. 3. Domes lēmums par 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu




