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IEVADS 

 

Cienījamie Carnikavas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

 

 

2015. gads Carnikavas novada pašvaldībā bija tikpat spraigs kā 

iepriekšējie, taču izaugsmē bija vērojamas nelielas lejupslīdes 

tendences, kuras ietekmēja vispārējā ekonomiskā situācija valstī: 

iekšzemes kopprodukta pieaugums 2015. gadā bija 2,4% iepriekšējā 

4,4% pieauguma vietā. 

 Carnikavas novada domē 2015. gadā ieņēmumi (bez 

finansēšanas), salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājās par 16%, un kas 

būtiski – samazinājums par 50% bija saistīts ar transfertiem Eiropas 

Reģionālā Attīstības fonda līdzfinansētajam projektam plūdu draudu mazināšanai Carnikavas 

novadā, jo projekts tika pabeigts gada beigās. Kaut gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 

salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājās par 0,9%, tiem bija lielākais īpatsvars ieņēmumos  - 50%. 

Arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi bija samazinājušies par 0,3%, bet īpatsvars ieņēmumos 

bija 13%. Izdevumi samazinājās tikai par 6,6%, jo pašvaldības finanšu resursu pietiekamība tika 

nodrošināta no iepriekšējā gada uzkrājuma veidojot naudas līdzekļu atlikumu 1.2 milj.eiro apmērā, 

tai skaitā arī augstāk minētā ERAF projekta nomaksai. 7% no izdevumiem Carnikavas pašvaldība 

maksāja arī pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām. 2015. gada beigās naudas līdzekļu 

atlikums bija 438.6 tūkst.eiro. Jāpiebilst, ka par 8% palielinājās izdevumi sociālajiem pabalstiem, 

kas neliecina par iedzīvotāju labklājības celšanos. 

Carnikavas novadā par jaunāko iedzīvotāju izglītības nodrošināšanu rūpējas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Riekstiņš”, Carnikavas pamatskola, Piejūras internātpamatskola un 2014./2015. 

mācību gada sākumā durvis vēra Carnikavas Mūzikas un mākslas skola, kuras audzēkņi jau šobrīd 

gūst ļoti labus panākumus dažādos konkursos un izstādēs. 

Arī Piejūras internātpamatskola 2015. gadā sekmīgi veica savu pamatfunkciju – īstenot 

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

mācību procesā un reitterapijas speciālistu iesaistīšana izglītojamo rehabilitācijas procesā. Skola 

veiksmīgi piedalās Ekoskolu programmā un 2015. gadā paturēja arī Ekoskolas Zaļo karogu. 

2015.gadā tika pabeigts darbs pie jaunas profesionālās pamatizglītības programmas „Zvejniecība” 

izstrādes, tika ieviesta E- klase mācību sniegumu uzskaitē un Mākslas terapijas iekļaušana mācību 

procesā. 2015. gadā jau 14. reizi skolā tika organizēts deju festivāls „Carnikavas Ritmi”, kas pulcē 
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dejot gribētājus no visas Latvijas. Sākot ar 2015.gada II pusgadu, audzēkņi pastiprināti piedalās 

dažādos sporta pasākumos.   

Rūpējoties par vecākā gadagājuma krievvalodīgo iedzīvotāju integrāciju, par pašvaldības 

līdzekļiem tika organizēti latviešu valodas kursi. Par tiem ir saņemtas ļoti labas dalībnieku 

atsauksmes, pēc pieprasījuma šādi valodas kursi tiks organizēti arī 2016.gadā.  

Sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem – mazturīgajiem un trūcīgajiem – pašvaldība nodrošina 

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

novada jaundzimušos.  

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

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

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

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

tiks nodrošināta arī turpmākajos gados. 

Nedaudz pazeminoties novada iedzīvotāju dzīves līmenim, gada griezumā tika palielināti 

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

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

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

uz laiku ieguva apmaksātu pagaidu darbu.  

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

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

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

Carnikavas Novadpētniecības centram ir nozīmīga loma novada kultūras un vēstures 

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

2015.gadā Carnikavas nēģis iekļauts Eiropas Savienības Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu reģistrā. 

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

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

tā 2015. gadā tika pabeigta.  

 2015.gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais vairāku gadu 

projekts 4.4 milj.eiro apmērā plūdu draudu mazināšanai Carnikavas novadā, kura rezultātā tika 

atjaunoti esošie aizsargdambji un izbūvēti papildus dambji Gaujas upes krastos.   

2015.gadā tika veikta novada domes īpašumā esošo un Aģentūrai apsaimniekošanā nodoto 

ielu, ceļu un laukumu apsaimniekošana un uzturēšana, veicot ielu segumu konstrukciju atjaunošanu 

242 531 eiro vērtībā, ceļmalas grāvju tīrīšanu, nomaļu profilēšanu, kā arī ielu un ceļu kaisīšanu ar 

pretslīdes materiāliem, kā arī veikta tilta pār Vecupi Rūpnieku ielā atjaunošana 109 377 eiro vērtībā. 
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Ceļu ielu un infrastruktūras attīstības programmas ietvaros tika veikta ielu apgaismojuma 

infrastruktūras labiekārtošana 152 956 eiro vērtībā.  

Pabeigta ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) 

apgaismojumu Carnikavas novadā II kārta par kopējo summu 69 967 eiro vērtībā. 

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

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

apsaimniekošana, veicot kapsētas digitalizāciju 4555 eiro vērtībā. Labiekārtošanas darbu un 

komunālās saimniecības nodrošināšanai 2015. gadā iegādāta tehnika 342 997 eiro vērtībā. 

 Aktīvi turpinājās darbs ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībā un tās 

infrastruktūras atjaunošanā, 2015.gada tika veikta ūdensvadu izbūve 43 587 eiro vērtībā. Veikta 

kanalizācijas izbūve pie esošā kanalizācijas vada Kalngalē Cīruļu ielā  un Svīres ielā 8968 eiro 

vērtībā. Ar Eiropas Savienības atbalstu Lilastē veikta sadzīves kanalizācijas izbūve Ziemeļu ielā un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 265 719 eiro vērtībā, kā arī veikta ūdensvada izbūve 

Ziemeļu ielā un artēziskā urbuma rekonstrukcija 252 554 eiro vērtībā. 

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepārtraukta darbība tiek nodrošināta, organizējot 

atkritumu savākšanu un izvešanu no pludmales, dabas parka un ezeriem. 2015.gadā atkritumi tika 

izvesti 30 749 eiro vērtībā. Regulāri kontrolēta juridisko un fizisko personu atbildība saistošo 

noteikumu ievērošanā un izpildē, veikts aktīvs skaidrojošais darbs fiziskām un juridiskām personām 

par atkritumu apsaimniekošanas prasību nodrošināšanu.  

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

deviņu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības.  

2015.gada decembrī uzsākta Sporta būvju nojaukšana stadionā 7000 eiro vērtībā un 

turpināsies 2016.gadā. 

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

nav notikušas. 

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

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājums ilgtermiņā saistībā ar jauno finanšu 

izlīdzināšanas likumu, kā rezultātā pašvaldība nevarēs plānot aizņēmumus vidēja termiņa 

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

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

ieņēmumiem sastādīs aizņēmumu atmaksa.  

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

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

kvalitatīvu infrastruktūru. 
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Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskata parakstīšanas datumam 

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

Pašvaldībai nav pamata uzskatīt, ka 2016.gadā radīsies īpaši riski vai neskaidri apstākļi, kas 

varētu būtiski ietekmēt pašvaldības funkcionālo uzdevumu izpildi vai finansiālo stāvokli. 

 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja      D.Jurēvica 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. Carnikavas novada pašvaldības vispārējs raksturojums 

 

 Carnikavas pašvaldība ir dibināta 1992. gada 2. aprīlī. 2006. gada 24. martā Carnikavas 

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

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

administratīvi teritoriālo reformu, Carnikavas novada pašvaldības administratīvā teritorija 

nemainījās.  

 Carnikavas pašvaldības administratīvā teritorija izvietojusies gar Rīgas jūras līča Vidzemes 

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

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

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

Gauja un Mežciems. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, likvidējoties kolhozam, zivsaimniecības ražotnes 

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

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

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

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

uzņēmumu skaits uz 01.01.2016.  pašvaldībā bija 654. Tie lielākoties nodarbojas ar dažāda veida 

pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmumu skaits, Carnikavas novada domei intensīvi piedaloties 

uzņēmējdarbības veicināšanā, katru gadu pieaug: 2015. gadā to skaits palielinājās par 25 – reģistrēti 

43, likvidēti 18. 

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

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

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

mežsaimnieciskā darbība. 
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1.2. Administratīvās teritorijas sadalījums 

 

Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatība ir 8069,7 ha, tai skaitā 1639,9 ha – 

lauksaimniecības zeme; 4458,2 ha – mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas, kur 

saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu; 540,1 ha – ūdens objektu zeme; 157,9 ha – dabas 

pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme; 700,1 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme; 29,8 

ha – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme; 17,9 ha komercdarbības objektu apbūves zeme; 69,5 ha – 

sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme; 21,1 ha – ražošanas objektu apbūves zeme; 356,2 ha – 

satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme; 76,4 ha – inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu apbūves zeme; 2,6 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts. 

 

lauksaimniecības 
zeme; 1639,9; 20%

mežsaimniecības 
zeme un īpaši 
aizsargājamās 

teritorijas, kurās 
saimnieciskā 

darbība aizliegta ar 
normatīvo aktu; 

4458,2; 55%

ūdens objektu 
zeme; 540,1; 7%

dabas pamatnes 
un rekreācijas 
nozīmes zeme; 

155,3; 2%

individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūves zeme; 

700,1; 9%

daudzdzīvokļu 
māju apbūves 

zeme; 29,8; 0%

komercdarbības 
objektu apbūves 
zeme; 17,9; 0%

sabiedriskas 
nozīmes objektu 

apbūves zeme; 

69,5; 1%

ražošanas objektu 
apbūves zeme; 

21,1; 0%
satiksmes 

infrastruktūras 
objektu apbūves 

zeme; 356,2; 5%

inženiertehniskās 
apgādes tīklu un 
objektu apbūves 

zeme; 76,4; 1%

nekustamā 
īpašuma lietošanas 

mērķis nav 

norādīts ; 2,6; 0%

 
1. attēls    Administratīvās teritorijas sadalījums 2015. gadā   

  

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

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

Garezeri, Laverezers un citas ūdenskrātuves.  

Detalizēti izvērtējot pašvaldības administratīvās teritorijas sadalījumu, var secināt, ka 

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

Republikā. 
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Uz 01.01.2016. Carnikavas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekritīgās zemes sadalījums 

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

datiem, ir sekojošs: 

1. Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes kopplatība ir 630,8 ha (596,8 ha –  

01.01.2015.) , tai skaitā 313,8 ha (269 ha – 01.01.2015.) īpašumā esoša un 317 ha (327,8 ha 

– 01.01.2015.) pašvaldībai piekritīgā zeme. 

              
           1a. attēls   Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes 2015. gadā ar kopplatību  630,8 ha  

 

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

lietošanas mērķu grupām: 

2.1. lauksaimniecības zemes – 23,1 ha (3,7%)  

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

aizliegta ar normatīvo aktu – 188,1 ha (29,8%)  

2.3. ūdensobjektu zeme – 50,3 ha (8,0 %)  

2.4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes teritorijas – 66,1 ha (10,5 %)  

2.5. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 10,1 ha (1,6%)  

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

2.7. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un komercdarbības objektu apbūves zeme – 39,5 

ha (6,3 %)  

2.8. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – 183,1 ha (29 %)  

2.9. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme – 65,4 ha (10,4 %) . 

 

1.3. Iedzīvotāji 

 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2016. gada 1. janvāri dzīvesvietu 

Carnikavas novadā  bija deklarējuši 7081 iedzīvotāji.     
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2. attēls          Deklarēto iedzīvotāju skaita dinamika   

 

Kā redzams 2. attēlā, pēdējo sešu gadu laikā ir vērojama pozitīva tendence deklarēto 

iedzīvotāju skaita dinamikā – arvien vairāk cilvēku par savu dzīvesvietu izvēlas Carnikavas novadu, 

ko ietekmē arī Rīgas un jūras tuvums. Salīdzinājumā ar 2014. gadu, deklarēto iedzīvotāju skaits 

pieaudzis par 172 cilvēkiem.  

 
             3. attēls   Iedzīvotāju dabiskā kustība Carnikavas novadā 

 

Arī 2015. gadā vērojama pozitīva demogrāfiskā bilance. Tika reģistrēti 187 dzimušie 

iedzīvotāji, bet mirušie bija 39, kā rezultātā dabiskais pieaugums bija 148 iedzīvotāji. Jāatzīst, ka 

valstī kopumā palielinās dzimstība un Carnikavas novads nav izņēmums, tāpēc pašvaldībai ir 

jādomā par skolas attīstību, bērnu dārza paplašināšanu un citiem jautājumiem. Miršanas rādītāji 

2015. gadā samazinājušies, kas, iespējams, skaidrojams ar veselības aprūpes uzlabošanos medicīnas 

zinātnes attīstību u.c. 
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                         4. attēls     Iedzīvotāju skaita sadalījums pēc darbspējas vecuma uz 01.01.2016. 

 

 

                        
                       5. attēls   Bērnu sadalījums pa vecuma grupām uz 01.01.2016. 
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Latvijas pilsoņi
5929
85%

Latvijas 
nepilsoņi

725

11%

Latvijas 
bezvalstnieki

1

0%

Bēgļi
1

0%
Pārējie 

291
4%

 
                        6. attēls       Carnikavas novada iedzīvotāju struktūra pēc pilsonības(01.01.2016.) 

 

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

 

latvieši
4610
66%

krievi
1455
21%

ukraiņi 
204
3%

poļi
104
2%

baltkrievi
216
3%

pārējie
216
3%

neizvēlēta
128
2%

 
                    7. attēls   Carnikavas novada iedzīvotāju struktūra pēc tautības(01.01.2016.) 

 

Kā redzams 7. attēlā, arī pēc tautības visvairāk iedzīvotāju Carnikavas novadā jeb 66% (2013. gadā 

– 67%, 2015. gadā – 68%) ir latvieši un 34% – citu tautību iedzīvotāji. 
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                         8. attēls  Bezdarba līmeņa dinamika Carnikavas novadā  

 

 Salīdzinājumā ar 2015. gada janvāri, bezdarba līmenis uz 2016. gada janvāri pieaudzis par 

0,5%. Uz 2016. gada 1. janvāri novadā reģistrēti 134 bezdarbnieki ( uz 01.01.2015. – 128). 

2015. gadā Carnikavas novadā tika noslēgtas 102 laulības, kas, salīdzinot ar 2014. gadu, ir 

par 9 noslēgtajām laulībām vairāk. Sākot ar 2013. gadu, laulības var slēgt jebkurā vietā 

administratīvajā teritorijā, daudzi pāri izvēlējās šādu iespēju. Popularitāti nezaudē laulības 

Carnikavas Novadpētniecības centrā. Vairākas laulību ceremonijas tika organizētas arī pie Gaujas 

ietekas jūrā, kā arī jūras piekrastē Lilastē. 

  

2. CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 

2.1. Lēmējvara 

 

Carnikavas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts lēmējorgāns – 

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

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

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

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

atbilstīgu izlietojumu. 

Carnikavas novada domes juridiskais statuss 

Carnikavas novada domē darbojas 15 deputāti.  

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

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

Roberts Raimo Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Rolands Laveiķis Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 
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Pjotrs Špakovs Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Ilze Tjarve  Deputāte   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Edgars Sliede  Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” (līdz 

20.01.2015. un no 16.12.2015.) 

Aldonis Lūkins Deputāts                                 partija „Zaļo un zemnieku savienība” (no 

21.01.2015. līdz 15.12.2015.)                                                

Eva Odziņa  Deputāts   partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Arta Deniņa   Deputāte   partija „Reģionu alianse” 

Kristaps Bergmanis Deputāts   partija „Reģionu alianse” 

Imants Krastiņš Deputāts   partija „Reģionu alianse” 

Ilze Vilka  Deputāte   partija „Reģionu alianse” 

Eduards Burģelis Deputāts   partija „Saskaņas centrs” 

Eduards Bogdanovs Deputāts   partija „Saskaņas centrs”  

Kārlis Eidis     Deputāts   partija „Saskaņas centrs”   

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

 

Līdz 16.12.2015. Domes priekšsēdētāja bija D.Jurēvica, bet no 16.12.2015. – I.Krastiņš. Līdz 

17.12.2015. Domes priekšsēdētāja vietniece bija Ģ.Kozlovska, bet no 17.12.2016. bija trīs domes 

priekšsēdētāja vietnieki : E.Sliede, E.Burģelis, R.Raimo. 

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

pašvaldības deputātiem tiek ievēlētas šādas komitejas: 

1. Finanšu un budžeta jautājumu komiteja; 

2. Attīstības un labiekārtošanas jautājumu komiteja; 

3. Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja. 

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

iedzīvotāji un pašvaldības administrācijas darbinieki: 

1. Administratīvā komisija; 

2. Iepirkuma komisija; 

3. Vēlēšanu komisija;  

4. Nekustamā īpašuma lietu komisija; 

5. Izsoles komisija; 

6. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

7. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;  
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8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija; 

9. Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija; 

10. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”; 

11. Ētikas komisija; 

12. Carnikavas novada civilās aizsardzības komisija, kuras sastāvu apstiprina 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 

13. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisija; 

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

komisija; 

15. Pedagogu stipendiju un mērķstipendiju saņēmēju atlases komisija ; 

16. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija;  

17.     Atlīdzības noteikšanas komisija; 

18.     Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” komisija; 

19.     Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai; 

20.     Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un norakstīšanas komisija; 

21.     Automašīnu aktēšanas komisija; 

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

23.     Medību koordinācijas komisija 

2015. gadā (periodā no 21.01.2015. līdz 29.12.2015.)  ir notikušas sekojošas komiteju sēdes: 

 Finanšu un budžeta komitejas – 21;  

 Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas – 13;  

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

2015. gadā (periodā no 21.01.2015. līdz 29.12.2015.)  ir notikušas 27 domes sēdes, no kurām 15 

bija ārkārtas sēdes. Domes sēdēs pieņemti 397 lēmumi.  

 

2.2. Pašvaldības pārvalde  

 Carnikavas novada domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas 

amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki.  
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Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kas atrodas novadā un darbojas saskaņā 

ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 

1. Carnikavas novada bāriņtiesa; 

2. Carnikavas novada bibliotēka; 

3. Carnikavas pamatskola; 

4. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

5. Piejūras internātpamatskola;  

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

7. pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”; 

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

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

9. Carnikavas Sporta centrs; 

10.  Carnikavas Mūzikas un mākslas skola. 

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

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

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

finanšu līdzekļi. Centrālajā administrācijā ir desmit struktūrvienības: 

1. Administratīvā nodaļa (struktūrvienība Klientu apkalpošanas centrs); 

2. Attīstības un plānošanas nodaļa; 

3. Būvvalde; 

4. Dzimtsarakstu nodaļa; 

5. Finanšu vadības nodaļa; 

6. Izglītības un kultūras nodaļa, struktūrvienības:  

6.1. Tautas nams „Ozolaine”; 

6.2. Tūrisma informācijas centrs;  

6.3. Carnikavas Novadpētniecības centrs. 

7. Juridiskā nodaļa; 

8. Pašvaldības policija. 

9. Sabiedrisko attiecību nodaļa; 
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10. Informācijas un tehnoloģiju nodaļa. 

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

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

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

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

sistēmu.  

Domes sēžu protokoli tiek ievietoti Carnikavas pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv  

un ar tiem var iepazīties ikviena persona, izņemot tos lēmumus, kuri satur informāciju, kas nav 

izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Mājas lapā tiek ievietoti domes sēžu norises audio vai 

audiovizuālie ieraksti, tādējādi ikviena persona tos var noklausīties vai noskatīties.  

  Ar domes pieņemtajiem lēmumiem, komiteju un domes sēžu protokoliem un pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem var iepazīties Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā. 

  Pašvaldība mājaslapā internetā publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma 

rakstus divu darbdienu laikā pēc attiecīgās komitejas sēdes, kurā šie saistošie noteikumi ir izskatīti 

un tiek virzīti apstiprināšanai domes sēdē. 

Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta Carnikavas novada domes saistošo noteikumu 

projektu  pieņemšanā, kuri kopā ar paskaidrojuma rakstu, divu darba dienu laikā pēc attiecīgās 

komitejas sēdes tiek publicēti pašvaldības mājaslapā. Privātpersonas var rakstiski iesniegt 

priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Būtisku priekšlikumu gadījumā tiek sasaukta 

attiecīgās komitejas sēde saņemto priekšlikumu un saistošo noteikumu projekta gala redakcijas 

caurlūkošanai. Par saistošo noteikumu projektiem iesniegtie priekšlikumi tiek apkopoti un divu 

nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas domes sēdē apkopojums tiek publicēts 

pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv, norādot, kuri no iesniegtajiem priekšlikumi ir ņemti vērā, 

un pamatojumu. 

Arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pašvaldība paziņojumus par sabiedrības 

līdzdalības procesu attīstības plānošanā pirms lēmuma pieņemšanas publicē mājaslapā. Sabiedrības 

pārstāvjiem, līdzdarbojoties attīstības plānošanā, atzinums par attīstības plānošanas dokumentu 

rakstveidā jāiesniedz piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma par līdzdalības procesu publicēšanas 

pašvaldības mājaslapā. Iesniegtie atzinumi tiek izvērtēti domes komitejas sēdē atbilstoši to 

kompetencei un ietverti attīstības plānošanas dokumentos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  
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Pašvaldība ir biedrs vai dibinātājs šādās biedrībās: 

1. Latvijas Pašvaldību savienība un tās struktūrvienība „Latvijas Pašvaldību  

Izpilddirektoru asociācija”;  

2. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”;  

3. „Vidzemes Tūrisma asociācija”;  

4. „Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība”;  

5. „Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”;  

6. „Kalngalieši”;  

7. „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”;  

8. „Latvijas Vieglatlētikas savienība”;  

9. „Latvijas Orientēšanās federācija”;  

10. „Latvijas Džudo federācija”;  

11. „Latvijas Tautas sporta asociācija”.  

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

 

2.3. Personāls 

 

Carnikavas novada pašvaldības administrācijā vidējais darbinieku skaits 2015. gadā bija 74 

(40 sievietes, 34 vīrieši), izglītības līmenis: 59 – augstākā vai augstākā profesionālā (t.sk. 13 

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

        2015. gadā tika izveidotas četras jaunas amata vietas (datorsistēmu un datortīklu 

administrators, sabiedrisko attiecību speciālists, kormeistars, iestādes “Tautas nams” vadītāja 

vietnieks). Ar 17.12.2015. domes lēmumu tika izveidoti vēl divi  domes priekšsēdētaja vietnieka 

amati.   

        Darbinieku kustība 2015. gadā: pieņemti darbā 16 darbinieki (t. sk. 10 sievietes, 6 vīrieši), 

darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 11 darbiniekiem (t.sk. 9 sievietes, 2 vīrieši).        

        Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām bijis sekojošs: no 20-30 gadiem - 15, no 31-40 

gadiem – 17, no 41-50 gadiem – 18, no 51- 60 gadiem – 18, virs 61 gada - 6.   

 

2.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

Carnikavas novada pašvaldība 2015. gadā turpināja īstenot Carnikavas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam (apstiprināta ar Carnikavas novada domes 27.03.2014. 
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lēmumu (protokols Nr.8.1§)) un attīstības programmā (apstiprināta ar Carnikavas novada domes 

17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29.2§)) noteiktās prioritātes un uzdevumus. Kopumā īstenoti 

(pabeigti) 11 projekti ar piesaistītu ES finansējumu 4 838 848,26 EUR un novada 

līdzfinansējumu 249 063,07 EUR, savukārt 14 projekti pilnībā finansēti no pašvaldības budžeta 

(mazliet virs 1,1 milj EUR). 

Īstenotie projekti aptver dažādas jomas, tomēr ES finansējums infrastruktūras attīstībai bija 

pieejams un tika piesaistīts tikai plūdu risku mazināšanai (aizsargdambja izbūvei), 

ūdenssaimniecības attīstībai Lilastes ciemā,  Eimuru-Mangaļu poldera infrastruktūras 

uzlabošanai, gaismas objektu nomaiņai un  publisko interneta pieejas punktu izveidei. Visi 

pārējie veiktie  infrastruktūras attīstības darbi tika finansēti no pašvaldības budžeta, jo ES  

finansējums tiem nebija pieejams (skat. tabulas pielikumos Nr. 1 un Nr. 2).   

Pārskata gadā pašvaldība ir īstenojusi 19 sadarbības projektus, no kuriem 15 projektu konkursa 

„Sabiedrība ar dvēseli” projekti ir veicinājuši vietējo iniciatīvu attīstību, iesaistot novada 

iedzīvotājus projektu sagatavošanā un īstenošanā (skat. tabulu pielikumā Nr. 3).  

 

3. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI  

 

 

3.1. Izglītība 

 

2015. gadā veiksmīgi tika turpināta sadarbība ar 15 privātajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm, kuras 2015. gadā apmeklēja 42 bērni, savukārt bērnu uzraudzības pakalpojumu saņēma 5 

bērni. 

Gada laikā pieņemti 42 lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 5 lēmumi bērnu uzraudzībai 

pakalpojuma sniedzējiem, kas atrodas Rīgas plānošanas reģionā. Noslēgti pieci pašvaldību 

savstarpējo norēķinu līgumi. 

Rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi uz 31.12.2015. reģistrēti 242 bērni, kas 

ir nedaudz vairāk kā iepriekšējos gados līdz ar to bērnudārza rinda nemazinās, bet tai ir tendence 

pieaugt. 2015. gadā tika veikts apkopojums par rindām uz pirmsskolas izglītības iestādēm Pierīgas 

reģionā. 

 2015. gadā tika apkopota informācija par visas Latvijas pamatizglītības iestādēm un izglītojamo 

skaitu tajās, kā rezultātā tika veikti aprēķini, lai Izglītības un zinātnes ministrijai tiktu iesniegts 

piekšlikums finansējuma taisnīgai sadalei Pierīgas reģioniem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta  ietvaros. Datu apkopojuma rezultātā 
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tika iesniegts priekšlikums pārskatīt finansējuma sadali, nodrošinot visiem izglītojamajiem 

vienlīdzīgu finansējuma piesaisti, to plānojot nevis ar iezīmētu summu uz skolu 3 grupām, bet gan 

uz vienu skolēnu visās teritorijās vienlīdzīgi. 

2015./2016. mācību gadā ar valsts un pašvaldības atbalstu, turpinās darbs pie skolēnu 

ārpusstundu  aktivitāšu – interešu izglītības piedāvājuma dažādošanas. Šajā mācību gadā mūsu 

novadā tiek īstenotas 14 interešu izglītības programmas. Jauns piedāvājums 2015. gadā skolēniem 

bija elektronikas un makšķerēšanas interešu izglītības programmas.  

Sadarbība Novadu apvienības ietvaros 2015. gadā ir bijusi veiksmīga, dodot iespēju arī šajā 

mācību gadā pamatskolas vecuma skolēniem piedalīties dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, lai  

skolēni un skolotāji novērtētu esošo zināšanu līmeni un praktisko iemaņu pielietošanu ikdienā. 

Šogad olimpiādēs piedalījās lielāks skolēnu skaits kā iepriekšējos gados.  

Novadu apvienības ietvaros ir noorganizētas vairākas darba tikšanās un pieredzes apmaiņas 

pasākumi, kuros pārrunātas aktualitātes izglītības jomā un sadarbības modelis konkrētajam mācību 

gadam. 2015./2016. mācību gadā tika organizētas 17 alternatīvās mācību priekšmetu olimpiādes. 

Carnikavas pamatskolas skolēni piedalījās gandrīz visās minētajās olimpiādes, vislabākie rezultāti 

tika sasniegti matemātikas, kombinētajā olimpiādē vēsturē un sociālajās zinībās un mājturības 

olimpiāde. 2015. gadā Carnikavas pamatskolas rīkoja trīs olimpiādes – vēsturē un sociālajās 

zinībās, mājturībā, latviešu valodā un literatūrā.  

Pieredzes apmaiņas semināri un tikšanās notikušas  gan  izglītības pārvalžu vadītājiem, skolu 

direktoriem un vietniekiem, pirmsskolu vadītājiem, profesionālās ievirzes mācību iestāžu 

vadītājiem un citiem pedagogiem. Gada laikā notika vairākas tikšanās ar izglītības iestādēm, lai 

veiksmīgi tiktu īstenots karjerizglītības plāns katrā novada izglītības iestādē.  

Augusta pēdējā nedēļā Carnikavā notika kārtējā pedagogu konference, kurā piedalījās visi mūsu 

novada izglītības iestādēs pedagogi un atbalsta personāls. Konferencē pedagogi tika iepazīstināti ar 

mācību satura aktualitātēm 2015./2016.mācību gadā, kā arī noklausījās lekciju “Radošums mācību 

procesā”. Konferenci plānots rīkot katru gadu. 

2015./2016. mācību gadā turpinās projekta „Pedagogu  konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitātes novadā. Šī mācību gada laikā tika novērtēti 2 

pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš’”  pedagogi, kuri pretendē uz 3.kvalitātes pakāpi. 

Gada laikā tika popularizētas Carnikavas novada izglītības iestādes, runājot ar vecākiem, kā arī 

novadu apvienības pārstāvjiem, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju par 

mācību iespējām novadā. Rezultātā ir pieaudzis ne tikai Carnikavas pamatskolas, Piejūras 

internātpamatskolas, Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu skaits, bet arī piedāvāto izglītības 

programmu skaits Mūzikas un mākslas skolā. Pateicoties Piejūras internātpamatskolas direktora 
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aktīvai darbībai,  pieaudzis rehabilitācijas pakalpojumu skaits Piejūras internātpamatskolā, audzēkņi 

apmeklē peldbaseinu un sāls istabu.  

Šobrīd Carnikavas pamatskolā mācās 334 skolēni, Piejūras internātpamatskolā – 69 

audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” – 272 izglītojamie. Vienlaikus ir aktualizēts 

jautājums par pirmsskolas vecuma bērnu grupu atvēršanu Piejūras internātpamatskolā, tādējādi 

risinot bērnudārza rindu problēmu novadā. 

Arī 2015.gadā turpinājās un tika nodrošināti mūžizglītības pasākumi: latviešu valodas apmācība 

cittautiešiem (grupa Alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” un brīvā laika pavadīšanas centrā 

“Kadiķis”), sadarbība ar bibliotēku lekciju cikla “Uzzināt  nekad nav par vēlu” saturiskajā 

piedāvājumā, sadarbība ar Novadpētniecības centru izglītojošu aktivitāšu īstenošanā.   

2015. gadā  sadarbībā ar Ādažu kolēģiem sagatavots darba uzdevums un tehniskā specifikācija 

pētījuma pakalpojuma iepirkumam  Integrētas izglītības plāna izstrādei sadarbībā ar Ādažu novadu. 

Notikušas vairākas darba grupas tikšanās ar pētījuma autoriem un Ādažu novada domes 

pārstāvjiem. Projekts ir pabeigts, bet Ādažu dome to nav apstiprinājusi, ņemot vērā izvirzītās 

pretenzijas par darbu gaitu un rezultātu. Kopumā izdarīti secinājumi, ka katrai pašvaldībai 

jautājumi, kas  saistīti ar izglītības attīstību novadā jārisina atsevišķi . 

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

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

darbības jubileju.  

2015. gada 1. septembrī Carnikavas pamatskolā mācības uzsāka 335 skolēni (par 32 

bērniem vairāk nekā 2014.gadā). Skolā jau ceturto gadu pēc kārtas tika izveidotas 3 paralēlās 

pirmās klases. Ar novada finansiālo atbalstu 60 jaunie pirmklasnieki ienāca skolā ar jaunām skolas 

formas vestēm, skolas somu un pirmo „Ābeci”. Skolā strādāja 33 pedagogi, 13 atbalsta un tehniskie 

darbinieki, 10 interešu pulciņu vadītāji. Par 2015.gada galveno mācību iestādes uzdevumu tika 

izvirzīta skolēnu motivācijas palielināšana mācību procesa kvalitātes uzlabošanā un diferencētas 

pieejas attīstība dažādas sagatavotības skolēnu grupu vidū, piedāvājot daudzpakāpju, motivējošu 

mācību rezultātu sasniegšanu. 2015.gada Latvijas skolu reitingā pamatskolu vidū Carnikavas 

pamatskola ir 6.vietā , skolas skolēni guva atzinības dažādu līmeņu mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos.  
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Carnikavas pamatskolas 1. klases skolēni 2015. gada 1. septembrī 

 

Latvijas „Zaļās jostas” izmantotās sadzīves tehnikas vākšanas akcijā Carnikavas pamatskola 

izcīnīja 7.vietu, esam aktīvi skautu un jaunsargu organizāciju darbībā, darbu uzsācis EKO skolas 

pulciņš ar mērķi 2017. gadā izcīnīt EKO skolas karogu. Interešu izglītībā skolas pulciņus 

papildināja elektronikas pulciņš, tāpat tiek turpināta – matemātikas, šaha, skautu, jaunsargu, 

sākumskolas meiteņu rokdarbu un loka šaušanas pulciņu darbība. 2015. gadā Carnikavas 

pamatskolas 3b.klase veiksmīgi iesaistījās LOK projektā “Sporto visa klase”, skolas 5a. klases 

skolniece B.Bērtule uzvarēja LTV1 televīzijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” 5.klašu finālā un 

kopā ar skolas direktoru tika uzaicināti uz tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu A.Bērziņu. 

Turpinās sadarbība ar Igaunijas (Audru skola, Pērnavas rajons) un Polijas (Legionovas pilsēta) 

skolām ne tikai skolēnu apmaiņā, bet arī tālsaistes mācību olimpiādēs matemātikā un angļu valodā.  

Sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību tiek turpināta skolas materiāli tehnisko un 

mācību līdzekļu iegāde. 2015. gadā skolai tika iepirktas 2 interaktīvās tāfeles, labaratorijas darbu 

komplekti fizikā un bioloģijā, 10 binokulārie mikroskopi, 6 multimēdiju projektori, 10 platekrāna 

televizori. Pirmās klases tika nodrošinātas ar jaunām mēbelēm, sadzīves tehniku meiteņu mājturībā 

(veļas un trauku mazgājamo mašīnu, modernu šujmašīnu) un jauniem rokas instrumentiem un 

specapģērbu zēnu darbmācībai.  

Pieaugusi mācību priekšmetu metodisko komisiju darba nozīme skolotāju profesionālajā 

sagatavotībā. Skolotāju tālākizglītībai turpinām izmantot gan IZM, gan Carnikavas novada 

pašvaldības atbalstu.  
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Carnikavas pamatskolā ik gadu tiek sveikti izcilnieki – 5.a klases labāko sekmju skolēni un skolotāja             

I.Kalniņa  

 

Skolā strādā 9 pedagoģijas maģistri, 3 skolotāji ar 4.pakāpes pedagogu profesionālo pakāpi, 

2 pedagogi turpina studijas pedagoģiskajās augstskolās. Komunikācija starp skolu un skolēniem un 

viņu vecākiem notiek atbilstoši 21.gadsimta prasībām. 2015. gada jūnijā Carnikavas pamatskolu 

absolvēja 15 devītās klases skolēni. Pamatskolas izlaiduma eksāmenos tika uzrādīti labi rezultāti un 

skolas 12 absolventi turpinās iegūt vidējo izglītību Rīgas 1.,2.,3., 28. vidusskolās, Valsts tehnikumā, 

Rīgas Amatniecības vidusskolā. Produktīvi darbojās 2011.gadā izveidotā Skolas padome, regulāras 

un produktīvas ir skolēnu vecāku sapulces, kuras apmeklē līdz pat 80% vecāku. Skolas dzīvē 

iesaistījusies vecāku biedrība „Nākotnes iela”, kura jau trešo gadu apbalvo ar portatīvo datoru 

skolēnu par vislielāko viena gada progresu mācību darbā. Skolēni aktīvi iesaistās gan sporta 

aktivitātēs, gan Latvijas valstij nozīmīgos vēstures atceres pasākumos. Jau 6. gadu Carnikavas 

pamatskola piedalās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Skolas skolēni sporta 

aktivitāšu kopvērtējumā četrus gadus pēc kārtas izcīnīja 2.vietu (18 pamatskolu un sākumskolu 

konkurencē). Skolēni aktīvi turpina iesaistīties arī Carnikavas novada jauniešu nodarbinātības un 

atpūtas programmās. 2015. gadā skolas telpās tika organizētas 3 interešu dienas nometnes. 

2015.gadā skolas personāls aktīvi iesaistījās plānotās Carnikavas vidusskolas piebūves 

tehniskās specifikācijas projekta izstrādē un cer, ka 2019. gada 1. septembrī jaunajā piebūvē tiks 

atvērta Carnikavas vidusskolas 10. klase.  

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

Iestāde atrodas Nākotnes ielā 2, Carnikavā. Tajā ir 13 bērnu grupas. Grupās uzņem bērnus vecumā 
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no pusotra līdz septiņiem gadiem, bērnu skaits grupā - no divdesmit līdz divdesmit pieciem 

bērniem, kopā iestādē – 272 bērnu vietas. 

 Iestāde realizē vispārējas pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 (licences Nr. 

V-7311).  

Bērnus apkalpo 55 darbinieki – 25 pedagoģiskie darbinieki t.sk. skolotājs logopēds, izglītības 

psihologs, divi sporta skolotāji un divas mūzikas skolotājas un 30 tehniskie darbinieki. 

 Papildus mācību programmai bērni apmeklē angļu valodas un karatē nodarbības, kā arī 

piedalās dažādos sporta, dejošanas un mūzikas pulciņos, ko organizē Carnikavas novada 

pašvaldība. Iestāde lepojas ar iespēju nodrošināt bērniem fiziskās aktivitātes iestādes peldbaseinā.   

 
  Nodarbība pašvaldības bērnudārza “Riekstiņš” peldbaseinā Ināras Lūses vadībā 

 

 Bērniem tika rīkoti daudzi pasākumi – koncerti un izrādes (viesmākslinieki), mākslas 

dienas, viktorīnas, ziemas un pavasara, rudens sporta svētki sporta aktivitātes kopā ar citu novadu 

pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, veselības dienas (tīro roku diena, veseli zobi, ūdens 

diena), Zinību diena, Mārtiņdienas tirgus, Latvijas dzimšanas dienas pasākumi, Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks – Rūķu stāsti, Cepuru ballīte, Draudzības diena pašiem mazākajiem, “ceļojums” uz 

Eiropu, Lieldienu Zaķu skola, Māmiņu diena, Ģimenes diena, izlaidumu pasākumi, Līgo diena.  

Iestādes bērnu ansambļi piedalījās dažādos konkursos, izglītojošos pasākumos sadarbībā ar 

Carnikavas bibliotēku, Carnikavas novadpētniecības centru, Carnikavas pamatskolas skolotājiem. 

Vecākiem tika rīkotas vecāku sapulces, Iestādes padomes sēdes, radošo darbu izstādes, 

pārgājieni, ekskursijas kopā ar bērniem, sapulces „jaunajiem” vecākiem, atklātās vecāku dienas, 

vecvecāku pēcpusdienas. Atzinību guvusi rīta rosme kopā ar vecākiem. 

Darbiniekiem tika rīkoti sekojoši pasākumi -  Pedagoģiskās padomes sēdes, dažādas radošo 

darbu izstādes kopā ar vecākiem, ekskursijas, Zinātnes un izglītības ministrijas pedagogu 
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profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas projekts, pirmsskolas skolotāju kompetenču 

un darba rezultātu novērtēšana, konferences, semināri (Riekstiņa forums), lekcijas (ar lektoru 

piedalīšanos). Tika papildināts metodiskais materiāls „Uzņēmējspēju attīstīšanas pirmsskolas 

vecuma bērniem” un notikusi tā prezentācija, sadarbība ar laikrakstu „Carnikavas novada vēstis”, 

žurnālu „Pirmsskola”, pieredzes skola skolotājiem dabaszinībās un vizuālās mākslas nodarbībās, 

pieredzes kola skolotāju palīgiem.  

Organizēta pieredzes skola Pierīgas  pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju 

vietniekiem „Uzņēmējspēju attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem.” 

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

ģimenes.  

 

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

sākumā Piejūras internātpamatskolai bija vēl iepriekšējais nosaukums – Carnikavas speciālā 

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

 

 
Piejūras internātpamatskolas audzekņi un pedagogi 

 

2015. gada beigās skolā mācījās 60 izglītojamie, no kuriem 10 izglītojamie apguva pirmskolas 

izglītības programmu, 22 izglītojamie – speciālās pamatizglītības programmas un 20 izglītojamie – 

profesionālās pamatizglītības programmas. Izglītības iegūšanu nodrošina 28 pedagogi un 22 

tehniskie darbinieki. 2015.gada pavasarī Piejūras internātpamatskolu absolvēja 6 audzēkņi. 

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

„Carnikavas ritmi”, Mātes diena, Atvērto durvju dienas, Projektu nedēļa, izlaidums. 

Motivējam skolēnus iesaistīties labestībā, veicinām ētisku vērtību izkopšanu – nesavtību, 

līdzjūtību un iecietību. Regulāri sakopjam skolas apkārtni, piedalāmies Puksteņezera apkārtnes un 

Carnikavas baznīcas apkārtnes sakopšanā. Organizējam saturīgu un lietderīgu brīvā laika 

pavadīšanu. 

2015. gadā Piejūras internātpamatskola veica savu pamatfunkciju – izglītības procesa 

īstenošanu. Mācību darbā iesaistījāmies Labo darbu nedēļā. Sveicam ar pašgatavotiem suvenīriem 

Carnikavas novada invalīdu biedrības cilvēkus. Labo darbu koncerts notika centrā „Kadiķis”. 

Sveicām seniorus viņu jubilejas pasākumā. Regulāri notika meistarklases profesionālajā 

pamatizglītībā. 2015.gada oktobrī akreditēta profesionālās pamatizglītības programma – 

„Ēdināšanas pakalpojumi”.  

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

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

projektā „Skolas auglis”. 2015.gadā skolā ir viesojušies vairāki mākslinieki, piemēram, Nacionālo 

bruņoto spēku orķestris, Aminata Savodogo, Ieva Sutugova, Flamenko deju klubs, sniedzot prieku 

gan izglītojamajiem, gan skolotājiem. 

Svarīgākie pasākumi 2015.gadā: skolas talantu koncerts „Ko Tu proti?”, dzejas diena – „Rainis 

un Aspazija”, projekta nedēļa, talkas dienas, deju festivāls „Carnikavas ritmi”, Ekoskolas gada tēma 

„Ūdens”, Globālās rīcības dienas, meža stādīšana Kalngalē, labo darbu nedēļa, Dzimtenes nedēļa 

veltīta LR Proklamēšanas dienai, LR Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums, sporta svētki 

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

putnu dienas (ar putnu būrīšu izgatavošanu un izvietošanu), glītrakstīšanas konkurss, dabaszinību 

nedēļa „Rudens varavīksnes krāsās”, izlaidums. 

Galvenie uzdevumi Piejūras internātpamatskolā 2016. gadā: 

 piedalīšanās Ekoskolu programmā; 

 mākslas terapijas iekļaušana mācību procesā; 

 starptautiska sadarbības līguma par sadarbību kanisterapijas, reitterapijas, sāls istabas un 

baseina jomu realizēšanā; 

 sadarbības turpināšana ar organizāciju „Palīdzēsim.lv”; 

 sadarbības turpināšana ar pašvaldības policiju un CSDD; 

 Zaļās klases iekārtošanas turpināšana. 
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Reitterapijas nodarbība 

 

Plānotie pasākumi Piejūras internātpamatskolā 2016. gadā: sporta dienas, makulatūras vākšana, 

talkas dienas, informācijas dienas un lekcijas, projekta nedēļa, izlaidums, Olimpiskā diena, 

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

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

„Nacionālās veselības veicinošais skolu tīkls Latvijā”, meistarklases profesionālajā pamatizglītībā. 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola. 2015. gada jūnija mēnesī Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolu (turpmāk tekstā – Skola) absolvēja Skolas pirmie četri absolventi – 3 klavierspēles 

specialitātē un 1 vizuāli plastiskās mākslas specialitātē. Otrajā darbības gadā – uzsākot 2015./16. 

mācību gadu, Skolā atvērtas jaunas profesionālās ievirzes izglītības programmas – “Klarnetes 

spēle” (09.03.2015. licence Nr. P-11297) un “Sitaminstrumentu spēle” (09.03.2015. licence Nr. P-

11298). Tādējādi kopumā 2015./16. mācību gadā Skola nodrošina mācību procesu jau deviņās 

licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmās: 

Nr. 

p.k. 

Izglītības 

programmu kopas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Licences 

Nr. 

Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2015. 

1. 
Taustiņinstrumentu 

spēle 
20V 212 01 1 Klavierspēle P-13673              59 

2. 
Stīgu instrumentu       

spēle 

20V 212 02 1 Vijoles spēle P-13674 3 

20V 212 02 1 Ģitāras spēle P-13675 9 

3. 
Sitaminstrumentu 

spēle 
20V 212 04 1 

Sitaminstrumentu 

spēle 
P-11298 7 

4. 
Pūšaminstrumentu      

spēle 

20V 212 03 1 Flautas spēle P-13676 6 

20V 212 03 1 Saksofona spēle               P-13677 4 

20V 212 03 1 Trompetes spēle P-13678 3 

20V 212 03 1 Klarnetes spēle P-11297 1 

5. Vizuāli plastiskā    20V 211 00 1  P-13672 63 
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māksla 

   KOPĀ audzēkņi: 155 

 

Audzēkņu skaitam palielinoties (salīdzinājumā ar 2014./15. mācību gadu, audzēkņu skaits 

pieaudzis par 32 audzēkņiem). Skolā pašreiz ir nepietiekams mācību telpu skaits un platība, uz ko 

norādīts arī Akreditācijas ekspertu komisijas 14.11.2014. atzinumā. Mācību procesa nodrošināšanai 

ir panākta vienošanās par Carnikavas pamatskolas telpu izmantošanu mūzikas nodarbībām, tomēr 

tas nav ilgtermiņa risinājums. Skola aktīvi sadarbojas ar Carnikavas pašvaldību jaunās Skolas ēkas 

plānošanā un projektēšanas jautājumos.  

 
Pedagogi un audzēkņi Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pirmajā izlaidumā 2015. gadā 

 

Skolu vada direktors I.Doriņš, tajā strādā 19 pedagogi, kā arī direktora vietniece mācību darbā 

un lietvede.  

Skolas audzēkņi regulāri uzstājas un piedalās pasākumos Carnikavas Tautas namā „Ozolaine”, 

Carnikavas pamatskolā, Piejūras internātpamatskolā, PII „Riekstiņš”, kā arī dažādos vietējā mēroga 

un starptautiskos konkursos un festivālos. Skolas audzēkņi ar atzīstamiem panākumiem 

piedalījušies 5.starptautiskajā konkursā-festivālā “Harmonija”, Turcijā, 2015.gada maija mēnesī 

(3.vietas laureātu diploms V.M.Rutkai un A.Danei) un XV Starptautiskajā jauno pianistu konkursā-

festivālā “Mūzika bez robežām”, Lietuvā, 2015.gada augusta mēnesī. Skola izceļas ar atzīstamu 

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

mērogā lietišķi vizuālās mākslas programmā. 2015.gada novembra mēnesī Skola uzņemta Latvijas 

Mākslas skolu skolotāju asociācijā. 
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Plānotie pasākumi 2016.gadā: 

1) Jaunu profesionālās ievirzes programmu atvēršana uz 2016./2017.mācību gadu. 

Saņemta Izglītības kvalitātes valsts dienesta licence (22.02.2016. licence Nr. P-13510) 

profesionālās ievirzes izglītības programmas “Mežraga spēle” īstenošanai. Uz 2016./17. 

mācību gadu plānots uzņemt pirmos audzēkņus; 

2) Republikas nozīmes konkursa izveide un īstenošana Carnikavas Mūzikas un mākslas 

skolā mūzikas un mākslas specialitātēs. Izstrādāts un saskaņots pašvaldībā I jauno mūziķu 

un mākslinieku konkursa “Mākslu Duets” nolikums. Konkursa norise 04.11.2016. T/N 

“Ozolaine. Nolikums un pieteikuma anketa ievietoti pašvaldības interneta mājas lapā, 

informācija izplatīta Latvijas mūzikas un mākslas skolām. 

3) Dalība Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” audzēkņu 

valsts konkursā, kuru īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar mūzikas 

izglītības iestādēm; 

4) Materiāli tehniskā nodrošinājuma papildināšana mācību procesa nodrošinājumam 

atbilstoši mūsdienu prasībām (datori, Skolas mēbeles mākslas klašu labiekārtošanai, 

mākslas nodaļas inventāra papildināšana, mūzikas instrumenti u.c.). Ar Valsts 

kultūrkapitāla fonda atbalstu (mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības 

iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta ietvaros piešķirts finansējums EUR 

1700), Skola š.g. maija mēnesī iegādājās vibrafonu sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu 

mācību procesa nodrošināšanai. Ļoti aktuāls vēl ir jautājums par kvalitatīva pianino iegādi; 

5) Sadarbības veicināšana ar radniecīgām Latvijas un ārvalstu mūzikas / mākslas 

izglītības iestādēm; Pieredzes apmaiņas vizītes Latvijas lielākajās un inovatīvākajās 

mūzikas un mākslas izglītības iestādēs. Turpināt sadarbību ar Latgales reģiona mūzikas un 

mākslas skolām, kas izceļas ar mērķtiecību un radošu aktivitāti. Skola atbalsta audzēkņu 

dalību vietēja mēroga un starptautiskos konkursos, kas veicina audzēkņu uzstāšanās 

prasmes un attīsta profesionālās iemaņas, kā arī reprezentē Skolu starptautiskā mērogā un 

veicina sadarbības iespējas; 

6) Skolas interneta mājas lapas izveide Skolas atpazīstamības nodrošināšanai un labākai 

informācijas apritei starp Skolu, izglītojamiem, vecākiem un novada iedzīvotājiem; 

7) Skolas himnas un logo izstrāde, iesaistot Skolas audzēkņus (projekta darbs) un pedagogus.  

 

 

 



30 

 

Kultūra 

2015. gadā tika realizēts plānotais tautas nama “Ozolaine” pasākumu plāns. Kopā organizēti 

58 pasākumi, tajā skaitā organizēti 3 liela mēroga brīvdabas pasākumi – IV Bērnu un jauniešu deju 

festivāls “Dzirkstelēm vējā par uguni kļūt”, pulcinot pāri 600 dejotāju no dažādām Latvijas 

pilsētām; “Carnikavas Zvejnieksvētki 2015”, pulcinot aptuveni 2000 apmeklētāju un “XIV 

Carnikavas Nēģu svētki” ar plašu pasākumu un koncertu programmu, sporta aktivitātēm, kulinārijas 

meistarklasēm, amatnieku gadatirgu, svētku gājienu un zaļumballi, kopā pulcinot ap 20 000 

apmeklētāju.  

 
IV Bērnu un jauniešu deju festivāls “Dzirkstelēm vējā par uguni kļūt” Carnikavas parkā 

 

Organizēti 8 amatiermākslas kolektīvu koncerti, 4 profesionālu kolektīvu un mākslinieku 

koncerti, 4 teātra izrādes (t.sk. bērnu auditorijai), 3 kino seansi, 3 amatieru un 2 profesionālu 

mākslinieku izstādes, kā arī Valsts un tradicionālie svētki, Ziemassvētku eglītes dažādām vecuma 

un sociālajām grupām, citi izglītojoši pasākumi. Pavisam kopā 2015. gadā Carnikavas tautas nama 

“Ozolaine” organizētos pasākumus apmeklējuši 29005 apmeklētāji. Būtiskākie 2015. gadā 

organizētie pasākumi: 

1) Sieviešu kora “Undīne” 35 gadu jubilejas koncerts 

2) Radošs amatierkoru pasākums "Koru kari" 

3) Mazo dziedātāju konkurss "Carnikavas Cālis" un Lieldienu pasākums 

4) IV Bērnu un jauniešu deju kolektīvu festivāls “Dzirkstelēm vējā par uguni kļūt” 

5) Ielīgošanas pasākums ar Jāņu tradīciju darbnīcām 

6) Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2015” ieskaņas koncerts 
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7) “Carnikavas Zvejnieksvētki 2015” 

8) Izstāde “Austras Lindes 120 lelles latviešu tautastērpos”  

9) 1.Piejūras senioru festivāls – sadarbībā ar biedrību “Kalngalieši” 

10) “XIV Carnikavas Nēģu svētki” 

11) TLMS "Auseklītis" 50 gadu jubilejas izstāde 

12) Dzejnieka Ojāra Vācieša pieminekļa atklāšana 

13) Carnikavas novada O.Vācieša literārās prēmijas piešķiršana dzejā, sarīkojums 

14) Latvijas Republikas 96. gadadienas koncerts 

 

Tautas nama “Ozolaine” mākslinieciskie kolektīvi ir augsti novērtēti repertuāra pārbaudes skatēs un 

starptautiskos konkursos: 

1) Bērnu deju kolektīva “Dālderītis” grupām divi 2.pakāpes un divi 1.pakāpes diplomi, 

kolektīvs piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzvedumā “Līdz 

varavīksnei tikt” Daugavas stadionā; 

2) Jauniešu deju kolektīvam “Abi divi” – 1.pakapes diploms; 

3) Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Arnika” – 1.pakāpes diploms; 

4) Senioru deju kolektīvam “Tacis” – Augstākās pakāpes diploms; 

5) Sieviešu korim “Undīne” – 1.pakāpes diploms; 

6) Jauktajam korim “Vēja balss” – Augstākās pakāpes diploms skatē; 

XI Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani” Daugavpilī iegūtas divas 

godalgotas vietas – 1.vietas diploms Jaukto koru kategorijā un 1.vietas diploms Grand Prix 

izcīņā; 

7) Bērnu popgrupas “Jūras zaķi” grupam – divi 2.pakāpes diplomi; 

Kolektīvs piedalījās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ielu koncertos kultūras pilī 

“Ziemeļblāzma” un atpūtas centrā “Lido”; 

8) Teātra studijai “Nagla” – 3.pakāpe amatierteātru skatē. 

Tautas nama “Ozolaine” kolektīvi piedalījušies vairāk nekā 20 Carnikavas novada pasākumos, 

kā arī snieguši 63 izbraukuma koncertus, t.sk. Latvijas nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu 

svētku kustības saglabāšanas pasākumos – reģionālajos Dziesmu un deju svētkos. Ņemot vērā telpu 

pieejamību, Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” 2015.gadā izveidojās pieaugušo 

interešu pulciņš līnijdejās. Kalngalē valodas kursu dalībnieki aktīvi iesaistījās pavasara sagaidīšanas  

pasākumā 21.februārī un Lieldienu pasākumā. Kopā darbojas 15 amatiermākslas pulciņi ar kopējo 

dalībnieku skaitu 383. 

2015. gadā iesniegts un apstiprināts Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projekts “Be advanced/ 

progressive – be in Culture”, kura ietvaros 2016. gada 16. – 20. jūnijā 32 jaunieši no 4 Eiropas 
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Savienības valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Bulgārijas) izzinās Vasaras Saulgriežu 

tradīcijas dažādās Eiropas valstīs un īstenos Saulgriežu svinību pasākumu 19. jūnijā Carnikavas 

Novadpētniecības centrā. 

  
Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2015” ieskaņas pasākums Carnikavā 

 

Piedalījamies UNESCO nedēļā 2015 – Latvijas kultūras mantojuma saglabāšana. 

Informācijai un kultūras  pasākumu publiskošanai  izveidoti konti  sociālajos tīklos Facebook, 

Twitter,  kur  vērojams sekotāju aktivitātes pieaugums. Sadarbībā ar SA un IT nodaļām, izstrādāta   

TN mājas lapa kultura.carnikava.lv. Papildināta arī TN “Ozolaine” māksliniecisko kolektīvu 

materiāli tehniskā bāze – uzšūti jauni koncerttērpi jauktā kora “Vēja balss” vīru grupai, uzšūti jauni 

koncerttērpi sieviešu korim “Undīne”, izgatavoti jauni izstāžu eksponēšanas stendi un platformas 

TLMS “Auseklītis” izstāžu iekārtošanai.  

Izveidotas divas jaunas amata vietas un pieņemti darbinieki – tautas nama vadītājas vietniece 

mākslinieciskajos jautājumos un jauktā kora “Vēja balss” kormeistars.  

Tautas nama lielajā zālē un foajē veikts kosmētiskais remonts, atjaunota skatītāju zāles parketa 

grīda, kā arī uzstādīts mākslas darbu eksponēšanas mehānisms un ierīkots izstāžu apgaismojums. 

Skatītāju zālē iegādāti 200 jauni krēsli. Iegādāti 5 jauni radio mikrofoni. Folkloras kopas “Cēlāji” 

vajadzībām iegādāta jauna ģitāra. 

Carnikavas novada bibliotēka 

Par savu misiju Carnikavas novada bibliotēka ( turpmāk-bibliotēka ) uzskata līdzdalību 

informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, pilsētas iedzīvotāju mūžizglītības procesa 

atbalstīšanā un veicināšanā. 

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

nodrošinot visiem pilsētas iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas 
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saņemšanu, kopēšanu, printēšanu, faksa pakalpojumu izmantošanu, skenēšanu, dokumentu 

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

Bibliotēka atrodas Carnikavas centrā, netālu atrodas Carnikavas pamatskola, bērnudārzs 

”Riekstiņš”, stacija, veikali, pasts, dome. Bibliotēka atrodas Tautas nama ”Ozolaine” pirmajā stāvā. 

Bibliotēkas kopējais reģistrēto lietotāju skaits no 2015.gadā –796 , bibliotēkas apmeklējumu 

kopskaits –10977, no tiem bērni, jaunieši –4086, izsniegumu kopskaits –15772 vienības, no tām 

11315 bija grāmatas, seriālizdevumi –4457, bērniem un jauniešiem – 1269.  

Carnikavas novada iedzīvotāju rīcībā uz 2015.gada 31. decembri bija 11367 fizisko vienību, 

no tām: grāmatas –9030, jaunieguvumi –no tām bērnu grāmatu fonds papildināts par 202 grāmatām. 

Kopējais bērnu grāmatu fonds ir 1288 grāmatas. Periodiskie izdevumi 2299, 34 audiovizuālie 

dokumenti, 1 elektroniskie dokumenti, 3 nošu dokumenti. 

Lasītāju sastāvs 2015. gadā ir mainījies, ir palielinājies skolēnu kā bibliotēkas lietotāju skaits.  

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

bibliotēku apmeklē strādājošie, pensionāri, jaunieši un skolēni. 

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

“Kultūra”, kur ir speciāla sadaļa – Bibliotēka. Bibliotēkā abas darbinieces strādā uz pilnu slodzi – 

40 stundas nedēļā, bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta 36 stundas nedēļā. 

No 2012.gada arī bibliotēka piedalās Bērnu žūrijā un bērni visu vasaru cītīgi lasīja grāmatas un 

rudenī tika dots mīļāko grāmatu izvērtējums. 

Notiek sadarbība arī ar pirmsskolas bērnu iestādi ”Riekstiņš”. Tiek noturētas tā saucamās 

”Bibliotekārās stundas”, kā arī ekskursijas pa bibliotēku. Bērni tiek iepazīstināti ar jaunāko bērnu 

literatūru. Vidēji dienā Bibliotēku apmeklē no 30 – 40 lasītāju, vidēji tiek izsniegti ~200 

dokumentu. 

Bibliotēkā notika 7 vieslektoru lekcijas par veselīgu dzīves veidu un nobeiguma lekcija – 

“Veselības dārgumu lādes “atvēršanas svētki, kur bibliotēkas darbinieces sakopoja visas lektoru 

prezentācijas un vēl tika kopēti papildus materiāli par veselības uzturēšanas metodikām garīgā un 

fiziskā nozīmē. Gudrības lāde atrodas bibliotēkā un ir pieejama lasītājiem. 

Līdz 2015.gada beigām Bibliotēkā ir pieejami dažādi informācijas nesēji, 11367 dokumentu fizisko 

vienību kopskaits – t. sk. grāmatas, jaunieguvumi 736 grāmatas. No tām ir iegādātas 202 bērnu 

grāmatas. Līdz ar to kopējais bērnu grāmatu fonds ir 1288.  

2015. gadā pasūtītie žurnāli un laikraksti – 46 nosaukumi, seriālizdevumi kopā 2299, latviešu, 

krievu valodā, audiovizuālie dokumenti, bezmaksas internets un pieeja šādām tiešsaistes datubāzēm 

– Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, kā arī Alise 4i Elektroniskajam kopkatalogam. 

Svarīgākie pasākumi 2015. gadā bija  - lekciju cikls ”Uzzināt nekad nav par vēlu”, lektore Zanda 

Erbss, lekcija – ”Psihiskā enerģija – garīguma attīstība un izzināšana”,tikšanās ar dziednieku, 

http://www.carnikava.lv/
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kosmoinformaciologu Mārtiņu Loginu. Konkurss ”Lasītprieks – 5.-9. klašu skolēniem Bērnu žūrijas 

dalībnieku sveikšana, leļļu radošā darbnīca,”Nakts bibliotēkā” piedalījās dzejnieks A. Krūkliņš, 

jaunā dzejniece Irēna Moreino, bibliotēkas lasītāji ar savas mīļākās grāmatas fragmentu, muzikālo 

daļu papildināja aktrise Kristīne Klētniece – Sika, dzejniece Gaida Pūliņa, mūziķis Aigars 

Raumanis, Carnikavas folkloras kopas ”Cēlāji”. Pasākums tēma – ”Sievietes dievietes”, Tikšanās – 

diskusija par grāmatu ”Tandēms. Skudru pūžņa un dzīvokļa arhitekti” autori Ainu Liepiņu. 

 ”Dzejas dienas Carnikavā” - tikšanās ar latviešu dzejnieci Maiju Bajarunieni un mūziķi Elzu 

Balčunaiti, tikšanās ar grāmatas V. Deiviss “Kviešu vēderiņi” tulku Mārīti Munduri, visu gadu 

darbs pie Bērnu žūrijas grāmatu popularizēšanas un pasākumu organizēšanas,”Ceļojošā bibliotēka”  

Kalngalē, darba uzdevumu izstrādāšana jaunai bibliotēkai, tematisko izstāžu veidošana. 

2016. gadā plānotie pasākumi : 

1.Aivara Krūkliņa II grāmatas ”Uzklausījums” atvēršanas svētki. 

2.”Nakts bibliotēkā” – piedalīsies rakstniece Dace Judina, folkloras kopa Cēlāji, dzejnieki Maija 

Bajaruniene, Aivars Krūkliņš u.c. 

3. Viktorīna par žurnāla “Ilustrētā zinātne junioriem” lappusēm. 

4.Diskusija, ceļojošā izstāde par grāmatu – ”Latvijas dievnami – tikšanās ar autori Vivitu Volkovu.  

5. Lekcija no lekciju cikla „Uzzināt, nekad nav par vēlu, lektore – Zanda Erbss, ar tēmu – 

Partnerattiecības un ceļš pie savas būtības – maijā. 

6. Lekcija no lekciju cikla „Uzzināt, nekad nav par vēlu, lektore Inta Blūma – pasākums notiks  

rudenī – novembrī. 

7. “Dzejas dienas Carnikavā” – rudenī. 

8. Lektore Zanda Erbss, tēma tiks saskaņota. 

9. Bibliotēkas darbinieces iepriecinās mazos lasītājus ar mīļāko pasaku lasījumu – decembrī. 

 

3.2.Tūrisms 
 

No 9. – 12. janvāra piedalījamies starptautiskajā tūrisma izstādē Oslo „Reiselivsmessen 2015” 

un no 14 – 19. janvārim dalība Somijas starptautiskā tūrisma izstādē “Matka 2015”. Tāpat no 6 – 8. 

februārim piedalījamies Baltijas lielākajā tūrisma gadatirgū “Balttour 2015” un no 13-15. februārim 

Igaunijas starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2015”. 

 2015.gada 13.februārī EK pieņēmusi regulu Nr.269/2015, ar kuru ierakstīja Carnikavas nēģus 

aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN) reģistrā. 
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Carnikavas novads pārstāvēts Somijas starptautiskā tūrisma izstādē “Matka 2015” 

 

Piedalījamies klastera “Vidzemes piekraste” aplikācijas viedtālruņiem “Vidzeme Coast” 

izveidē. Aplikācijā var izvēlēties latviešu, krievu un angļu saskarnes valodu. Tajā pārskatāmi un ērti 

iespējams atrast informāciju par 676 objektiem un pakalpojuma sniedzējiem Alojas, Carnikavas, 

Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu novados. Informācija regulāri tiek papildināta un tajā tiek likta 

informācija arī par Carnikavas kultūras pasākumiem. 

Vasarā sezonā tika pieņemtas tirdzniecības atļaujas novada lielajiem svētkiem – 

Zvejnieksvētkiem un Nēģu svētkiem. Zvejnieksvētkos piedalījās 49 amatnieki, 40 rūpniecības preču 

tirgotāji, 46 pārtikas preču tirgotāji, septiņas bufetes un sešas atrakcijas. Svētku laikā tika uzstādītā 

arī informācijas telts, kurā bija iespēja iepazīties ar Carnikavas novadu saistītiem bukletiem un 

brošūrām un saņemt norādes un skrejlapiņas par svētku norisi. Nēģu svētkos piedalījās 129 

amatnieki, 72 pārtikas tirgotāji, astoņas atrakcijas un desmit bufetes. Arī Nēģu svētku laikā bija 

iespēja apmeklēt informācijas telti. Tika organizēta laivu parāde. 

19.septembrī Gulbenē piedalījamies tūrisma informācijas tirgū kopā ar klasteri “Vidzemes 

piekraste”. Pasākums ir gadskārtējs un pēc šī pasākuma nākamā gada organizēšana tika piešķirta 

“Vidzemes piekrastei” un notiks 2016. gada 28. maijā Saulkrastos. 

 Tūrisma dienas ietvaros tika rīkots foto orientēšanās pasākums, kuru apmeklēja 107 

dalībnieki. Piedalījamies izstādē “Allt for Hallsan” (viss veselībai) Stokholmā (27.11.-29.11). 

Izstāde bija ar veselības ievirzienu un tajā dalība tika dalīta ar Jūrmalas tūrisma un viesmīlības 

uzņēmumiem. Stendu apmeklēja aptuveni 700 interesenti, tiem tika sniegta informācija gan par 

aktīvās atpūtas iespējām novadā, gan piejūras mežu ietekmi uz veselību, gan Nēģu svētkiem un 

pašiem nēģiem, tomēr pēc izstādes tika nolemts tomēr koncentrēties uz tūrisma izstādēm, kas arī 
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tika izpildīts, piedaloties izstādēs “Matka 2016” Helsinkos, “Tourest 2016” Tallinā un “Balttour 

2016” Rīgā. 

2015.gadā TIC apkalpojis 3546 interesentus (gan klātienē, gan telefoniski, gan elektroniski). 

Lielākā daļa no tiem ir bijuši interesenti informācijas teltīs Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos. 

Uzsākti kultūrvēsturiskā mantojuma liecību meklējumi, lai papildinātu tūrisma piedāvājumu 

ar svaigiem kultūrvēsturiskiem faktiem. 

Lilastes pludmalē Zilā karoga standarta ieviešanas pamatojumam 2 km garumā veikts 

atpūtnieku monitorings. Dalībai izstādē “Balttour 2016” pieteikti četri uzņēmumi, kas saistīti ar 

tūrismu – zirgu audzētava “Erceni”, nēģu cepēji SIA “Krupis”, viesnīca, restorāns “Porto Resort” 

un Dainis Pūkas ar ūdens tūrisma piedāvājumu.  

Uzņemta Igaunijas rīcības grupa un uzņēmēju grupa un iepazīstināta ar novadu, AĢIN 

kvalitātes zīmi un nēģu cepējiem.  

Kopā ar klasteri “Vidzemes piekraste”  izveidots jauns buklets ceļotājiem gar jūras piekrasti 

latviešu un angļu valodā. Informācija par potenciālajiem tūrisma objektiem tiek sūtīta tūrisma 

medijiem, tūrisma operatoriem un aģentūrām. Informācija par novadu tiek aktualizēta saistītos 

portālos un sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu tika koriģēta piekrastes bukleta Carnikavas 

novada sadaļa. 

 Sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma asociāciju noslēgts līgums par projektu “Green Ways 

Outdoor” par novada zaļo ceļu (neasfaltētu, automašīnām nepiemērotu ceļu) popularizēšanu Eiropā, 

kā arī iespēju savus informatīvos materiālus piedāvāt starptautiskajās izstādēs, kurās piedalās 

Vidzemes tūrisma asociācija. 

Carnikavas TIC ieguvis “Q Latvia” kvalitātes zīmi, kas norāda uz kvalitatīvu tūrisma 

piedāvājumu novadā. Tika iegādātas uzlīmes ar QR kodu, kas dod iespēju pieslēgties aplikācijai 

“Vidzeme coast”. 

Ar SIA “Adler šokolādi” tik veiktas sarunas par gājēju maršruta izveidi pa Garupi. Uzsākta 

gājēju maršruta izveide pa Carnikavu ar kultūrvēsturisku ievirzi. 

Izveidots kartogrāfisks materiāls ar Carnikavas novadā esošajām slēpošanas trasēm un to 

īpašībām. 

Carnikavas Novadpētniecības centrs ( turpmāk – Centrs) ir iecienīts tūrisma galamērķis gan 

vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem no Latvijas un ārzemēm, te tiek rīkoti gadskārtu svētki, 

laulību ceremonijas, semināri. Tas veic informatīvi izglītojošu un kultūras vērtības saglabājošu  

darbību, apkalpojot gan carnikaviešus, gan Carnikavas viesus. No 2015.gada Centru apmeklējuši 

1717 interesenti.  

Centrā tiek vadītas gan grupu ekskursijas, gan sniegta informācija individuālajiem 

apmeklētājiem un ģimenēm. 2015. gadā tika apkalpotas 33 organizētas grupas no dažādiem Latvijas 
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novadiem, kā arī vadītas ekskursijas Muzeju nakts, BALTICA 2015, Zvejniekdienas, Piejūras 

senioru festivāla un Nēģu svētku apmeklētājiem. Grupu dalībnieki bija gan skolēni, gan pensionāri 

un cilvēki ar īpašām vajadzībām, gan tūristi. Ģeogrāfiskā ziņā Centra apmeklētāji pārstāvēja 

dažādus Latvijas novadus, kaimiņus no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Baltkrievijas, kā arī 

tālākas zemes – Taizemi, Portugāli un Franciju. 

Lai veicinātu interaktīvu komunikāciju ar apmeklētājiem, klientu datorā ir sagatavota vizuāla 

un tekstuāla informācija par “Cēlāju” māju iekārtojumu, nēģu bioloģiju un pavairošanu, Carnikavas 

muižas artefaktiem u.c. 

 
Jāņu ielīgošana Carnikavas Novadpētniecības centrā 2015. gadā 

 

No VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centra iegūta informācija par valsts aizsargātajiem 

kultūras pieminekļiem novada teritorijā informatīvo zīmju izveidošanai. Izstādē “Bruņniecības 

vēsture Latvijā” iegūti papildus materiāli par Carnikavas muižas vēsturi. 

 Izglītības un kultūras nodaļai tika  uzdots aktualizēt darbu ar  jaunatni novadā. Lai gan nav 

izveidota jauniešu speciālista amata vieta, ir atjaunota informācijas ievietošana jauniešu lapā 

sociālajā vietnē facebook.com, šajā brīdī tai ir 92 sekotāji. Saistoša informācija jauniešiem tika 

ievietota arī Carnikavas mājas lapā carnikava.lv  jauniešu sadaļā. Piedalījāmies Latvijas Jaunatnes 

padomes organizētā Strukturētā dialoga konferencē, kuras galvenā tēma bija dialoga trūkums starp 

lēmējvaru un jauniešiem. Apkopotas 29 pašvaldības un to darbs ar jauniešiem. Apskatot konkrētas 

situācijas, ir izdarīts secinājums, ka pašvaldības, kurās jauniešu skaits vecumā no 13-25 gadiem ir 

līdzīgs Carnikavas novadam, piemēram, Pļaviņu novads (910 jaunieši) un Vecpiebalgas (707 

jaunieši) jaunatnes darbs ir aktīvs, to veic jaunatnes lietu speciālists. Lielākais šķērslis Carnikavas 

novada jauniešu pasivitātei  ir vidusskolas trūkums, jo visās apskatītajās pašvaldībās ir vismaz viena 

vidējās izglītības iestāde. 
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Projekta JoyNeet ietvaros no 4. – 7. septembrim, lai veicinātu jauniešu aktivitāti darba 

meklējumos vai darba vietu radīšanā, sniedzot tiem informāciju par citu pašvaldību pieredzi, kā arī 

Eiropas savienības aktivitātēm šajā jomā , piedalījamies projekta sanāksmē Polijā Gmina Dąbrowa 

pašvaldībā. Dalībvalstu jauniešiem tika piedāvāta prakses iespēja Carnikavas novadā  zirgaudzētavā 

“Erceni” un viesnīcā “Porto Resort”, kā arī novada jauniešiem tika piedāvāta iespēja doties praksē 

uz projekta dalībnieku piedāvātajām prakses vietām. Ir apstiprināts “Erasmus+” jauniešu apmaiņas 

projekts realizācijai no 2016.gada februāra līdz augustam, ar 2 aktivitātēm Carnikavā – iepriekšējās 

plānošanas vizīti 2016.gada aprīlī un jauniešu apmaiņas nometni 16.-21.jūnijā. 

 

3.4. Sociālā nodrošināšana  

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

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

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

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

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

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

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

darbs. 

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi: 

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

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

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

rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

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

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

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

aprūpētāji), 8 darbiniekiem ir augstākā izglītība un 2 – vidējā speciālā. 2015. gadā nav notikusi 

kadru mainība. 

2015. gadā dienestā reģistrēti 1026 iesniegumi, tai skaitā: 73 iesniegumi par atbalstu sakarā ar 

bērna piedzimšanu; 98 sakarā braukšanas biļetēm skolēniem; 40 politiski represētās personas; 15 

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

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

  Pārējo iesniegumu pamatā ir lūgums pēc sociālās palīdzības, turpinājumā skaitļi, kas sniegs 

ieskatu par sociālā dienesta piešķirto palīdzību: 

 Garantēto minimālo ienākumu pabalstu lūdza 12 ģimenes  (2014. gadā 18 ģimenes); 
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 Trūcīgas ģimenes statusu saņēma 36 ģimenes, (2014. gadā 52 ģimenes) ; 

 Maznodrošinātas ģimenes statusu saņēma 182 ģimenes, (2014. gadā 249 ģimenes);  

 Malku 6 m3 piegādājām 99 ģimenes (2014. gadā 123 ģimenes) ; 

 Dzīvokļa pabalsts 51 ģimene (2014. gadā 68 ģimenes) ; 

 Zupas virtuvi izmanto 38 ģimenes, 52 personas; 

 Katru mēnesi mācību gada laikā skolēniem iegādātas un nodotas 98 biļetes;  

 Izsniegtas trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu apliecinošas izziņas 300;  

 Notikušas 58 Sociālā dienesta sēdes; 

 Sarakstei sagatavotie 646 dokumenti; 

 Labklājības ministrijai sagatavotas 25 pārskati ( ikmēneša pārskats par sociālo palīdzību, 

ikmēneša pārskats par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu un gada pārskats); 

 Carnikavas novada pašvaldībās vārdā esam suminājuši 204 senioru dzīves nozīmīgajās 

jubilejās;  

  356 senioriem un 1. grupas invalīdam ir nogādātas ziemassvētku paciņas; 

  tika veiktas 250 klientu dzīves apstākļu pārbaudes.  

Finanses                                                           

Pašvaldība sociālās palīdzības pabalstiem 2015. gadā  izlietoja 73764.44 EUR 

                                                                    2014. gadā izlietoja  81740,35 EUR 

                                                                    2013. gadā izlietoja  66320,00 Ls 

Tai skaitā: 

 Garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai EUR 4740.50 (2014.-4236,00EUR); 

 Dzīvokļa pabalsts EUR 37315.00 (2014.- EUR 43080); 

 Pabalsts veselības aprūpei EUR 10570.00 (2014.- EUR 11195) ;   

 Pārējie pabalsti  EUR 21139.00 ( 2014.- EUR 23229), tajos ietilpst pabalsts pārtikai, 

pabalsts tuberkulozes slimniekiem, zupas virtuve, ēdināšana skolās un pirmsskolas izglītības 

iestādēs, pabalsts mācību līdzekļu un sakarā ar bērnu audzināšanu, samaksa par uzturēšanos 

sociālās aprūpes centrā. 

 

Materiāli atbalstot pilngadību sasniegušos bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus, 

aizbildņus un audžuģimenes, ir izlietots sekojošs finansējums:  

 Ārpus ģimenes aprūpe iestādē 2 bērni, EUR 8840.00; 

 Ārpus ģimenes aprūpe audžuģimenē, 2 bērni, EUR 6480.00; 

 Ārpus ģimenes aprūpe pie aizbildņa, 7 bērni, EUR 11042.30. 
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Aprūpe 

2015. gadā vispārēja tipa sociālos aprūpes centros esam ievietojuši 7 cilvēkus, tai skaitā 4 uz 

īslaicīgu aprūpi. Kopā pansionātā dzīvo 7 seniori. Vienu pirmās grupas redzes invalīdu ievietojām 

valsts finansētā  specializētā aprūpes centrā. Nav saņemti iesniegumi par personām ar smagiem 

garīga rakstura traucējumiem, kas būtu ievietojami valsts apmaksātus sociālās aprūpes 

pakalpojumus specializētā sociālās aprūpes centrā. Lai varētu saņemt valsts apmaksātus sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus,15 personām tika sakārtota dokumentācija un nosūtīta Sociālās 

integrācijas valsts aģentūrai, 10 personas saņem asistenta pakalpojumus. Aprūpi mājās 

nodrošinājām 19 personām, no jauna saņēmām 9 iesniegumus ar lūgumu nodrošināt aprūpi mājās. 

 

Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” 

Carnikavas alternatīvās aprūpes centru „Pīlādzis”(turpmāks – centrs) apmeklēja 83 pensionāri un 

invalīdi, 58 mazie bērni, 247 bērni un jaunieši (vidēji dienā 30-40). Centrā darbojas nevalstiskās 

organizācijas  pensionāru klubs „Senči”- 88 biedri un Carnikavas invalīdu biedrība – 23 biedri.  

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

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

konsultāciju veidā. Pie pensionāriem ir ciemojušies un informējuši par jaunumiem domes deputāti 

un dažādu nodaļu darbinieki. 

Pie senioriem ciemojās PII „Riekstiņš” bērni un Piejūras internātskolas jaunieši, Ādažu senioru 

ansamblis “Lakstīgalas”Vasaras periodā notiek senioru ekskursijas, ziemas periodā teātru izrāžu 

apmeklējumi.  

Bezdarbniekiem reizi mēnesī brauc darbinieki no Nodarbinātības valsts aģentūras – ir iespēja 

reģistrēties un saņemt konsultācijas, kā arī saņemt informāciju par darba vakancēm un citiem ar 

nodarbinātību saistītiem jautājumiem. Papildus reizi mēnesī bezdarbniekiem organizējam lekcijas, 

kuras nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Ik mēnesi šo pakalpojumu izmantoja vidēji 20 

novada bezdarbnieki.  

Pieprasīti ir centra nodrošinātie pakalpojumi - iespēja nomazgāties dušā un izmazgāt veļu 

automātiskajā veļas mašīnā, arī izžāvēt to. Kopumā 2015.gadā dušu izmantoja 16 cilvēki, veļas 

mašīnu izmantoja 15 cilvēki, katrs vidēji gadā 17 reizes. 

Regulāri ir iespēja saņemt humāno palīdzību un Latvijas Sarkanā krusta pārtikas pakas. 

 

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis” 

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra „Kadiķis” (turpmāk- centrs) darbības mērķis ir 

veicināt kalngaliešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, saturīgi pavadīt laiku ne tikai senioriem, bet 
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jebkuram, kas ir izvēlējies apmeklēt centru, kā arī nodrošināt telpas un iespēju satikties dažādām 

interešu grupām. Ir izdevies veiksmīgi veidot informācijas apmaiņu starp pašvaldību un 

iedzīvotājiem. 

Ir izdevies veiksmīgi veidot informācijas apmaiņu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. 

Centrā regulāri pulcējās Kalngales senioru biedrība „Paeglis”, atzīmēja gadskārtu svētkus, 

organizēja lekcijas par aktuālām un interesējošām tēmās, nodarbojās ar rokdarbiem. Centrs 

piedāvāja pieeju datoram un interneta pieslēgumu, ir iespēja noskaidrot visus interesējušos 

jautājumus par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem, iesniegt iesniegumus.  

Pašvaldība centrā organizēja latviešu valodas kursus cittautiešiem, notika vairākas izstādes. 

Reizi divās nedēļās sanāca jaunās māmiņas, lai pārrunātu aktuālākās lietas. Centrs ir arī kā tikšanās 

vieta Kalngales nūjotājiem un biedrībai „Kalngalieši”.   

 

Carnikavas novada bāriņtiesa 

 Carnikavas novada bāriņtiesa (turpmāk - Bāriņtiesa) 2015. gadā veica 23 dzīves 

apstākļu pārbaudes sociālā riska ģimenēs, kā arī apsekoja 31 ģimeni, pamatojoties uz saņemtajiem 

iesniegumiem. Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas uzraudzības nodrošināšanai Bāriņtiesa veica 

33 dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs. 

Bāriņtiesas 14 sēdēs pieņemti 44 lēmumi. Bāriņtiesas locekļi piedalījās 23 tiesas sēdēs. Divi 

prasības pieteikumi sagatavoti un iesniegti  tiesā. Pēc mantinieka lūguma, tiesas vai notāra 

norādījumiem Bāriņtiesā sastādīti 2 mantojuma saraksti. Nepilngadīgo personu atbalsta 

informācijas sistēmā ievadīti dati par 138 nepilngadīgajiem. Lietvedībā atrodas 230 lietas, no tām 

18 ir ierosinātas 2015.gadā. Izdarīti 305 apliecinājumi, par kuriem iekasēta valsts nodeva EUR 

2398,52 apmērā.  

 

3.5. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

 

Carnikavas pašvaldības policijā strādā 11 darbinieki, kuru rīcībā ir divas trafarētas 

automašīnas (viena aprīkota ar video reģistratoru), ar motoru aprīkots peldlīdzeklis, speclīdzekļi un 

atbilstoši kompetencei ir nodrošināta piekļuve datubāzēm, tiek izmantoti p/a “Carnikavas 

komunālserviss” kvadracikli.  

Būtiski ir pasākumi, kurus pašvaldības policija velta kontrolei uz ūdens. Ir izcelti 15 

nelegālie zvejas rīki - 11 murdi un 4 tīkli. 

Carnikavas PP sadarbojas ar Carnikavas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, 

VP, RPP, VUGD, Ādažu PP, Saulkrastu PP, Garkalnes PP, Mārupes PP, Salaspils PP, Siguldas PP, 

NBS, Zemessardzi, Valsts vides dienestu u.c. 
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Sadarbība aptver plašu jomu spektru, kā galvenās minot ikdienas darba uzdevumu izpildi un 

darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Jāatzīmē, ka galvenais sadarbības partneris  

ir novada iedzīvotājs ar kuru komunicējam ikdienā. 

Likuma normu un SN izpildes kontrole tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī. Prioritāte ir 

novada iedzīvotāju un viesu izglītošana, skaidrojot normatīvo aktu prasības. 

Regulāri notiek pašvaldības policijas darbinieku profesionālo iemaņu pilnveide gan 

normatīvo aktu pārzināšanā, pirmās palīdzības sniegšanā un  fiziskās sagatavotības uzturēšanā. 

Iegūtās zināšanas tiek nodotas jaunajai paaudzei, mācot ceļu satiksmes noteikumus, izskaidrojot 

sabiedriskās kārtības noteikumus, iespējamās vardarbības pazīmes un tās novēršanas iespējas. 

Novada iedzīvotāju skaits ar katru gadu palielinās (vasarā iedzīvotāju skaits divkāršojas), 

līdz ar to īpaša uzmanība tiek veltīta sabiedriskās kārtības nodrošināšanai publiskajos pasākumos - 

aptuveni 50 kultūras un sporta pasākumi gada laikā, kur vairums no tiem ir vasarā. 

2015.gadā ir sastādīti 371 administratīvo pārkāpumu protokoli. Izvērtējot administratīvo 

pārkāpumu skaita dinamiku piecu gadu garumā, redzam, ka ir vērojams pārkāpumu skaita 

samazinājums. 

9. attēls  Sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu dinamika 

Veicot regulāru patrulēšanu novada teritorijā, personas, kurām ir nosliece uz sabiedriskās 

kārtības pārkāpumiem, tos izdara mazāk, jo pašvaldības policijas darbinieku klātbūtne tiek 

nodrošināta visā novadā un patrulēšana tiek veikta gan kājām, gan izmantojot mehanizētos 

transporta līdzekļus. Kopš 2012.gada Carnikavas novada pašvaldības policijas prioritāte tika 

izvirzīta - likumpārkāpumu profilakse. Iedzīvotāji tiek izglītoti, administratīvais sods tiek piemērots 

kā galējais līdzeklis. 
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10. attēls  Sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu sadalījums 

 

Ilgtermiņa prioritāte, ko izvirzījusi pašvaldības policija savā darbā, ir tīra un sakopta vide 

Carnikavas novadā. Lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi, pašvaldības policija veic patrulēšanu, 

informē nekustamo īpašumu īpašniekus par nepieciešamību sakopt īpašumus, izvietot adresācijas 

plāksnītes, noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, kā arī juridiskām personām piemiņas un 

svētku dienās izvietot pie dzīvojamām ēkām valsts karogu. Ja iedzīvotāji vai juridisko personu 

pārstāvji netiek sastapti uz vietas, tad tiek nosūtīti paziņojumi par nepieciešamību novērst 

pārkāpumus. Tikai tad, ja pārkāpums netiek novērsts, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma 

protokols. Vairumā gadījumu  pārkāpumi tiek novērsti. Par atkritumu apsaimniekošanas līgumu 

nenoslēgšanu tikai 23% gadījumu bija nepieciešams sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus 

(341 izsūtīti paziņojumi par nepieciešamību novērst pārkāpumu), par īpašumu numerācijas plāksnes 

neizvietošanu 26% gadījumu (264 paziņojumi), par īpašumu nekopšanu 22% gadījumu (209 

paziņojumi).    

CSN pārkāpumi (protokoli - paziņojumi)  ir sastādīti 543 no tiem 479 apstāšanās un 

stāvēšanas paziņojumi un 64 apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumi kāpās. 
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No 2015. gadā pieņemtajiem 89 lēmumiem un sastādītajiem 543 protokoliem-paziņojumiem 

ir apstrīdēti 38 lēmumi par protokoliem paziņojumiem. Neviens pašvaldības policijas priekšnieka 

vai inspektoru lēmums nav apstrīdēts. 

Secinājumi: 

Pašvaldības policija gada laikā apkalpo vairāk nekā tūkstoš izsaukumu, skaits nav 

mazinājies. Darba apjoms arī nav mazinājies. Tas liecina par to, ka iedzīvotāji uzticas policistiem, 

vēlas saņemt palīdzību.  

Pašvaldības policijas darbinieki arī turpmāk cels savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot 

dažādus kursus, seminārus u.c.  

 

3.6. Komunālā saimniecība 

Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” (turpmāk – 

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

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

organizēšanā un sniegšanā, labiekārtošanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba 

organizācijā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, vispirms tiek domāts par iedzīvotāju 

vajadzībām.  

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

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

sadalījums parādīts 1. tabulā: 

 

Ielu un ceļu garumi uz 31.05.2015.                                                                               1. tabula 

Pašvaldī

ba 

Ceļi Ielas 
Tilti 

Laukumi/ 

stāvlauku

mi 

Kop

ā 

tajā 

skaitā 

ar 

melno 

segum

u 

Kopā tajā skaitā 

garum

s 

brauktuv

ju 

laukums 

ar melno 

segumu 

ar grants 

segumu 

garu

ms 

 

lauku

ms 

Laukums 

km km km kv.m km kv.m km kv.m m kv.m kv.m 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Carnikav

as 

novada 

dome 

28,9

6 
7,39 

114,13

9 

460 

825,00 

55,9

9 

206 

139,0

0 

58,1

5 

212 

664,0

0 

414,5

6 

1487,2

9 
14 140,00 

 

      Ceļi/ielas ar melno segumu. 2015. gadā 20 % jeb 12,50 km ceļi/ielas ar melno segumu 

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

km ielas/ceļi ar grants segumu ir klasificējami kā sabrukuši un tiem nepieciešama pilnīga segas 
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dilumkārtas rekonstrukcija. Galvenais segumu bojāšanas cēlonis ir segas konstruktīvo slāņu 

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

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

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

sāk pastiprināti bojāties un sabrukt. 

 
Zibeņi – Briljantu ceļš 

 

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

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

tās nestspēja samazinās, salīdzinot ar nestspēju vasarā vai ziemā, tā ir projektēta un izbūvēta tā, lai 

spētu saglabāt pietiekošu nestspēju arī nelabvēlīgos apstāskļos. Diemžēl segas konstrukcijai 

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

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

avārijas stāvoklī esošo ceļu un ielu asfalta segumos ir neizbēgama. Šo problēmu nevar atrisināt ar 

bedrīšu remontu, ir nepieciešami ielas vai ceļa rekonstrukcijas darbi. Bedrīšu remonts nodrošina 

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

apjoms pa mēnešiem un gadiem ir pieaudzis vairākkārt. 

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

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

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

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

satiksmes intensitātei, pasliktinoties seguma konstrukcijai, minimālā planēšana un profilēšana kļūst 

nepietiekama, lai grants ceļus uzturētu līdzenus. 2015. gada sezonā uzsākta augu zemes noņemšana 

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

pieberot ar šķembu maisījumu. 
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2015.gadā izbūvēta Bangu un Meduskalnu ielas t.sk. apgaismojuma izbūve. Lai uzlabotu 

satiksmes drošību Garciemā uz reģionālā autoceļa P1, izbūvēta apgaismota gājēju ietve no Torņu 

ielas līdz Mežciema ielai t.sk. izbūvēta apgaismota gājēju pāreja, nomainītas caurtekas un pārbūvēts 

Mežciema ielas krustojums ar P1. 

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

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

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

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

pārziņā esošie tilti uzbūvēti no 1960.-1970. gadam no saliekamām dzelzs konstrukcijām pēc 

tipveida projektiem. Ekspluatācijas laikā tiltu brauktuves, krastu sajūguma konstrukcijas ir 

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

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

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

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

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

veikta tilta pār Vecupi, Rūpnieku ielā, Carnikavā atjaunošana. 
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Tiltu saraksts uz 31.05.2015                                                                                 2. tabula 

Nr. 

Ielas 

nosaukums 

un ciemats 

Tilta 

nosauku

ms 

Konstrukcija 
Seguma 

veids 

Platu

ms 

(m) 

Garu

ms (m) 

Gājēju vai 

autotransporta 

ekpluatācijai 

Nepieciešamie 

darbi 

1 
Jūras iela, 

Carnikava 

Tilts pār 

Vecgauju 

Saliek.dz/b 

plātnes + 

tērauda sijas 

Asfalta 

segums 

 

5.97

+2x1

.0 

10,50 
A/transportam 

un gājēju 

Zivsaimniecības 

projekta ietvaros 

veikta 

hidroizolācijas 

izbūvi un nesošās 

konstrukcijas 

pastiprināšanu 

2 
Ķīvīšu iela, 

Kalngale 

Tilts pār 

Langas 

upi 

Ttērauda sija 

U-profila 

160x65, 

2gab. 

Dēļu klājs 1,00 15,05 Gājēju –  

3 
Parka iela, 

Garciems 

Tilts pār 

Eimuru 

kanālu 

Vecderīgas 

dz/c sliedes 
Dēļu klājs 1,00 11,20 Gājēju –  

4 

Rūpnieku 

iela, 

Carnikava 

Tilts pār 

Vecupi 

Saliekamo 

plātņu tilts – 

8 gab. 

Asfalta 

segums 
4,50 18,06 

A/transportam 

un gājēju 

Nepieciešami 

remonta darbi 

(Plānots 

2015.gadā) 

5 
Liepu aleja, 

Carnikava 

Tilts pār 

Vecupi 

Saliekamo 

plātņu tilts – 

8 gab. 

Asfalta 

segums 
4,50 18,06 

A/transportam 

un gājēju 

Nepieciešami 

remonta darbi 

6 

Ludmilas 

Azarovas 

iela, 

Carnikava 

Tilts pār 

Vecupi 

Saliekamo 

plātņu tilts – 

8 gab. 

Asfalta 

segums 
4,50 18,06 

A/transportam 

un gājēju 

Nepieciešami 

remonta darbi 

7 
Cīruļu iela, 

Kalngale 

Tilts pār 

Langas 

upi 

Dzelzbetona 

sijas – 2.gab. 
Dēļu klājs 1,46 11,60 Gājēju –  

8 

Kraukļu 

iela, 

Kalngale 

Tilts pār 

Langas 

upi 

Režģotā 

kopne ar 

brauktuvi pa 

augšu 

Tērauda 

klājs 
3,50 7,40 

A/transportam 

un gājēju 
–  

9 

Brūkleņu 

iela, 

Carnikava 

Tilts pār 

Vecgauju 

Tērauda sijas 

– 6 gab. 

Dzelzbeton

a plātne 
3,30 11,85 Gājēju 

Nepieciešami 

remonta darbi 

10 
Dzirnupes 

iela, Gauja 

Tilts pāri 

Dzirnupei 

Dzelzbetona 

sijas  

Asfalta 

segums 

7 + 

2x1,0

0 

48,42 
A/transportam 

un gājēju 

Nepieciešams 

veikt tilta 

inspekciju 

11 

Kastaņu 

iela, 

Garciems 

Tilts pāri 

Eimura 

kanālam 

       Metāla 

sijas 
Dēļu klājs 0,90 18,00 Gājēju 

Nepieciešams 

veikt metāla sijas 

krāsošanas darbus 

12 

Gājēju – 

velosipēdist

u tilts 

Stacijas 

iela, 

Carnikava 

Tilts pār 

Gauju 

Loka kopnes 

un dubult – T 

siju tilts 

Stiklšķiedr

as ar 

korundu un 

epoksīda 

dilumkārtu 

4,30 220,88 Gājēju 

Nodots 

ekspluatācijā 

2014. gada 18 

novembrī 
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3.7. Būvvalde  

 

Būvvaldes darbības pamatvirzieni: 

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

noteikumu prasībām; 

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

uzdevumu vai rakstisku atzinumu; 

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

būvatļaujas; 

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

gadījumā – reģistrēt būvatļaujas; 

5. organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā; 

6. organizēt būvniecības ieceru publisku apspriešanu; 

7. aktualizēt būves un inženierkomunikāciju izvietojumu plānus; 

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

teritorijā; 

9. organizēt domes pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

Būvniecības kontroles rezultatīvie rādītāji 2015. gadā                                                        3. tabula 
 

 Nosaukums Skaits 

1. Izdotas būvatļaujas; 142 

2. Atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 126 

3. Atzīmes būvatļaujā par būvdarbu  uzsākšanas nosacījumu 

izpildi 

108 

4. Akceptēti paskaidrojuma raksti 56 

5. Akceptētas apliecinājuma kartes 30 

6. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 82 

7. Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu 

protokoli 

5 

8. Izsniegtas izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības 

164 

9. Līdzdalība dokumentu gatavošanā, lai Zemesgrāmatā 

ierakstītu pašvaldības īpašumus 

53 

 

3.8. Carnikavas sporta centrs 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organizēts Latvijas čempionāts vieglatlētikas krosā, kas pulcēja vairāk kā 400 dalībniekus, tostarp 

spēcīgākos Latvijas skrējējus.  

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

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

2013.gadā Carnikavas novada pašvaldība savā īpašumā atguva Carnikavas sporta 

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

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

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

Slēpošanas un aktīvās atpūtas centrā „Zibeņi”. 

Sporta darba organizēšana tiek pakāpeniski pilnveidota veidojot jaunas un nostiprinot esošās 

sporta komandas un grupas. 

Pašreiz CSC darbojas sporta pasākumu organizators Arnis Rozītis, sporta kompleksa pārziņa 

vieta ir vakanta, ir divas sporta zāles dežurantes-apkopējas, trenažieru zāles pārzinis Jānis Burjots 

un 15 apmaksāti sporta speciālisti dažādās sporta jomās – futbolā, florbolā, basketbolā, orientēšanās 

sportā, džudo, aerobikā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā un nūjošanā. Kadru mainība treneru vidū ir 

niecīga, toties administrācijas līmenī būtiska. Ir nepieciešams restrukturizēt CSC vadības struktūru, 

paredzot metodiķa-lietveža amata vietas izveidi jau no jūnija. Kopumā CSC organizētas sporta 

grupas ir 12 sporta veidos, kas ietver vairāk kā 382 dalībniekus.  

Sporta centra darbības rezultātā tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Sporta 

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

federācijām, Latvijas tautas sporta asociāciju, Latvijas sporta veterānu - senioru  savienību. 

2013.gadā CSC saņēma dāvinājumu no LRF – lietotu mikroautobusu, kas vēl joprojām ir manāms 

ieguvums sportistu nogādāšanai uz sacensībām. Nepieciešams paredzēt jauna 9-vietīga autobusa 

iegādi CSC darbības nodrošināšanai, kā arī mainīt skolas autobusa izmantošanas kārtību, lai to 

iespējams izmantot arī CSC vajadzībām brīvdienās. 

Latvijas futbola federācija uzdāvināja lielos futbola vārtus. 

2015.gadā Carnikavas komandas sekmīgi turpina dalību LBL3, Rīgas atklātajā čempionātā 

florbolā, Latvijas amatieru sacensībās volejbolā, Latvijas jaunatnes un veterānu čempionātos 

http://www.sports.carnikava.lv/


50 

 

futbolā,  SEB kalnu divriteņu maratonā, SPORTLAT balvas izcīņā. Latvijas līmeņa sacensībās 

piedalās jaunie vieglatlēti, futbolisti, florbolisti, riteņbraucēji, triatlonisti un slēpotāji.  

2015.gadā Carnikavas novada sportisti veiksmīgi startēja Pasaules līmeņa sacensībās. 

Redzamākie panākumi bija Lindas Circenes uzvara Eiropas čempionātā sambo un Kristera Apeļa 

sudraba medaļa PČ BMX U12 vecuma grupā. Riteņbraucējs T.Skujiņš ļoti veiksmīgi aizvadīja 

sezonu, iekļūstot profesionālās komandas Cannondale sastāvā.   

 

Reinis Ronis un Toms Skujiņš 

2015.gadā CSC iegādājās sniega ražošanas iekārtu un izveidoja mākslīgā sniega trasi 

Carnikavas sporta kompleksā. Tika uzsākti stadiona tribīņu nojaukšanas darbi, kas šogad ir pabeigti. 

Tika uzsākts Ietekmes uz vidi novērtējums Zibeņu trases izveidei, kuru plānots pabeigt 2016.gadā.  

 

 

4. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

4.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi 

 

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi bez finansēšanas 2015.gadā bija 12 346 

268 eiro – par 15.5 % mazāki nekā 2014.gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 2015.gada sākumu bija 

1 168 528 eiro, bet finansēšana no aizņēmumiem 1 963 037 eiro.  
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Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji 

                                                                                                                                 3.tabula 

Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ienēmumu rādītāji 2014.gada 

izpilde, 

euro 

2015.gada 

izpilde,  

euro 

Apstiprināts 

budžets 

2016.g.  

euro 

%  

2015.

g. 

pret 

2014.

g. 

euro 

2015.g. 

pret 

2014.g. 

1. 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

5 310 551 5 260 814 5 735 109 99.1 -49 737 

2. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

1 331 414 1 327 630 1 463 927 99.7 -3784 

3. 8.0.0.0. Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

 

47 

 

189 

 

- 

 

4x 

 

+142 

4. 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību 

nodevas 

24 802 24 476 30 765 98.7 -326 

5. 10.0.0.

0. 

Naudas sodi un 

sankcijas 

56 370 46 331 46 955 82.2 -10 039 

6. 12.0.0.

0. 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

11 729 8026 5691 68.5 -3700 

7. 13.0.0.

0. 

Ieņēmumi no pašvald. 

īpaš. pārdošanas, 

pamatparādu 

kapitalizāc.u.c. 

 

 

522 

 

 

34 544 

 

 

10 000 

 

 

6.6x 

 

 

+34 

022 

8. 17.0.0.

0. 

Valsts budžeta daļēji 

finansētu atvasinātu 

publisku personu un 

budžeta nefinansētu 

iestāžu transferti 

 

 

 

- 

 

 

 

15 716 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

15 716 

9. 18.6.2.

0. 

Pašvaldību budžetā 

saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no 

valsts budžeta 

 

 

1 304 502 

 

 

1 227 761 

 

 

1 032 744 

 

 

94.1 

 

 

+33 

259 

10. 18.6.3.

0. 

Pašvaldību budžetā 

saņemtie valsts budžeta 

transferti  ES 

struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai 

 

 

 

3 065 349 

 

 

 

1 419 975 

 

 

 

800 646 

 

 

 

46.3 

 

 

 

-1 645 

374  

11. 19.0.0.

0. 

Pašvaldību budžetu 

transferti 

135 277 47 098 40 000 34.8 -88 179 

12. 21.1.0.

0. 

Budžeta iestādes 

ieņēmumi no ārvalstu 

finanšu palīdzības 

 

8144 

 

5155 

 

- 

 

63.3 

 

-2989 

13. 21.3.0.

0. 

Maksāj.par budž. 

iest.sniegtajiem 

pakalpojumiem 

 

1 096 769 

 

1 010 124 

 

1 303 442 

 

92.1 

 

-86 645 

14. 21.4.0.

0. 

Pārējie ieņēmumi par 

budžeta iestāžu 

pakalpojumiem 

 

792 

 

4095 

 

8000 

 

5.2x 

 

+3303 

15.  K O P Ā ieņēmumi 12 346 

268 

10 431 

934 

10 477 279 84.5 - 1 914 

334 
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16.  Izdevumu segšanai 

iesaistīti līdzekļu 

atlikumi uz gada 

sākumu 

 

 

566 333 

 

 

1 168 521 

 

 

332 000 

 

 

2x 

 

 

+602 

288 

17.  Aizņēmums 2 542 349 1 963 037 1 563 924 77.2 -579 

312 

18.  P A V I S A M  

ieņēmumi 

15 454 950 13 563 492 12 373 203 87.8 -1 891 

458 

 

Kā redzams no 3.tabulas datiem, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2015.gadā 

salīdzinājumā ar 2014.gadu vislielākais skaitliskais pieaugums par EUR 602.3 tūkst. jeb 2 reizes 

lielāks bija naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu, no kura lielākā daļa finansējuma bija Eiropas 

Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, jo veiksmīgi tiek īstenots ERAF projekts plūdu 

draudu novēršanai Carnikavas novadā. Tā kā arī 2015.gada kopējai izpildei pret 2014.gadu bija 

negatīva tendence, par EUR 1.6 milj samazinājās transferti ES līdzfinansēto projektu īstenošanai, jo 

gada beigās noslēdzās jau augstāk minētais ERAF projekts plūdu draudu novēršanai un 

ūdenssaimniecības projekts Lilastē. Arī aizņēmumi netika ņemti tik daudz kā 2014.gadā – 

2015.gadā bija par EUR 579.3 tūkst mazāka finansēšana no aizņēmumiem. Maksas pakalpojumi 

bija samazinājušies par 76.6 tūkst. eiro sakarā ar komunālo maksājumu samazināšanos siltās ziemas 

rezultātā. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi bija par 49.7 tūkst. eiro mazāki nekā 

2014.gadā, nedaudz mazāks bija nekustamā īpašuma nodoklis – par 3.7 tūkst. eiro. 
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11. attēls    Carnikavas novada ieņēmumu dinamika  

 

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

ienākumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Salīdzinot 3 gadu dinamiku redzams, ka no 

2014.gada strauji sarukuši transferti ES struktūrfondu īstenošanai sakarā ar to, ka iepriekšējais 

plānošanas periods noslēdzies, bet jaunais periods vēl nav uzsācies. Daļēji tādēļ arī samazinās 

finansēšana no aizņēmumiem, tai skaitā ES līdzfinansēto projektu īstenošanai. 12.attēlā redzams 

ieņēmumu īpatsvars pēc ekonomiskās būtības. Lielākais īpatsvars bija ieņēmumiem no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa – 39%, otrs lielākais – 14% finansēšanai no aizņēmumiem, tai skaitā arī ES 

finansēto projektu īstenošanai, bet 10% - nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem. 11% īpatsvars 

bija valsts budžeta transfertiem Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Tā kā 

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

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

skola, 9% no valsts budžeta transfertu ieņēmumiem bija valsts mērķdotācijas skolotāju 

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

Finansēšanai – naudas līdzekļu atlikumam un saņemtajiem aizņēmumiem arī bija 9% īpatsvars. 

Ieņēmumu īpatsvars no maksas pakalpojumiem, no kuriem ~80% ieņēmumi par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem, bija 7%. 
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12.attēls                       Carnikavas novada domes 2015.gada ieņēmumu īpatsvars 

 

Pārējo nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā valsts, pašvaldības nodevas un pašvaldību budžetu 

transferti – pamatā izglītības funkciju veikšanai, bija viens procents kopējos ieņēmumos. 

 

4.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 

 

2015.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 13.1 milj.eiro, salīdzinot ar 2014.gadu – par 

8% mazāki, jo pašvaldībā lielākie īstenotie projekti, arī ES līdzfinansētie, tika pabeigti.  

 

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā  

pēc ekonomiskās klasifikācijas 

                                                                                                                                                              

4.tabula 

Nr.

p.k. 

Klas

.. 

kods 

Izdevumu  rādītāji 2014.gada 

izpilde, euro 

2015.gada 

izpilde, 

euro 

Apstiprināts 

budžets 

2016.g.  euro 

%  

2015.g. 

pret 

2014.g. 

euro 

2015.g. 

pret 

2014.g. 

1. 1000 Atlīdzība 4 148 277 4 375 621  4 535 139 105.5 +227 

344 

2. 2100 Komandējumi un 

dienesta braucieni 

13 332 25 232 35 142 189.0 +11 900 

3. 2200 Pakalpojumi 1 496 806 1 587 915 2 319 862 106.1 +91 109 
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4. 2300 Krājumi, materiāli, 

energoresursi, biroja, 

citas preces un 

inventārs 

505 444 552 800 582 814 109.4 +47 356 

5. 2400 Grāmatas un 

periodiskie izdevumi 

2070 2327 3878 112.4 +257 

6. 2500 Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi 

49 107 26 242 39 195 53.4 -22 865 

8. 4000 Procentu izdevumi 37 608 13 464 19 373 35.8 -24 144 

9. 5100 Nemateriālie 

ieguldījumi 

4176 10 919 5600 2.6x +6743 

10. 5200 Pamatlīdzekļi 6 034 820 4 837 377 2 168 624 80.2 -1 197 

443 

11. 6200 Pensijas un sociālie 

pabalsti naudā 

55 015 64 812 92 800 117.8 +9797 

12. 6300 Sociālie pabalsti 

natūrā 

37 040 30 439 47 000 82.2 -6601 

13. 6400 Pārējie pabalsti un 

kompensācijas 

16 018 21 023 21 557 131.2 +5005 

14. 7200 Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas transferti 

citām pašvaldībām 

275 917 244 167 210 433 88.6 -31 278 

15. 7200 Pašvaldību budžeta 

transferti pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas 

fondā 

888 660 877 803 1 372 354 98.8 -10 857 

16. 8500 Zaudējumi no valūtas 

kursa svārstībām 

4 76 - 14x +72 

 9000 Pašvaldību budžeta 

transferti no 

pašvaldības 

pamatbudžeta uz 

valsts pamatbudžetu 

3862 - - . . .  -3862 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 717 229 478 766 919 432 66.8 -238 463 

Kopā 14 285 385 13 148 

983 

12 373 203 92.0 -1 136 

402 

 

4.tabulā veikta Carnikavas novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Sakarā ar to, ka 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, bija vērojama vispārēja tendence 

izdevumiem samazināties – par 8%, kas bija saistīts ar ERAF projekta plūdu draudu samazināšanai 

Carnikavas novadā un ūdenssaimniecības projektu īstenošanu, arī izdevumi pamatlīdzekļiem 

samazinājās par EUR 1.2 milj. jeb 20% un finansēšana – aizdevumu atmaksa par EUR 238.5 tūkst 

jeb 33.2%. Pārējie samazinājumi nebija tik būtiski skaitliskā izteiksmē.  
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 Izdevumu palielinājums bija vērojams  atalgojumos – par EUR 227.3 tūkst., jeb 5.5% kas 

skaidrojams galvenokārt ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības pilnu mācību gadu, 

Informācijas tehnoloģiju un Sabiedrisko nodaļu izveidi. Pakalpojumu sadaļa palielinājās par 6.1% 

jeb EUR 91.1 tūkst. sakarā ar lielākiem līdzmaksājumiem privātajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm par audzēkņiem, kuri nevar apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī 

kultūras pasākumu sadārdzinājumu. 

 

13.attēls               Izdevumu dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas  

 

13. attēlā atspoguļota izdevumu ar lielāko īpatsvaru sadalījumā pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem dinamika 2014., 2015.gada izpildei un 2016.gada plānotajiem izdevumiem. 

 

Kā redzams 13.attēla grafikā, arī 2016.gadā izdevumi kapitālieguldījumiem turpina 

samazināties sakarā ar ES fondu nākamā perioda projektu aizkavēšanos. Arī pašvaldību budžeta 

uzturēšanas transferti dinamiski pieaug, jo līdz ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 

pieaugumu vairāk jāmaksā arī pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras nespēj 

finansēt savus izdevumus. Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gada plānotais finansējums paredz, ka 

Carnikavas novada pašvaldībai iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā augušas par 56% jeb EUR 

494.6 tūkst. Aizdevumu atmaksa salīdzinot ar 2015.gadu plānota par 92% lielāka, bet 41% jeb EUR 

379 tūkst. tika saņemti no VARAM augstāk minētajam ERAF plūdu draudu novēršanas projekta 

līdzfinansējumam – īstermiņa aizdevuma atmaksai. 
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14.attēls                     Izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas 

14. attēlā redzams 2015.gada izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas: lielāko daļu 

sastāda izdevumi kapitālieguldījumiem– 37%, jo tika īstenoti vairāki lieli investīciju projekti, 

atlīdzības izdevumi – 33%, precēm un pakalpojumiem– 17%, pašvaldības iemaksām finanšu 

izlīdzināšanas fondā – 7%, bet aizdevuma atmaksai un procentu maksājumiem –3%. 

Savukārt 5.tabulā apkopota Carnikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 2014., 

2015. gada kases izdevumiem un 2016.gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi pa funkcionālajām 

kategorijām. 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

                                                                                                                                            5.tabula 

N

r.

p.

k. 

Funkci-

onālā 

kategorij

a 

Izdevumu  rādītāji 2014.gada 

izpilde, 

euro 

2015.gada 

izpilde, 

euro 

Apstiprināts 

budžets 

2016.g.  

euro 

%  

2015.g. 

pret 

2014.g. 

euro 

2015.g. 

pret 

2014.g. 

1. 01.000 Vispārējie valdības 

dienesti 

1 706 008 1 768 542 2 319 531 103.7 +62 534 

  Tai skaitā 
iemaksas 

pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas 

fondā 

888 660 877 803 1 372 354 98.8 -10 857 

2. 0.3000 Sabiedriskā kārtība 

un drošība 

247 360 250 607 277 157 101.3 +3247 

3. 04.000 Ekonomiskā 

darbība 

3 136 108 1 220 028 1 898 435 38.9 -1 916 

080 
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4. 06.000 Pašvaldību 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

4 766 156 5 626 996 3 257 389 118.1 +860 

840 

5. 08.000 Atpūta, kultūra un 

sports 

886 800 966 901 705 679 109.0 +80 101 

6. 09.000 Izglītība 2 483 318 2 480 901 2 577 072 99.9 -2417 

7. 10.000 Sociālā aizsardzība 342 406 356 242 418   508 104.0 +13 836 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 717 229 478 766 919 432 66.8 -238 463 

Kopā 14 285 

385 

13 148 

983 

12 373 203 92.0 -1 136 

402 

 

Kā redzams 5.tabulā, kopējais izdevumu samazinājums 2015.gadā salīdzinājumā ar 

2014.gadu bija par 8% jeb 1.1 milj.eiro. Lielākais skaitliskais samazinājums - 1.9 milj.eiro bija 

vērojams kategorijā ekonomiskā darbība, jo pašvaldība tika pabeigusi īstenot pašvaldības investīciju 

projektu Tilts pār Gauju Carnikavā. Lielākais skaitliskais pieaugums – 860.8 tūkst.eiro bija 

pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai sakarā ar jau minētās PII apsaimniekošanas 

pārņemšanu un ERAF projektu Lilastes ūdenssaimniecības izbūve un plūdu draudu novēršana 

īstenošanu.  

 

15.attēls            Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām, 

izmaiņas 2015.gadā pret 2014.gadu 

 

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

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

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

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

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

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

pašvaldībām finanšu izlīdzināšanai. Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gada plānotais finansējums 
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paredz, ka Carnikavas novada pašvaldībai iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā augušas par 

56% jeb EUR 494.6 tūkst. Aizdevumu atmaksa salīdzinot ar 2015.gadu plānota par 92% lielāka, bet 

41% jeb EUR 379 tūkst. tika saņemti no VARAM augstāk minētajam ERAF plūdu draudu 

novēršanas projekta līdzfinansējumam – īstermiņa aizdevuma atmaksai. 2015.gada izdevumos 

būtisks samazinājums ir ekonomiskās darbības funkcijai, jo tika pabeigta tilta pār Gauju būvniecība. 

Kategorijās Sabiedriskā kārtība un drošība, sociālā aizsardzība un atpūta, kultūra un sports krasas 

amplitūdas triju gadu dinamikā nav vērojamas.  

 

16.attēls Carnikavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais sadalījums pa funkcionālajām 

kategorijām 2015.gada izpildei  

 

16.attēlā atspoguļots Carnikavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais sadalījums pa 

funkcionālajām kategorijām 2015.gadā. Lielākie izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām bija 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 43%, kam sekoja izglītības funkciju nodrošināšana – 19% 

un ekonomiskā darbība – 9%. Vispārējie valdības dienestu izdevumi bija 13% un kā jau iepriekš 

tika pieminēts, 49,6 % no tiem bija jāiemaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, 

kuras nevar finansēt izdevumus no saviem ieņēmumiem.  
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4.3. Speciālais budžets 

 

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

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

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

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

prasībām.  

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

novirzīt īpašiem mērķiem – vides aizsardzībai.  

 6. un 7. tabulā apkopoti speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2014. un 

2015.gada izpildei, kā arī 2016.gada plānotajam budžetam. 

 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 

                                                                                                                                         6.tabula 

Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ieņēmumu 

rādītāji 

2014.gada 

izpilde, 

euro 

2015.gada 

izpilde,  

euro 

Apstiprināts 

budžets 

2016.g.  

euro 

%  

2015.g. 

pret 

2014.g. 

euro 

2015.g. 

pret 

2014.g. 

1. 5.5.3.0. Dabas resursu 

nodoklis 

9733 9407 9000 96.6 -326 

2. 18.9.1.

0. 

Ieņēmumi no 

valsts autoceļu 

fonda 

 

75 756 

 

79563 

 

79564 

 

105.0 

 

3807 

 Kopā 85 489 88 970 88 564 117.4 3481 

 

 

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi bija 89 tūkst.eiro, no kuriem 

89% bija Autoceļu fonda līdzekļi. 

  

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi  

                                                                                                                                         7.tabula 

Nr.

p.k. 

Funkcionā

lā 

kategorija 

Izdevumu  

rādītāji 

2014.gada 

izpilde, euro 

2015.gada 

izpilde,  

euro 

Apstiprināts 

budžets 

2016.g.  

euro 

%  

2015.g. 

pret 

2014.g. 

euro 

2015.g. 

pret 

2014.g. 

1. 04.000 Ekonomiskā 

darbība 

72 092 82 591 79 564 114.6 10 499 

2. 05.000 Vides 

aizsardzība 

7505 1362 9000 18.1 -6143 

Kopā  79 597 83 953 88 564 105.5 4356 

 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie faktiskie izdevumi bija 84 tūkst. 

eiro, no kuriem 82.6 tūkst.eiro tika novirzīti ekonomiskajai darbība – autoceļu fonda izlietojumam, 
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bet 1362 eiro vides aizsardzībai. Visi līdzekļi tika izlietoti uzturēšanas izdevumiem – 

kapitālieguldījumi netika veikti. 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 

                                                                                                                                         8.tabula 

Nr.

p.k. 

Klasif. 

 kods 

Ieņēmumu 

rādītāji 

2013.gada 

izpilde,  

euro 

2014.gada 

izpilde, 

euro 

Apstiprināts 

budžets 

2015.g.  

euro 

%  

2014.g. 

pret 

2013.g. 

euro 

2014.g. 

pret 

2013.g. 

1. 5.5.3.0. Dabas resursu 

nodoklis 

8973 9733 1540 108.5 760 

2. 18.9.1.

0. 

Ieņēmumi no 

valsts autoceļu 

fonda 

 

58 571 

 

75 756 

 

40 311 

 

129.3 

 

17 185 

 Kopā 67 544 85 489 41 851 126.6 17 945 

 

 

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

kuriem 87% bija Autoceļu fonda līdzekļi. 

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi  

                                                                                                                                         9.tabula 

Nr.

p.k. 

Funkcionā

lā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2013.gada 

izpilde,  

euro 

2014.gada 

izpilde, 

euro 

Apstiprināts 

budžets 

2015.g.  

euro 

%  

2014.g. 

pret 

2013.g. 

euro 

2014.g. 

pret 

2013.g. 

1. 04.000 Ekonomiskā 

darbība 

54 034 72 092 40 311 133.4 18 058 

2. 05.000 Vides aizsardzība 3143 7505 1540  2.4x 4362 

Kopā  57  177 79 597 41 851 139.2 22 420 

 

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

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

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

kapitālieguldījumi netika veikti.  

 

4.4. Ziedojumi un dāvinājumi  

 

Carnikavas novada pašvaldība 2015.gadā tika saņēmusi 1495 eiro ziedojumus, tai skaitā 570 

eiro no juridiskajām personām un 925 eiro no fiziskām personām. Bez tam naudas līdzekļu 

atlikums gada sākumā bija 884 eiro, kas bija paredzēti O.Vācieša pieminekļa izveidošanai. Kopējais 

izlietojums bija 2379 eiro, kas tika izlietots paredzētajiem mērķiem. 

 

4.5. Aizņēmumi 

 

Pašvaldībai pavisam ir 24 aizņēmuma līgumi par kopējo summu EUR 7 832 074. 
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2015.gadā gadā noslēgti 11 jauni aizņēmuma līgumi ar Valsts kasi: 

1. aizdevuma līgums no 2015.gada 30.janvāra Nr.A2/1/15/29 ELFA projekta (Nr.13-04-

L12500-000274) „Eimuru – Mangaļu polderu meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas 

novadā” īstenošanai EUR 84 518; 

2. aizdevuma līgums no 2015.gada 15.maija Nr.A2/1/15/207 prioritārā investīciju projekta 

“Nekustamā īpašuma  “Ūdens Blusas” iegāde” īstenošanai EUR            79 860; 

3. aizdevuma līgums no 2015.gada 20.maija Nr.A2/1/15/242 KPFI projekta (Nr.KPFI-13.3/18) 

“Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā II” īstenošanai EUR 41 978; 

4. aizdevuma līgums no 2015.gada 17.jūnija Nr.A2/1/15/301 Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta (traktortehnikas) iegādei EUR 342 997; 

5. aizdevuma līgums no 2015.gada 17.jūnija Nr.A2/1/15/302 projekta “Carnikavas 

pamatskolas rekonstrukcija” īstenošanai EUR 174 892; 

6. aizdevuma līgums no 2015.gada 30.jūlija Nr.A2/1/15/430 ERAF projekta 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/109/107) “Carnikavas novada Lilastes ciema 

ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība” īstenošanai EUR 446 426; 

7. aizdevuma līgums no 2015.gada 30.jūlija Nr.A2/1/15/431 ERAF projekta 

(Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001) “Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” 

īstenošanai EUR 357 461; 

8. aizdevuma līgums no 2015.gada 25.augusta Nr.A2/1/15/477 prioritārā investīciju projekta 

“Pašvaldības biroja tehnikas iegāde” īstenošanai EUR 98 285; 

9. aizdevuma līgums no 2015.gada 25.augusta Nr.A2/1/15/478 prioritārā investīciju projekta 

“Ūdenssaimniecības rekonstrukcija” īstenošanai EUR 70 265; 

10. aizdevuma līgums no 2015.gada 25.augusta Nr.A2/1/15/479 Carnikavas novada izglītības 

iestāžu investīciju projekta (datortehnikas iegāde) īstenošanai EUR 37 479; 

11. aizdevuma līgums no 2015.gada 16.oktobra Nr.A2/1/15/571 projekta “Carnikavas novada 

ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija un atjaunošana” 

īstenošanai EUR 363 956. 

 

 

4.6. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu  
 

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) 2014.-2030. gadam un attīstības 

programmas (AP) 2015.-2021. gadam ikgadējais novērtējuma pārskata ziņojums par 2015. gadu 

sagatavots atbilstoši tajās noteiktajai kārtībai un izskatīts Carnikavas novada domes 20.04.2016 

gada sēdē (protokols Nr.7,15§). 



63 

 

Šajā ziņojumā tika identificētas pārmaiņas esošajā situācijā, sniegti secinājumi:  

 Carnikavas novada IAS un AP ilgtermiņa prioritātes ir aktuālas un aktivitātes tiek īstenotas 

plānoto mērķu sasniegšanai. 

 AP rīcības plāns un investīciju plāns 2015.-2018. gadam tika aktualizēts ar domes 

28.01.2016. lēmumu Nr. 3, 13§. 

 Carnikavas novada domes apstiprināto attīstības dokumentu un projektu īstenošana sekmē 

novada attīstību, par ko liecina Carnikavas novada 2015. gada attīstības rādītāji. 

 Pašvaldības budžeta iespējas novirzīt finansējumu novada attīstībai samazina arvien 

pieaugošās iemaksas Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā. 

 Visas IAS prioritātes ir aktuālas un tām atbilst uzdevumi un aktivitātes, kuras ietvertas 

novada AP rīcības plānā un investīciju plānā 2015.-2018. gadam. 

 Tā kā novada attīstības programmas īstenošana ir uzsākta 2015. gadā un tā pilnībā atbilst 

novada attīstības pašreizējām interesēm, reģiona un nacionālajiem uzstādījumiem, tad nav 

nepieciešams identificēt jaunus izaicinājumus un potenciālos attīstības virzienus, kā arī 

rosināt un izstrādāt attīstības dokumentu papildinājumus vai grozījumus („robežās”, kuras 

noteiktas pašā attīstības plānošanas dokumentā), pieņemt operatīvus lēmumus un sniegt 

atzinumus par plānotajiem ārpuskārtas ieguldījumiem. 

Attīstības uzraudzības darba grupas galvenie secinājumi un priekšlikumi: 

1) Ar 2017. gada rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu visiem plānotajiem projektiem 

pirms to projektēšanas noteikt projekta īstenošanai plānoto pašvaldības finansējumu; 

2) Aicināt Attīstības uzraudzības darba grupas dalībniekus piedalīties darba grupas sanāksmēs 

vai arī savlaicīgi informēt Attīstības un plānošanas nodaļu par to, ka nevar piedalīties plānotajā 

sanāksmē. Savukārt, ja nevēlas vairs piedalīties attīstības uzraudzības darba grupā, tad rakstiski par 

to informēt Attīstības un plānošanas nodaļu. 

Kā noteikts Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

īstenošanas uzraudzības kārtībā – stratēģijas vidusposma īstenošanas izvērtējums notiks 2019. gadā 

un būs pamatots ar 2018. gada izvērtējuma rādītājiem, kuri ir iekļauti stratēģijā un attīstības 

programmā. 

5. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ 

STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

2015.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 29 772 533 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par 2 685 920 eiro jeb 9.9 %. 
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Bilance 2015.gada 31.decembrī                8.tabula 

Konta 

Nr. 

Posteņa  nosaukums 
Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
Izmaiņas+/- 

Izmaiņas 

% 

AKTĪVS     

A B 1 2 3 4 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 
28 994 

366 

25 448 

878 
3 545 488 113,9 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 33 979 51 244 -17 265 66,3 

111

0 

Attīstības pasākumi un 

programmas 
0 17 753 -17 753 0,0 

112

0 

Licences, koncesijas un 

patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

33 979 33 491 488 101,5 

1200 Pamatlīdzekļi 
28 958 

532 

25 397 

634 
3 560 898 114,0 

121

0 
Zeme, ēkas un būves 

27 303 

415 

23 317 

778 
3 985 637 117,1 

122

0 

Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 
40 502 47 131 -6 629 85,9 

123

0 
Pārējie pamatlīdzekļi 

1 422 

242 
882 048 540 194 161,2 

124

0 

Pamatlīdzekļu izveidošana 

un nepabeigtā būvniecība 
100 353 613 499 -513 146 16,4 

126

0 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 
56 178 44 376 11 802 126,6 

128

0 

Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
35 842 492 802 -456 960 7,3 

1400 

Ilgtermiņa prasības un 

uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa 

prasībām 

1 855 0 1 855   

142

0 
Citas ilgtermiņa prasības 1 855 0 1 855   

2000 Apgrozāmie līdzekļi  778 167 
1 637 

735 
-859 568 47,5 

2100 Krājumi 42 983 36 723 6 260 117,0 

2300 Debitori 269 987 351 995 -82 008 76,7 

2400 Nākamo periodu izdevumi  26 592 60 518 -33 926 43,9 

2600 Naudas līdzekļi 438 605 
1 188 

499 
-749 894 36,9 

I. BILANCE (1000+2000) 
29 772 

533 

27 086 

613 
2 685 920 109,9 

 

 

Kā redzams 8.tabulā, pamatlīdzekļi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 

palielinājušās par EUR 3 560 898. Zemes, ēkas un būves kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata gadu palielinājušās par EUR 3 985 637. Lielākie nodotie objekti, kas iekļauti 

pamatlīdzekļu sastāvā:  
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- atpūtas bāzes Gauja , Dzirnupes iela 3, Gauja, par kopējo summu EUR 62 578; 

- nedzīvojamā ēka “Ūdens blusas”, Carnikavā,  par kopējo summu EUR 60 739; 

- Carnikavas  pamatskolas rekonstrukcija par kopējo summu EUR 147 910; 

- Carnikavas novada domes ēkas Stacijas iela 5, Carnikavā - ieejas mezglu rekonstrukcija, par 

kopējo summu EUR 36 813; 

-  Gaujā un Mežciema ielas, Garciemā ielu seguma izbūve par kopējo summu EUR 242 532; 

- Iegādāta zeme Valteru iela 18, Siguļi par kopējo summu EUR 51 900; 

- Iegādāta zeme Riču iela 9, Siguļi par kopējo summu EUR 48 900; 

- ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Ziemeļu ielā, artēziskā urbuma rekonstrukcija 

Ziemeļu ielā 23A, Lilastē par kopējo summu EUR 518 274; 

- Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana par kopējo summu EUR 100 576; 

- aizsargdambis “Siguļi” D-4, Carnikavā, aizsargdambis “Poči-Jaunzemnieki” D-8, 

Carnikavā, aizsargdambis DKS “Saule” D-9, Carnikavā, Gaujas krastu nostiprinājums GK-

1, Gaujā, Straumvirzes būnas B-1, Gaujas upē, par kopējo summu EUR 2 736 061; 

- Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveide, Carnikavas kapos par kopējo summu EUR 182 135. 

-  

2015.gadā bilances postenī „Transportlīdzekļi” - tehnika iegādāta labiekārtošanas darbu un 

komunālās saimniecības nodrošināšanai: 

 Iegādāts traktors Massey Ferguson 7616, par kopējo summu EUR 169 400; 

 Iegādāts traktors KIOTI NX5510, par kopējo summu EUR 46 221; 

 Iegādāts Vibrorullis 203cm, Bobcat par kopējo summu EUR 12 934; 

 Iegādāts traktortehnikai Smilšu tīrītājs Metaljonica 165P, par kopējo summu EUR 22 603; 

 Iegādāts traktors  New Holland B115C, par kopējo summu EUR 91 839; 

2015.gadā bilances postenī „Saimniecības pamatlīdzekļi”: 

 Iegādāta sniega ražošanas iekārta par kopējo summu EUR 41 467; 

 

 

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par EUR 2 662 623.  

 

 

9.tabula  

 P A S Ī V S    

3000 III.Pašu kapitāls 21 352 190 18 689 567 +2662 623 

3300 3.3. Rezerves 6233 6233 0 

3500 3.5. Budžeta izpildes 

rezultāts 

21 345 957 18 683 334 +2 662 623 
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4000 Uzkrājumi 17 698 7983 +9715 

5000 V. Kreditori  8 402 645 8 389 063 +13 582 

5000 5.1. Ilgtermiņa saistības 6 914 522 6 154 650 +759 872 

5200-

5900 

5.2.-5.9. Īstermiņa saistības 1 488 123 2 234 413 -746 290 

  Bilances pasīvs kopā 29 772 533 27 086 613 +2 685 920 

  ZEMBILANCE    

9100 Zembilances aktīvi 212 498 163 466 +49 032 

9500 Zembilances pasīvi 76 141 21 950 +54 191 

 

 

Zembilances aktīvā iekļautas saņemamās soda naudas pārsvarā par nekustamā īpašuma nodokli. 

Zembilances pasīvā uzskaitīti nākotnes nomas maksājumi par zemēm ERAF projekta „Plūdu 

draudu novēršana Carnikavas novadā” īstenošanai.  

 

6. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

NOVĒRTĒJUMS 

 

Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība                                10.tabula                   

                                                                                                                             

Posteņu nosaukums 

Atlikusī vērtība 

2015.gada 

beigās, eiro 

Atlikusī vērtība 

2014.gada 

beigās, eiro 

Izmaiņas 

2015.gadā 

salīdzinot ar 

2014.gadu, eiro 

Zeme, ēkas un būves 27 346 537 11 153 131 16 193 406 

t.sk.:    

Dzīvojamās ēkas 44 149 69 556 -25 407 

Nedzīvojamās ēkas 5 377 152 5 104 926 272 226 

Transporta būves 5 030 167 983 727 4 046 440 

Zeme zem ēkām un būvēm 2 717 421 2 280 504 436 917 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 56 209 56 209 0 

Pārējā zeme 1 037 434 963 044 74 390 

Inženierbūves 12 545 998 1 296 928 11 249 070 

Pārējais nekustamais īpašums 538 007 398 237 139 770 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustamie īpašumi 

nav nav - 

t.sk.:    

Turējumā nodotā valsts un pašvaldības zeme nav nav - 

Turējumā nodotā valsts un pašvaldības ēkas 

un būves 

nav nav - 
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2015.gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās turpināja ierakstīt īpašumus Zemesgrāmatā un arī 

2016.gada budžetā šim mērķim ir paredzēti finanšu līdzekļi. 

 

7. PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA 

ĪSTENOŠANĀ 
 

2015.gadā veicot nekustamo īpašumu attīstību, tika ņemts vērā 2011.gadā apstiprinātais 

Carnikavas novada teritorijas plānojums. 

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

domes interneta vietnē www.carnikava.lv. 

Carnikavas pašvaldības attīstības programma tika apstiprināta 2014.gadā un 2015.gadā 

Carnikavas pašvaldība realizēja attīstības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus. Lai īstenotu 

attīstības programmā noteiktos mērķus, tika uzsākti vairāki lieli būvniecības projekti, par kuru 

būvniecību un veidu, tika sarīkotas būvniecību ieceru sabiedriskās apspriešanas. 

2015.gadā uzsākta 2 detālplānojumu projektu izstrāde.  

Detālplānojuma projektiem tiek izsludinātas sabiedriskās apspriešanas un katram ir iespēja 

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

Iedzīvotāji aktivitāti galvenokārt nosaka tas , ciktāl rezultāts ietekmēs viņa īpašumu vai viņu pašu 

personīgi.  

2015.gadā apstiprināti 3 detālplānojuma projekti. Lai teritorija attīstītos vienmērīgi un tiktu 

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

elektroapgādes tīklus, ūdensvadu tīklus, kanalizācijas tīklus, utt.  

Iedzīvotāji aktīvi darbojas pie nekustamo īpašumu robežu sakārtošanas, līdz ar to tiek izstrādāti 

zemes ierīcības projekti. 2015.gadā Carnikavas pašvaldība apstiprināja 13 zemes ierīcības 

projektus. 

Kopumā 2015.gada varēja vērot tendenci, ka salīdzinot ar 2014.gadu palielinājās interese par 

nekustamo īpašumu iegādi un apbūves iespējām Carnikavas novadā.  

 

 

8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI 
 

Carnikavas novada dome katru gadu aktualizē darba plānu atbilstoši risku vadības 

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

un paveikto darbu atskaites plāns. 

http://www.carnikava.lv/
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 Efektīvas iekšējās kontroles izveidošanai Carnikavas novada domē regulāri tiek izstrādāti, 

aktualizēti un apstiprināti gan iekšējie, gan ārējie normatīvie dokumenti. 

2015. gadā iestādē ”Centrālā administrācija”  tika izveidotas divas jaunas nodaļas – Sabiedrisko 

attiecību nodaļa un Informāciju tehnoloģiju nodaļa.  

 

9. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU UN SADARBĪBA AR 

NEVALSTISKO SEKTORU 
 

Carnikavas novadā komunikācija ar iedzīvotājiem notiek ar pašvaldības ikmēneša informatīvā 

izdevuma „Carnikavas novada vēstis”, interneta resursu, kā arī novada ciemos izvietoto informatīvo 

stendu palīdzību.  

Pašvaldības aktualitātes novadā tiek publicētas šādās interneta vietnēs: www.carnikava.lv, 

www.sports.carnikava.lv un www.tourism.carnikava.lv, lai iedzīvotājiem būtu pārskatāmi un 

operatīvi pieejama jaunākā informācija par notiekošo izglītībā, kultūrā, sportā, tūrismā, kā arī par 

attīstības jautājumiem, ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu īstenotiem projektiem u.c. 

Lai uzlabotu komunikāciju ar iedzīvotājiem, izveidots pašvaldības oficiālais tviterkonts, kur 

iespējams ne tikai operatīvi uzzināt par jaunākajām aktualitātēm pašvaldībā, bet arī diskutēt, 

komentēt, uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus. Lai novadniekus regulāri informētu par 

pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” aktualitātēm, plānotajiem un paveiktajiem 

darbiem, 2015. gada sākumā izveidota mājas lapa www.komunalserviss.carnikava.lv. 

Mājaslapā www.carnikava.lv pieejami domes sēžu video un audio ieraksti, kur ikviens var 

iepazīties ar lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībā. Mājaslapā pieejami arī domes sēžu protokoli 

un pašvaldības saistošie noteikumi, regulāri tiek publicētas arī aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju 

viedokli par dažādiem jautājumiem. Novadnieki regulāri apmeklē arī sadaļu „Jautā un dome atbild”, 

ar kuras palīdzību iespējams ērti uzdot jautājumus pašvaldībai un saņemt atbildi uz e-pastu.  

Iedzīvotāji izmanto iespēju saņemt pašvaldības pakalpojumus elektroniski portālā 

www.pakalpojumi.carnikava.lv, kā arī pašapkalpošanās portālā www.rekini.carnikava.lv, kur 

iespējams elektroniski nodot ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Šie portāli novada 

iedzīvotājiem atvieglo pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā, kā arī palīdz samazināt administratīvo 

slogu. 

2015. gadā „Carnikavas novada vēstis” tirāža ik mēnesi bija 3500 eksemplāri, un tas bez 

maksas tiek nogādāts katram novadā deklarētajam iedzīvotājam pastkastītē (pēc iespējas), kā arī 

izvietots sabiedriskās vietās – domē, bibliotēkā, tautas namā, veikalos u.c. Izdevums iznāk ne retāk 

kā reizi mēnesī, un tā lapaspušu skaits sasniedz vidēji 28 – 32 lpp. Katrā „Carnikavas novada 
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vēstis” numurā tiek atspoguļoti domes sēdēs pieņemtie lēmumi, svarīgākie notikumi un aktualitātes 

novadā izglītībā, kultūrā, sportā, attīstībā u.c.  

Carnikavas novadā ir arī 10 informatīvie stendi, kur tiek izlikta iedzīvotājiem svarīga 

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

juridiskam personām ir iespēja izvietot arī savas reklāmas un sludinājumus.  

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

plašāku sabiedrību, notikumu preses relīzes un fotoreportāžas tiek izplatītas Latvijas lielākajiem 

laikrakstiem, interneta portāliem, radio un televīzijas kanāliem. 

Kas attiecas uz sadarbību uz nevalstisko sektoru, tad  mājaslapā ir pieejama informācija 

par redzamākajām novadā reģistrētajām biedrībām, kas rīko dažādus tematiskus pasākumus un 

aktivitātes, socializējot arī iedzīvotājums, ik pa laikam tiek atspoguļota arī to dalība projektos ar 

pašvaldības finansējumu. 

 

10. PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2016. GADĀ 
 

 

2016. gadā plānoti sagatavošanās darbi un īstenošana 38 projektiem atbilstoši Carnikavas novada 

attīstības plānošanas dokumentiem, t.sk. Carnikavas novada attīstības programmas 2015.-2021. 

gadam 28.01.2016. aktualizētajam rīcības un investīciju plānam (skat. tabulu Pielikumā Nr.4). 

Kopumā plānots īstenot 38 projektus, no kuriem nozīmīgākie ir izglītības un infrastruktūras 

attīstībai. Tiks uzsākta projektēšana darbiem, kur būs iespēja piesaistīt ES fondu finansējumu 

atbilstoši novada plānošanas dokumentiem. Carnikavas novadam ES finansējums būs pieejams 

Carnikavas pamatskolas paplašināšanai un rekonstrukcijai; skolas ēkas energoefektivitātes 

uzlabošanai Siguļos; uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai Mežgarciemā; estrādes izbūvei 

Carnikavas muižas parkā un novadpētniecības centra attīstībai;  jauna gājēju tiltiņa izbūvei pār 

Vecgauju un aizsargdambja daļas (no dzelzceļa līdz Jūras ielai) labiekārtošanai un Svētku laukuma 

labiekārtošanai; meliorācijas sistēmu sakārtošanai un attīstībai. Plānots piedalīties arī pārrobežu 

projektu konkursos ar Igaunijas un Zviedrijas partneriem, tādejādi piesaistot investīcijas no šīm 

programmām. 

 

 Ieņēmumi 

 Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 12 596 399 eiro, 

tai skaitā: aizņēmumi valsts kasē Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai 1 787 120 eiro 

un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 332 000 eiro. 2016. gada ieņēmumi bez finansēšanas, 
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salīdzinot ar 2015. gada sākumā plānotajiem ieņēmumiem gada sākumā, samazinājušies par 6%, 

kas galvenokārt saistīts ar ERAF projekta plūdu draudu mazināšanai Carnikavas novadā .  

 
      17. attēls Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 

 

Kā redzams 17. attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir no iedzīvotāju ienākuma un 

nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem – kopā 58%, tai skaitā ienākuma nodokļa ieņēmumi – 

46% no kopējā budžeta, kam seko gan nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, gan, aizņēmumi ar 

14% īpatsvaru un budžeta iestāžu ieņēmumi ar 10% īpatsvaru. Carnikavas novada pašvaldībā ir 

četras izglītības iestādes – Carnikavas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola un Piejūras internātpamatskola, kas gandrīz pilnībā tiek 

finansēta no valsts budžeta, valsts transfertiem - galvenokārt izglītības pakalpojumu nodrošināšanai 

- ir 8% īpatsvars. Transfertiem ES projektiem īpatsvars ir tikai 6%, jo projektu īstenošana 

plānošanas periodā vēl nav īsti sākusies. Naudas līdzekļu faktiskais atlikums ir 3% no kopējā 

budžeta. Sadaļā „Budžeta iestāžu ieņēmumi” lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem – 81%. 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām, kā arī norēķiniem ar 

citām pašvaldībām par izglītību sastāda 1% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. 
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     18. attēls Nodokļu ieņēmumu struktūra 

No kopējiem nodokļu ieņēmumiem lielākais īpatsvars ir  no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - 

81%, kuri, salīdzinot ar 2015. gada sākotnējo plānu, palielinājušies par 10%, taču iemaksas finanšu 

izlīdzināšanas fondā arī ir palielinājušās par 58,5%.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi plānoti 875 395 eiro apmērā, par ēkām –71 

169 eiro apmērā, bet mājokļiem – 216 363 eiro, kuri budžetā iestrādāti 90%  apmērā, pamatojoties 

uz iepriekšējo gadu pieredzi nodokļu iekasējamībā. Arī iedzīvotāju parādi par nekustamo īpašumu ir 

iekļauti budžetā. 

Nenodokļu ieņēmumi sastāv no valsts nodevām, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā –3415 

eiro, pašvaldību nodevām 26 465 eiro, sodiem un sankcijām – 46 955 eiro, un ieņēmumiem no 

zvejas tiesību nomas – 5691 eiro. Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā 2015. gada izpildi.  

Carnikavas novada pašvaldības četrām izglītības iestādēm - Carnikavas pamatskolai, 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai, Piejūras internātpamatskolai un pirmsskolas izglītības 

iestādei „Riekstiņš” – pašvaldības budžetā plānots saņemt transfertus no valsts budžeta           1 032 

744 eiro apmērā, ko veido izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai paredzētie 

līdzekļi saskaņā ar likuma projektu „Par valsts budžetu 2016. gadam”; dotācijas 5-6 gadīgo 

izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai; Carnikavas pamatskolas pedagogu un 

interešu izglītības pedagogu darba samaksa, pirmklasnieku, otrklasnieku, trešās un ceturtās klases 

skolēnu ēdināšana, kā arī neliels finansējums mācību līdzekļu iegādei; pedagogu darba samaksa 

Piejūras internātpamatskolai un šīs izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšana, kā arī 
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daļējs Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu finansējums. 10 000 euro plānots asistentu 

pakalpojuma finansējums no valsts – šie pakalpojumi novadā ir ļoti pieprasīti. 

No Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai paredzētajiem ieņēmumiem –          800 

646 euro - lielākā daļa ir plānoti kā līdzfinansējums ELFLA projektiem Laveru poldera tīrīšanai un 

pievedceļu attīstībai lauksaimniecības uzņēmumiem; 344 391 euro ir VARAM ieskaitāmā daļa 

ERAF līdzfinansētā projekta dambju būvniecībai un rekonstrukcijai, kura jānovirza īstermiņa 

aizdevuma atmaksai, pārējie ir līdzfinansējuma ieņēmumi nelieliem projektiem. 

Carnikavas pamatskolā mācās arī citu novadu un pilsētu administratīvajās teritorijās 

deklarēti bērni, tādēļ ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītību plānoti nedaudz lielāki kā 

iepriekšējā gadā– 40 000 euro. 

Sadaļā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no 

dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 81%, ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanu 

pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” 106 700 eiro jeb 8% un ieņēmumi no pārējiem maksas 

pakalpojumiem – 5.6%.  

 

Finansēšana no aizdevumiem 

Uz 2016.gada sākumu finansēšana no aizdevumiem kopumā plānota 1 787 120 eiro 7 

aizņēmuma līgumiem, tai skaitā – pašvaldības finansētajai ceļu ielu infrastruktūras programmai, 

kuras ietvaros paredzēta apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve vairākās ielās – 37% jeb 895 770 

euro, kas ir 50% no šīs programmas kopējiem izdevumiem; 20% jeb 350 000 euro izglītības iestāžu 

investīciju projektam – Carnikavas izglītības iestāžu projektēšanai, 22.4% - prioritāro projektu 

īstenošanai, kā arī komunālās saimniecības transportlīdzekļu iegādei – 65 000 euro un plānotajiem  

ELFLAs projektiem kā pašvaldības līdzfinansējumu.  

Izdevumi 

 Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā plānoti 12 596 

399 euro apmērā un ir iedalīti septiņās funkcionālajās kategorijās, ir iekļauta arī finansēšana – 

aizdevuma atmaksa Valsts kasei 919 432 euro apmērā, no kuriem 344 391 euro ir VARAM 

ieskaitāmā daļa ERAF līdzfinansētā projekta dambju būvniecībai un rekonstrukcijai . Salīdzinājumā 

ar 2015. gada sākotnējo izdevumu plānu, 2016. gada izdevumi plānoti par 6% mazāki.   
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19. attēls Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra 

 

01.000. Vispārējie valdības dienesti – 18% no kopējiem izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver 

virkni pasākumu, kas saistīti ar pašvaldības darbības nodrošināšanu, finanšu vadību, klientu 

apkalpošanu, tai skaitā arī aizdevuma procentu atmaksu Valsts kasei 39 373 eiro apmērā, iemaksas 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1 372 354 088 euro apmērā, kam īpatsvars vispārējo 

valdības dienestu izdevumos ir 59%, kopējos pašvaldības izdevumos – 11% un salīdzinājumā ar 

2015.gada sākotnējo plānu iemaksas pieaugušas par 58%, kā arī izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem – 30 000 eiro apmērā. 

03.000. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir      277 157 

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

izdevumiem 252 983 eiro ar 91% īpatsvaru  šajā sadaļā. 

04.000. Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 2 109 363 eiro jeb 17% no kopējiem 

izdevumiem un to ietvaros lielākais īpatsvars – 56.6% plānots ceļu, ielu infrastruktūras attīstības 

programmas īstenošanai, galvenokārt apgaismojuma izbūvei un rekonstrukcijai, kas ir ļoti svarīgi 

visiem novada iedzīvotājiem. Finansējums paredzēts arī dažādiem projektēšanas darbiem – 

izglītības iestādēm, tirgus būvēm, velo celiņam un Mežgarciema detālplānojuma izstrādei. Kā jau 

katru gadu neliels finansējums – 5000 eiro paredzēts arī kā atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai 

pašvaldības iedzīvotājiem projektu gatavošanai. 

06.000. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts novirzīt 

ievērojamus finanšu līdzekļus: 3 270 389 eiro jeb 26 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem, jo 
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šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” izdevumi 1 056 661 

eiro komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, kas tiek sniegti 

fiziskām un juridiskām personām, bet, lai izpildītu pašvaldības pasūtījumu  - apsaimniekotu 

pašvaldības īpašumus, ielas un ceļus, labiekārtotu teritoriju un citiem pasākumiem – 1 287 728 eiro 

apmērā. Šajā izdevumu klasifikācijā ir paredzēti izdevumi arī 65 000 eiro – komunālās saimniecības 

transporta investīcijām, 350 000 eiro Laveru poldera infrastruktūras uzlabošanas projektam, 65 000 

eiro sporta būvju nojaukšanai stadionā, jo tās ir bīstamas visiem, kas tur atrodas. 400 000 eiro 

paredzēti prioritāro projektu īstenošanai par pašvaldības līdzekļiem no aizņēmuma, kā arī vairāki 

nelieli projekti, tai skaitā no pašvaldības puses atbalsts tiks sniegts arī privātpersonām deleģējamo 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai – kopumā 5000 eiro apmērā.  

08.000. Atpūtas, kultūras un reliģijas, arī sporta pasākumiem dome ieplānojusi izdevumos 702 

447 eiro jeb 6% no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājušies par 

12%, jo 2015.gadā bija ieplānota tautas nama „Ozolaine” aprīkojuma atjaunošana, kura arī tika 

īstenota. Sporta un kultūras finansiālajam atbalstam ieplānoti 40 000 eiro, lai atbalstītu talantīgākos 

novada iedzīvotājus kultūras un sporta aktivitātēs. Padomāts ir arī par bibliotēkas finansējuma 

nodrošināšanu, ko gada laikā apmeklē ļoti daudz novada lasītāju, kā arī tautas nama „Ozolaine” 

kolektīvu finansējumu. Darbojas arī Carnikavas Novadpētniecības centrs, kuru apmeklē viesi no 

Latvijas un arī ārvalstīm. Bērniem un jauniešiem jau kopš 2010. gada vasarās tiek organizētas 

dienas aktivitātes grupas ar daudzveidīgas tematikas pasākumiem. 

09.000. Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir 2 577 072 eiro jeb 21% no kopējiem pašvaldības 

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

31% īpatsvaru; finansējumu Carnikavas pamatskolai ar 22% īpatsvaru un Piejūras 

internātpamatskolas izdevumus ar 28% īpatsvaru no šajā sadaļā plānotajiem izdevumiem. 

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

nedaudz mācību līdzekļu, 1., 2., 3. klašu audzēkņu ēdināšanu un Carnikavas speciālās 

internātpamatskolas finansējumu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija. Carnikavas Mūzikas 

un mākslas skolu, kuras finansējums ir 6% no šīs sadaļas izdevumiem, apmeklē daudzi Carnikavas 

novada jaunie talanti. Izglītības iestāžu audzēkņu transporta kompensēšanai paredzēti 22 000 eiro, 

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

ir 282 433 euro jeb 11% no izdevumiem šajā sadaļā.  

10.000. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 418 508 eiro, jeb 3% no kopējā 

budžeta. Lielākie izdevumi ar īpatsvaru 43% no šīs budžeta sadaļas plānoti Sociālā dienesta darba 

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

centra „Pīlādzis” izmaksas, ar 35% īpatsvaru plānoti izdevumi sociālajiem pabalstiem, kā arī 

nelielas izmaksas – 3557 eiro – politiski represēto atbalstam un bērnu piedzimšanas pabalstiem – 10 
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000 eiro Plānoti arī izdevumi sociālo dzīvokļu uzturēšanai 3000 eiro apmērā. Bāriņtiesas izdevumu 

īpatsvars šajā sadaļā ir 12%. Ir plānoti arī izdevumi iedzīvotāju atbalstam – miršanas, tuberkulozes 

gadījumā, kā arī psihologa pakalpojumiem.  

 

Aizdevumu atmaksa 2016.gadā un trijos turpmākajos gados 

2015.gada beigās Carnikavas novada domē bija noslēgti 24 aizņēmumu līgumi ar pamatsummas 

atmaksu 8 milj.euro. 2016.gadā atmaksa plānota 919 432 euro, kas sastāda 13.25% no pašu 

ieņēmumiem, taču 344 391 euro ir VARAM ieskaitāmā daļa ERAF līdzfinansētā projekta dambju 

būvniecībai un rekonstrukcijai īstermiņa aizņēmuma segšanai. Bez šīs summas – tikai pašvaldības 

finansējums aizņēmumu atmaksai ir 575 041 euro jeb 8,49% no pašu ieņēmumiem.  2017.g. – 804 

212 euro; 11.63%; 2018.g. – 783 473 euro – 11.29% un 2019.g. 738 048 euro – 10.6 % no pašu 

ieņēmumiem. 

Informācija par Carnikavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadā 

Speciālajā budžetā paredzētas apropriācijas pašvaldībai gadījumos, ja likums paredz 

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

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

Carnikavas novada pašvaldības speciālajā budžetā paredzamie ienākumi plānoti no dabas 

resursu nodokļa 9000 eiro, tikpat plānoti izdevumi. Autoceļu fonda ienākumi plānoti    79 564 eiro 

apmērā, tikpat ieplānoti arī izdevumi vadoties no iepriekšējā gada dotācijām. Izdevumi no Autoceļu 

fonda ienākumiem galvenokārt tiks novirzīti ielu un ceļu labiekārtošanai un uzturēšanai. 

 

Carnikavas novada pašvaldība 2016. gadā un arī nākamajos gados turpinās intensīvu 

darbu pie novada iedzīvotāju sociālās labklājības sekmēšanas, ūdenssaimniecības, transporta, 

izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras uzlabošanas. 

 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja    D.Jurēvica 
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Pielikums Nr.1   Projekti ar piesaistītu ES finansējumu 
 

 

 

 

Nr.p

.k. 

Nosaukums Finansējuma 

avots 

Kopējais 

finansējums 

EUR 

Tai skaitā 

piesaistītais 

finansējums 

EUR 

1.  Plūdu risku samazināšana 

Carnikavas novadā  

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

4374164,00 4374164,00  

2.  Carnikavas novada Lilastes ciema 

ūdenssaimniecības rekonstrukcija 

un attīstība 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

514426,00 361374,00  

3.  Eimuru-Mangaļu poldera 

infrastruktūras uzlabošana 

Eiropas 

Lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai 

107315,12 50345,50  

4.  Gaismas objektu nomaiņa 

Carnikavas novadā 2 

Klimata pārmaiņu 

finanšu instruments 

67840,50 34482,35  

5.  Profesionāla projektora un ekrāna 

iegāde tautas nama “Ozolaine” 

pasākumu piedāvājuma 

dažādošanai 

Eiropas 

Lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai 

2462,81 2216,52 

6.  Jaunu publisko interneta pieejas 

punktu izveide un esošā publiskā 

interneta pieejas punkta attīstība 

Carnikavas novadā 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

9349,03 7946,68 

7.  Implementation of sustainable 

solutions for local development, 

including energy efficient 

community and development 

resources 

Ziemeļvalstu 

ministru padome 

4500,00 3825,00 

8.  Carnikavas novada ārējo tirgus 

apgūšana Igaunijā, Vācijā un 

Krievijā 

 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

2984,00 1492,00 

9.  Carnikavas novada ārējo tirgus 

apgūšana Zviedrijā, Norvēģijā, 

Somijā un Igaunijā 

 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

3518,00 2187,00 

10.  Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu 

dalība ārvalstu starptautiskajās 

tūrisma izstādēs un gadatirgos -

2015 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

655,50 327,75 

11.  Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu 

dalība ārvalstu starptautiskajās 

tūrisma izstādēs un gadatirgos -

2015/2 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

696,37 487,46 

kopā 5087911,33 4 838 848,26 
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Pielikums Nr.2   Projekti, kuri finansēti no pašvaldības budžeta 
 

Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

1.  Ciemu un dārzciemu 

centru 

apgaismojuma 

izveide 

IP1_1 

IP1-2 

 

29 000 

64 000 

 

 

17 000 

 

 

 

2015 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

Projektēšana 

Izbūvēts apgaismojums 

Palejas, Parka, Paegļu, 

Kastaņu, Langas, M.Gaujas 

ielās. 

Rekonstruēts apgaismojums 

(uz vecajiem balstiem 

Plūmju, Mazā Lašu, Līņu, 

Ozolu, Vaboļu, Kameņu, 

Skudru, Dzirnupes ielās) 

2.  Satiksmes drošības 

pasākumu īstenošana 

uz P1 ceļa 

 

IP1_1/U1.

1.3 

207 000 

 

2015. Gājēju ietve, pāreja, 

krustojums un 

apgaismojums Garciemā 

(Mežciema/Torņa ielas) 

3.  Bangu un 

Meduskalnu ielas 

izbūve Gaujas ciemā 

IP1_1/U1.

1.3 

105 000 2015. 0,13 km ielas asfaltēšana, 

apgaismojuma izveide 

4.  Dangu meža 

kompleksa attīstība 

IP1_3/U1.

3.1 

30 129 2015.-

2016. 

 

Karlsona parka projektēšana 

 

5.  Tiltu rekonstrukcija 

un izbūve 

IP1_1/U1.

1.3 

106 000 

 

2015. Rekonstruēts tilts Rūpnieku 

ielā (Līdums-1) 

6.  
Piekļuves 

pludmalēm 

nodrošināšana  

invalīdiem 

IP2_1 

IP2_2 

17 000 

 

2015. 

 

Lilastē izveidota taka ar 

koka klāju, lai nodrošinātu 

invalīdiem piekļuvi 

pludmalei. 

7.  Veloceļa EiroVelo 

13 izbūve no 

Kalngales līdz 

Lilastei 

IP5_2/U5.

2.1 

40 000 

 

2015.-

2017. 

 

 

Ietekmes uz vidi 

novērtējums 

Veloceliņa projektēšana 

8.  Sporta kompleksa 

rekonstrukcija un 

modernizācija 

IP1_1/U1.

1.4 

IP1_3/U1.

3.2 

72 000 

 

 

2015.-

2016. 

Ēku, tribīņu nojaukšana  

 

9.  Skolu tīkla 

optimizācija 

integrētas izglītības 

sistēmas attīstībai 

ĪP1 

IP5_1/U5.

1.1 

4500 

(Ādažu 

novada 

dome lauza 

2015. Pieprasījuma izpēte visās 

izglītības jomās Carnikavas 

un Ādažu novadā 

Integrētas izglītības 
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Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

sadarbībā ar kaimiņu 

pašvaldībām 

līgumu ar 

izpildītāju) 

attīstības plāna izstrāde 

10.  SAAK „Zibeņi” 

sporta bāzes izveides 

1. kārta 

IP1_3/U1.

3.2 

32 000 

 

 

2015. Zemes iegāde, trašu 

pārņemšana. 

11.  Ūdenssaimniecības 

rekonstrukcija 

IP5_3/U5.

3.2 

HU1.2/ 

UHA1.2.1 

66 000 

 

 

2015. 

 

 

Rekonstruēti ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīkli  

Kalngalē. 

 

12.  Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras 

attīstība 

Mežgarciema 

degradētajā 

uzņēmējdarbības 

teritorijā  

IP3_1 21 780 

8 760 

 

 

2015. 

2015-

2016. 

 

TEP izstrāde 

Detālplānojuma izstrāde 

 

13.  Tehnikas iegāde 

Komunālservisa 

darbības 

nodrošināšanai 

HP1/HU1.

5 

330 000 

 

 

 

 

 

 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Labiekārtošanas tehnika- 

zāles pļaušanai un 

pludmales  sakopšanai. 

Nogāžu zāles pļāvējs 

aizsargdambja un 

meliorācijas grāvju 

uzturēšanai.   

Ekskavators labiekārtošanai  

14.  Langas upes 

caurteces 

nodrošināšana 

IP5_2 5 200 

 

1082 

 

 

2015 

 

2015 

Veikta upes hidroloģiskā 

režīma izpēte  

Pamatojums Langas upes 

integrētai apsaimniekošanai, 

sagatavots projekta 

pieteikums LIFE 

programmai 
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Pielikums Nr.3   Carnikavas novada pašvaldības 2015. gadā īstenotie 

sadarbības projekti. 
 

 
Nr.p.

k. 

Nosaukums Finansējuma 

avots 

Kopējais projekta 

finansējums EUR 

Tai skaitā 

piesaistītais 

finansējums 

EUR 

Projekta 

statuss 

Starptautiskās sadarbības projekti 

1.  ACTIVE network: European 

Municipalities and Sport 

Organizations in Partnership 

Eiropas 

Komisija 

Izdevumus sedz EK 

Izglītības un 

kultūras 

ģenerāldirektorāts 

 Projekts 

pabeigts 

2.  Joy Neet Eiropas 

Komisija 

Izdevumus sedz EK 

programma Eiropa 

Pilsoņiem 

 Tiek 

īstenots 

līdz 2016. 

gada 

beigām 

3.  “Riverways” 

Ūdens resursu izmantošana 

ūdens tūrisma attīstība Latvijā 

un Igaunijā 

Igaunijas – 

Latvijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 

Eiropas 

Komisija 83% 

Valsts 5% 

Pašvaldība 12% 

20 000 18 000 Projekts 

pabeigts 

Sadarbības projekti ar iedzīvotājiem 

4.  Projektu konkursā “Sabiedrība 

ar dvēseli” īstenoti 15 projekti 

Pašvaldības 

budžets 

9258,47 0 Projekti 

pabeigti 

Sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju 

5.  INTERREG IVC projekts 

„CHARTS” 

Eiropas 

Reģionālās 

attīstības 

fonds 

12924,66 10985,96 Projekts 

pabeigts 
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Pielikums Nr.4   Nākamā pārskata periodā plānotie pasākumi 
 

 

Nr

. 

Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proj

ekta 

ievie

ša-

nas  

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie 

rādītāji 

ES 

finansē-

jums/ 

fonds 

Pašval

dī-bas 

finansē

-jums 

1.   Ciemu un 

dārzciemu centru 

apgaismojuma 

izveide 

IP1_1 

IP1-2 

 

243 000 0 100 2016

. 

Izbūvēts 

apgaismojums ciemu 

un dārzciemu centros 

5428 m (Zvejnieku, 

Stacijas, Rīgas, 

Rūpnieku – Līduma, 

Mazā kāpu, Pūces, 

Torņu, Āpšu, Ežu, 

Mazā dārza ielās) 

2.  Gaujas 

promenāde –

pastaigu 

maršruta izveide 

gar Gauju pa 

pretplūdu 

aizsargdambi  (1. 

kārta no 

dzelzceļa līdz 

Jūras ielai) 

IP1_1/U1.

1.4 

IP3_5 

IP5_1/U5.

1.4 

IP5_2/U5.

2.1 

180 000 85 

ERAF 

SAM5.5.

1. 

15 2016

.-

2018

. 

1500 m virsmas 

bruģēšana, 

apgaismošana, 

labiekārtošana (soliņi 

u.c.) 

3.  Gājēju tilta pār 

Vecgauju izbūve 

IP1_1/U1.

1.4 

110 000 85 

ERAF 

SAM5.5.

1. 

15 2016

.-

2018

. 

Projektēšana 

Izbūvēts gājēju tilts, 

kas savieno Gaujas 

promenādi ar 

novadpētniecības 

centru 

4.  Svētku laukuma 

labiekārtošanas 

2. kārta 

IP1_1/U1.

1.4 

160 000 85 

ERAF 

SAM5.5.

1. 

15 2016

.-

2018 

Projektēšana 

Bruģēti celiņi, soliņi, 

atkritumu urnas, 

apgaismojums 

jaunajiem celiņiem, 

stāvlaukums un vides 

objekts. 

5.  Carnikavas 

ciema centra 

drošas 

transporta/gājēju 

sistēmas 

izveidošana 

IP1_1/U1.

1.4 

40 000 

 

 

 

88 000 

0 100 2016 

 

 

 

2016 

Ietves rekonstrukcija 

180m (pie kafejnīcas 

Tīne), lietus ūdens 

novadīšana, autobusa 

pieturvietas kabatas 

izbūve  
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Nr

. 

Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proj

ekta 

ievie

ša-

nas  

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie 

rādītāji 

ES 

finansē-

jums/ 

fonds 

Pašval

dī-bas 

finansē

-jums 

 

200 000 

 

 

2016 

 

Garās ielas 600m 

projektēšana un 

asfaltbetona seguma 

izbūve, un 2 

ātrumvaļņi. 

Jūras ielas izbūve 

posmā no Laivu ielas 

līdz asfaltētā posma 

beigām. 

6.  Ielu attīstība 

Garupē 

IP1_1/U1.

1.3 

15 000 

 

 

0 100 2016 

 

 

Garupes ielas tehniskā 

projekta izstrāde 3 

daļās (ceļš, ietve, 

apgaismojums) 

7.  Satiksmes 

drošības 

pasākumu 

īstenošana uz P1 

ceļa 

 

IP1_1/U1.

1.3 

87 000 

 

 

 

 

3 750 

0 100 2016 

 

 

 

 

2016 

Apvienotā gājēju un 

velosipēdistu celiņa 

(2.5m) izbūve no 

Mežciema ielas līdz 

Jaunai ielai (Garciems 

2). Apgaismojums no 

P1 (cauri mežam) – 

Ežu iela, Āpšu iela. 

Pieturvietu 

atjaunošana Carnikavā 

(3 pieturvietu nojumes 

O.Vācieša ielā) 

8.  Sproģu ielas 

atzara izbūve 

IP1_1/U1.

1.3 

5 000 0 100 2016 Projekta izstrāde un 

izbūve 40 m 

9.  Dangu meža 

kompleksa 

attīstība 

IP1_3/U1.

3.1 

30 129 0 100 

 

2015

.-

2016

. 

Karlsona parka 

projektēšana 

10.  Dzirnupes ielas 

Siguļos virsmas 

seguma 

atjaunošana 

IP1_1/U1.

1.3 

5 000 

372 000 

 

0 100 2016

. 

2016 

 

Tehniskā projekta 

izstrāde 

Šķembu maisījuma un 

jauna asfaltbetona 

seguma izbūve. 

11.  Pieturvietas 

rekonstrukcija uz 

A1 Siguļos 

IP1_1/U1.

1.3 

1250 0 100 2016

. 

Uzstādīta  pieturvietas 

nojume 

12.  Publisko ūdeņu IP2_1/U2. 20 000 0 100 2016 Izstrādāts Publisko 
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Nr

. 

Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proj

ekta 

ievie

ša-

nas  

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie 

rādītāji 

ES 

finansē-

jums/ 

fonds 

Pašval

dī-bas 

finansē

-jums 

un jūras 

piekrastes joslas 

apsaimniekošana

s plāna izstrāde 

1.1. ūdeņu un jūras 

piekrastes joslas 

apsaimniekošanas 

plāns, noteiktas 

atpūtas un 

tirdzniecības vietas, 

nepieciešamais 

labiekārtojums. 

13.  Lilastes 

peldvietas 

infrastruktūras 

izveidošana 

IP2_1 40 000 85 

Est-Lat 

15 2016

.-

2017 

Peldvietas un auto 

stāvvietas 

labiekārtošana (duša, 

tualete, nomas punkts)  

14.  Veloceļa 

EiroVelo 13 

izbūve no 

Kalngales līdz 

Lilastei 

IP5_2/U5.

2.1 

40 000 0 100 2015

.-

2017

. 

Ietekmes uz vidi 

novērtējums 

Veloceliņa 

projektēšana 

15.  Atpūtas vietu 

izveide pie 

ezeriem 

IP 2_1 

IP3_3 

30 000 80 

EZF 

20 2016

.-

2018

. 

Izveidotas  2 atpūtas 

vietas – pie 

Garezeriem un 

Dzirnezera 

(Zvejnieks-1 pie 

Dzirnezera 2016. g.) 

16.  Atpūtas vietu 

izveide pie 

Gaujas upes 

IP 2_1 

IP3_3 

45 000 80 

EZF 

20 2016

.-

2018

. 

Izveidotas 3 atpūtas 

vietas (indikatīvi: 

Līdums-1 – Sporta 

ielas galā, Līdums-2 

pie Korandes – 2015. 

g., Gaujas ciemā) 

atbilstoši Publisko 

ūdeņu 

apsaimniekošanas 

plānam 2016.-2021. 

17.  Izglītības un 

sporta 

pakalpojumu 

sniegšanas 

infrastruktūras 

komplekss 

plānojums 

IP1_1/U1.

1.4 

350 000 0 100 2016

. 

Mets visai teritorijai, 

tehniskais projekts 

izglītības iestādēm un 

sporta kompleksam, 

tai skaitā transporta un 

gājēju/ riteņbraucēju 

plūsmu plānošana, 

Vecupes 

labiekārtošana 
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Nr

. 

Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proj

ekta 

ievie

ša-

nas  

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie 

rādītāji 

ES 

finansē-

jums/ 

fonds 

Pašval

dī-bas 

finansē

-jums 

18.  Tautas nama 

rekonstrukcija  

IP1_1/U1.

1.4 

IP1_9 

1000 0 

 

100 2016 

 

Ekspertīze 

 

19.  Estrādes izbūve 

muižas parkā 

IP1_9/U1.

9.1/A1.9.1

.3 

A1.9.1.4. 

190 000 

SAM5.5.1. 

85 15 2016

-

2018

. 

Projektēšana 

Izbūvēta estrāde ar 

“gliemezi”, 

paplašinātas skatītāju 

solu rindas. 

20.  Piejūras 

internātpamatsko

-las apkures 

sistēmas 

rekonstrukcija un 

alternatīvo 

apkures veidu 

izmantošana, 

energoefektivitāt

e 

ĪP1 140 000 

 

80 000 

80 ERAF 

SAM4.2.

2. 

 

 

20 2016

-

2018

.- 

Apkures sistēmas 

modernizācija  

 

Ventilācijas sistēmas 

modernizācija 

21.  Piejūras 

internātpamatsko

-las 

rekonstrukcija 

ĪP1 30 000 0 

 

100 2016

.-

2017 

Rekonstruētas pirmā 

stāva telpas  

22.  PII „Riekstiņš” 

piebūve 

IP1_1/U1.

1.4 

ĪP1 

Skat. IP 36  

 

80 

ERAF 

20 2016

. 

Izstrādāts piebūves 

projekts 

 

23.  Carnikavas 

pamatskolas 

rekonstrukcija un 

paplašināšana 

(energoefektivitā

tes uzlabošana) 

IP1_1/U1.

1.4 

ĪP1 

IP5_1/U5.

1.1 

Skat. IP 36 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

2016

. 

 

 

 

Izstrādāts skolas ēkas 

rekonstrukcijas un 

paplašināšanas 

projekts 

 

 

24.  Sporta 

kompleksa 

rekonstrukcija un 

modernizācija 

IP1_1/U1.

1.4 

IP1_3/U1.

3.2 

72 000 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

2015

.-

2016

. 

Ēku, tribīņu 

nojaukšana  

25.  Izglītības iestāžu 

informatizācija 

ĪP1 200 000 85 

ERAF 

15 2016

.-

2018

. 

IT uzlabošana CPS un 

PII „Riekstiņš”, PI 
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Nr

. 

Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proj

ekta 

ievie

ša-

nas  

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie 

rādītāji 

ES 

finansē-

jums/ 

fonds 

Pašval

dī-bas 

finansē

-jums 

26.  „Wi-Fi 

Carnikava”  

Publisko 

interneta pieejas 

punktu izveides 

turpinājums  

ĪP3 

IP1_1/U1.

1.3 

50 000 85 15 2016

.-

2018

. 

Izveidoti publiskā 

interneta pieejas 

punkti visos ciemos 

(prioritāri - Lilastes 

stāvlaukums, pie 

plānotā pašvaldības 

pakalpojumu centra 

Mežciema iela 26, 

Dangu mežs, Gaujas 

stacija, Garciema 

stacija, Carnikavas 

tirgus laukums.) 

27.  Videonovērošan

as kameru 

uzstādīšana 

publiskajās 

vietās 

IP1_1/U1.

1.3 

80 000 80 

ERAF 

20 2016

.-

2018

. 

Ciemu publiskajās 

vietās uzstādītas 

videonovērošanas 

kameras 

28.  Ūdenssaimniecīb

as rekonstrukcija 

IP5_3/U5.

3.2 

HU1.2/ 

UHA1.2.1 

86 000 

 

5 000 

0 100 2016

. 

 

2016 

Rekonstruēti 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkli  

Carnikavā 

Būvprojekts 

kanalizācijas tīklu 

izstrādei  Pūces ielās 

Kalngalē 

29.  Siltumapgādes 

sistēmas attīstība 

un rekonstrukcija 

HU1.2/ 

UHA1.2.3 

44 000 0 100 2016 Siltumtrases 

rekonstrukcija 

Carnikavā; 

Siltummezgla izbūve  

(Atpūtas 5) un 

modernizācija 

(Stacijas 5). 

30.  Uzņēmējdarbība

s infrastruktūras 

attīstība 

Mežgarciema 

degradētajā 

uzņēmējdarbības 

teritorijā  

IP3_1 8 760 

 

3 000 000 

SAM3.3.1. 

0 

 

 

85 

100 

 

 

15 

2015

-

2016

. 

2016

-

2019

. 

Detālplānojuma 

izstrāde 

Projektēšana 

Projekta pieteikuma 

iesniegšana 

Uzņēmējdarbības 

attīstības 

infrastruktūras 

izveide. 
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Nr

. 

Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proj

ekta 

ievie

ša-

nas  

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie 

rādītāji 

ES 

finansē-

jums/ 

fonds 

Pašval

dī-bas 

finansē

-jums 

31.  Pievadceļu 

zivsaimniecības 

teritorijām 

rekonstrukcija 

IP4_2 300 000  

ELFLA 

80 20 2016

.-

2018

. 

Rekonstruētas ielas (to 

posmi) , kuras 

nodrošina pieeju 

Gaujas upei (Stacijas -

300m , Kuģu- 190m, 

Atpūtas- 220m) 

Carnikavas ciemā. 

32.  Novadpētniecība

s centra attīstības 

2. kārta 

IP4_3 154 000 85 

ERAF 

SAM5.5.

1 

15 2016

.-

2018

. 

Centra 2. stāva telpu 

izbūve; klēts izbūve ar 

jumtu laivai; 

kūpinātava, teritorijas 

labiekārtošana un 

stāvlaukuma 

asfaltēšana. 

33.  Vides un 

informatīvu 

objektu izveide 

muižas parkā 

IP1_1/U1.

1.3 

30 000 85 

ERAF 

SAM5.5.

1 

15 2016

.-

2018

. 

Carnikavas muižas 

parka teritorijā  

uzstādīti vides un 

informatīvi objekti 

34.  Dzejnieku skvēra 

izveide 

Carnikavā 

IP1_1/U1.

1.3 

8900 

 

0 

 

100 

 

2016

. 

 

Bruģa seguma izbūve 

gājēju celiņam 120m 

 

35.  Pašvaldības 

nozīmes 

koplietošanas 

meliorācijas 

sistēmas 

uzturēšana un 

atjaunošana 

IP2_3 17000 

 

 

350 000 

 

 

 

90 

ELFLA 

 

LAP 

apakšpas

ā-kums 

4.3. 

10 
2015

.-

2016

. 

 

2015

-

2018 

Ādažu un Carnikavas 

novadu meliorācijas 

sistēmu pārbūve -

Laveru poldera 

galveno grāvju (no 

lidlauka līdz Laveru 

sūkņu stacijai). 

Atbilstoši  izpētei 

veikta Laveru poldera  

meliorācijas sistēmas 

atjaunošana 

36.  Pievadceļu 

atjaunošana 

lauksaimniecības 

uzņēmumiem 

Eimuru ciemā 

IP3_1 159 000 

 

 

 

85 

ELFLA 

LAP 

apakšpas

ā-kums 

7.2. 

15 

 

 

 

2016

.-

2018

. 

 

 

 

Eimuru ciema 

lauksaimniecības 

uzņēmumiem 

atjaunoti pievadceļš 

600m garumā 
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Nr

. 

Projekta 

nosaukums 
Prioritāte 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proj

ekta 

ievie

ša-

nas  

laiks 

Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie 

rādītāji 

ES 

finansē-

jums/ 

fonds 

Pašval

dī-bas 

finansē

-jums 

37.  E-pakalpojumu 

portāla attīstība 

ĪP3 3 000 0 100 2016 Uzlabota, paplašināta 

portāla  

www.pakalpojumi.car

nikava.lv darbība 

38.  Vienota klientu 

apkalpošanas 

centru tīkla 

izveide 

Carnikavas 

novadā 

 14286 70 30 2015

-

2016 

Uzlabota klientu 

apkalpošana 
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Pielikums Nr.5   Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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Pielikums Nr.6   Domes lēmums par gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu 

 


