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IEVADS 

 
Cienījamie Carnikavas novada pašvaldības publiskā 

pārskata lasītāji! 2016. gads Carnikavas novada 

pašvaldībā bija tikpat spraigs kā iepriekšējie, taču 

izaugsmē bija vērojamas nelielas lejupslīdes tendences, 

kuras ietekmēja Eiropas Savienības līdzfinansēto 

projektu apgūšanas aizkavēšanās valstī. 

 Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi (bez 

finansēšanas) 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, 

samazinājās par 5,5%, un to būtiski ietekmēja  transfertu 

samazinājums (par 31%) Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanā 

plānošanas periodā.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi, salīdzinot ar 2015. gadu, 

palielinājās par 9% jeb 474,3 tūkstošiem eiro, un tiem bija lielākais īpatsvars 

pašvaldības ieņēmumos – 60%. Savukārt iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondā palielinājās par 56% jeb 494,6 tūkstošiem eiro, tāpēc IIN pieaugums neradīja 

faktisko ieņēmumu pieaugumu, bet gan samazinājumu – 20,3 tūkstošus eiro. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi saistībā ar izmaiņām pašvaldības saistošajos 

noteikumos pagājušajā gadā bija palielinājušies par 30%, un to īpatsvars ieņēmumos 

bija 18%.  Izdevumu samazinājums par 20% bija saistīts ar jau minēto Eiropas 

Savienības iepriekšējā plānošanas perioda projektu īstenošanu, kad jaunā plānošanas 

perioda projekti vēl īsti nebija uzsākti. Izdevumu daļā dominēja uzturēšanas izdevumi, 

savukārt kapitālieguldījumiem bija tendence samazināties saistībā ar ES fondu 

projektu īstenošanas aizkavēšanos.  

14% Carnikavas novada pašvaldības izdevumu 2016. gadā –  tika iemaksāti 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un nonācā citu Latvijas pašvaldību rīcībā.. 

 Īstenojot ilgtermiņa finanšu vadību, pašvaldības ieņēmumu un izdevumu 

kontroli un nodrošinot regulāru tāmju uzraudzību, tika nodrošināti pietiekami finanšu 

resursi pašvaldības pamatfunkciju izpildei, attīstības plānu izpildei, kā arī saglabāts 

uzkrājums turpmākā gada parādsaistību maksājumu segšanai: 2016.gada beigās 



pašvaldībai bija naudas līdzekļu atlikums 476 tūkstoši eiro. Pašvaldības kopējais 

finanšu saistību apjoms pieauga par 428,5 tūkstošiem eiro, gada beigām tas bija 8,7 

miljoni eiro. 

Jāpiebilst, ka par 26% palielinājās izdevumi sociālajām vajadzībām (to skaitā 

arī pašvaldības iniciatīvas), kas neliecina par iedzīvotāju labklājības celšanos. 

Novadnieku pašai jaunākajai paaudzei izglītošanās iespējas nodrošināja 

pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš”, Carnikavas pamatskola un Piejūras 

internātpamatskola. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guva labus 

panākumus dažādos konkursos un izstādēs. 

       Piejūras internātpamatskola 2016. gadā sekmīgi veica savu pamatfunkciju – 

īstenot izglītības procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. Veiksmīgi noritēja 

kanisterapijas izmantošana mācību procesā un reitterapijas speciālistu iesaistīšana 

izglītojamo rehabilitācijas procesā. Carnikavas novadā, tāpat kā citās Pierīgas 

pašvaldībās, pastāvīgi aug izglītojamo skaits un akūti trūkst izglītības iestāžu, tāpēc 

Piejūras internātpamatskolā tika izveidota viena pirmsskolas izglītības grupiņa un 

2016.gada vasarā tika nolemts šo skolu reorganizēt par pirmsskolas izglītības iestādi. 

Tika izsludināts projektēšanas darbu iepirkums, kurš veiksmīgi noslēdzās, un skola 

tiek pārprojektēta bērnudārza vajadzībām. 

Sociāli neaizsargātajām grupām iedzīvotājiem – mazturīgajiem un trūcīgajiem 

iedzīvotājiem – pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kā arī 

finansiāli pabalsta politiski represētās personas un novada jaundzimušos.  

Novadā darbojas divi brīvā laika pavadīšanas centri – “Pīlādzis” Carnikavā un 

“Kadiķis” Kalngalē, kas piedāvā iedzīvotājiem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas. Centru darbība tiks nodrošināta arī turpmākajos gados. 

Rūpējoties par maznodrošināto iedzīvotāju nākotni, pašvaldībā tiek uzturēti 

sociālie dzīvokļi. 2016. gadā turpinājās arī “Zupas virtuves” projekts un Eiropas 

Sociālā fonda projekts darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšanai, kura 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. Carnikavas Sporta centrā dažādu vecumu pašvaldības iedzīvotājiem 

pieejamas 16 sporta nodarbību grupas.  206. gada ziemā atjaunots hokeja laukums 

Carnikavas stadionā. 



Carnikavas Novadpētniecības centram ir nozīmīga loma novada kultūras un 

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

tālām zemēm. 

2016. gada laikā veikta novada domes īpašumā esošo un p/a “Carnikavas 

Komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) apsaimniekošanā nodoto ielu, ceļu un 

laukumu uzturēšana – segumu konstrukciju atjaunošana, ceļmalas grāvju tīrīšana, 

nomaļu profilēšana, ielu un ceļu kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, kam tērēti 122 

975 eiro. 

Ceļu, ielu un infrastruktūras attīstības programmas ietvaros veikta Garās ielas 

pārbūve (izmaksāja 199 949 eiro), O. Vācieša ielas ietves rekonstrukcija (17 486 

eiro), Rīgas ielā veikta gājēju ietves pārbūve un jaunas autobusa pieturas izbūve 

(65 057 eiro), Garciemā izbūvēts apvienotais gājēju/velosipēdistu celiņš ar 

apgaismojumu (98 226 eiro), kā arī novadā uzstādītas četras pieturvietu nojumes 

(12 000 eiro). Demit novada ielās izbūvēts jauns ielu apgaismojums, kas kopā 

izmaksājis 66 515 eiro, kā arī veikta vairāku novada ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija, tam tērējot 149 181 eiro. Gada nogalē uzsākta Jūras ielas pārbūve, kā 

arī Dzirnupes ielas seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve. 

Pārskata periodā vides labiekārtošanas jomā aktīvi turpinājās zaļās zonas un 

parku labiekārtošanas un uzturēšanas darbi, bīstamo koku un zaru zāģēšana – nozāģēti 

24 avārijas koki. Labiekārtošanas darbu un komunālās saimniecības nodrošināšanai 

2016.gadā iegādātas dažāda tehnika. Realizēts Laveru poldera grāvju pārbūves 

projekts – pārtīrīti vairāk nekā 16 km grāvju, to skaitā 8 km 540 m Carnikavas 

novadā, kā arī pārbūvētas 14 caurtekas. Kalngalē pārbūvētas divas caurtekas, kas 

pašvaldībai izmaksāja 12 122 eiro. 

 Aktīvi turpinājās darbs ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībā un tās 

infrastruktūras sakārtošanā: 2016. gadā tika veikta ūdensvadu pārbūve Tulpju ielā 

(izmaksāja 12 908 eiro); kanalizācijas pārbūve Lašu ielā (61 186 eiro); uzstādīti jauni 

pazemes aizbīdņi, lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens padevi skolām un bērnudārzam. 

Novadpētniecības centrā ievilkts ūdensvads un izbūvēts pieslēgums kanalizācijas 

sistēmai, par 18 755 eiro vērtībā iegādāta asenizācijas muca. 

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepārtraukta darbība tiek nodrošināta, 

organizējot atkritumu savākšanu un izvešanu no pludmales, dabas parka un ezeriem. 

Veikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas datu bāzes pilnveidošana un regulāri tiek 

kontrolēta juridisko un fizisko personu atbildība saistošo noteikumu ievērošanā un 



izpildē, turpinās aktīvs skaidrojošais darbs fiziskām un juridiskām personām par 

atkritumu apsaimniekošanas prasību nodrošināšanu.  

Pabeigta 2015. gada decembrī uzsāktā Sporta būvju nojaukšana stadionā, kā arī 

veikta kanalizācijas sūkņu stacijas un Mežagarciema pirts nojaukšana. Veikta pludmales 

celiņu atjaunošana un izbūve 450 m garumā, kā arī jaunu tiltiņu izbūve Kalngalē, 

Garciemā, Garupē un Carnikavā.  

Īpašas pārmaiņas, kas būtiski varētu ietekmēt novada finansiālo stāvokli, 

novada pašvaldībā nav notikušas. 

Paredzamie iemesli, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē ir: 

pirmkārt, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājums ilgtermiņā saistībā 

ar finanšu izlīdzināšanas likumu. Tā 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 vispārējās izglītības kvalitatīvu infrastruktūru. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskata 

parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā būtu jāveic 

korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro.  

Pašvaldībai nav pamata uzskatīt, ka 2017.gadā radīsies īpaši riski vai neskaidri 

apstākļi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības funkcionālo uzdevumu izpildi vai 

finansiālo stāvokli. 

 

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja               

D.Jurēvica 



1. PAMATINFORM ĀCIJA 
 

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

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

„Carnikavas novads”, nemainot administratīvās teritorijas robežas. Arī 2009. gadā, 

Latvijas Republikā īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Carnikavas novada 

pašvaldības administratīvā teritorija nemainījās.  

 Carnikavas pašvaldības administratīvā teritorija izvietojusies gar Rīgas jūras 

līča Vidzemes piekrasti un Gaujas grīvu. Carnikavas novads atrodas 25 km attālumā 

no Rīgas, kas būtiski ietekmē novada ekonomisko un sociālo situāciju. Novadu veido 

šādi ciemi: Carnikava – novada administratīvais centrs, Garciems, Kalngale, Laveri, 

Lilaste, Mežgarciems, Eimuri, Siguļi, Garupe, Gauja un Mežciems. 

Pirmo reizi Carnikava rakstos minēta Indriķa hronikā kā līvu karavīru 

pulcēšanās vieta pie Gaujas upes grīvas ap 1211. gadu. Vēsturiski Carnikavas centrs 

bija Siguļi, taču tagad – Carnikavas ciems. Carnikava vēsturiski ir sens zvejnieku 

centrs, kur zvejo arī joprojām. Carnikavas simbols un zīmols ir nēģis. Šīs zivis lielos 

vairumos ķertas jau grāfa Ernsta Reinholda Mengdena laikā, kuram savulaik šeit bija 

viena no krāšņākajām Baltijas pilīm. Diemžēl pils tika sabumbota Pirmā pasaules kara 

laikā. Jau tālajā 1875. gadā Carnikavas teritorijā atradās Latvijā un Krievijā pirmā 

zivju audzētava, kuru vadīja vācu zvejnieks Alvins Kiršs – viens no pirmajiem 

konservu ražošanas pamatlicējiem. 1934. gadā Kārlis Ulmanis atklāja nēģu ceptuvi, 

un līdz šim laikam Carnikava ir dominējošā vieta Latvijā nēģu apstrādes ziņā, jo no 

aptuveni 12 Latvijas firmām astoņas darbojas Carnikavā.  

Pagājušā gadsimta 90. gados, likvidējoties kolhozam, zivsaimniecības ražotnes 

tika privatizētas un turpmāko gadu laikā ekonomiskās situācijas ietekmē tās vai 

bankrotēja, vai samazināja darbības apjomus. Tā rezultātā padomju gados 

tradicionālās nozares – zvejniecība un zivju apstrāde – vairs nav nozīmīgākās 

uzņēmējdarbības nozares. Nomainot tradicionālās nozares, novada teritorijā darbojas 

virkne nelielu privātuzņēmumu. Saskaņā ar Lursoft datiem, kopējais uzņēmumu skaits 

pašvaldībā 06.06.2017.  bija 687. Tie lielākoties nodarbojas ar dažāda veida 

pakalpojumu sniegšanu. 2016. gadā to skaits samazinājās par  diviem – reģistrēti 35, 

bet likvidēti 37. 



 Ar tradicionālajām nozarēm – zvejniecību un ražošanu –  nodarbojas deviņi 

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. 

 
 

1.2. Administratīvās teritorijas sadalījums 
 

Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatība ir 8071,8 ha, tai skaitā 

1634,2 ha – lauksaimniecības zeme; 4451,6 ha – mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu; 

540,3 ha – ūdens objektu zeme; 160,4 ha – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 

zeme; 704,0 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme; 31,6 ha – daudzdzīvokļu 

māju apbūves zeme; 17,2 ha komercdarbības objektu apbūves zeme; 61,6 ha – 

sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme; 28,5 ha – ražošanas objektu apbūves 

zeme; 363,3 ha – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme; 76,4 ha – 

inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme; 2,7 ha nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis nav norādīts. 



lauksaimniecības 

zeme; 1634,2; 20%

mežsaimniecības 

zeme un īpaši 

aizsargājamās 

teritorijas, kurās 

saimnieciskā 

darbība aizliegta ar 

normatīvo aktu; 

4451,6; 55%

ūdens objektu 

zeme; 540,3; 7%

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes 

zeme; 155,3; 2%

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme; 704; 

9%

daudzdzīvokļu māju 

apbūves zeme; 

31,6; 0%

komercdarbības 

objektu apbūves 

zeme; 17,2; 0%

sabiedriskas 

nozīmes objektu 

apbūves zeme; 

61,6; 1%

ražošanas objektu 

apbūves zeme; 

28,5; 0%

satiksmes 

infrastruktūras 

objektu apbūves 

zeme; 363,3; 5%

inženiertehniskās 

apgādes tīklu un 

objektu apbūves 

zeme; 76,4; 1%

nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 

nav norādīts; 2,7; 

0%

 
1. attēls    Administratīvās teritorijas sadalījums 2016. 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. 

1. Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes kopplatība ir 635,1 ha 

(100%), tai skaitā 338,7 ha īpašumā esoša un 296,4 ha pašvaldībai piekritīgā 

zeme. 

 



 

              
        1a. attēls   Pašvaldībai īpašumā esošās un piekritīgās zemes 2016. gadā ar kopplatību  635,1 ha  

 
 

2. Pašvaldībai piederošās un piekritīgās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupām: 

2.1. lauksaimniecības zeme – 23,0 ha (3,62 %)  

2.2. mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas, kurās saimnieciskā 

darbība aizliegta ar normatīvo aktu – 181,8 ha (28,63 %)  

2.3. ūdensobjektu zeme – 50,5 ha (7,95 %)  

2.4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes teritorijas – 66,7 ha (10,50 %)  

2.5. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 10,7 ha (1,68 %)  

2.6. daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – 0,9 ha (0,14 %) 

2.7. komercdarbības objektu apbūves zeme – 4,2 ha (0,66 %)  

2.8. sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un komercdarbības objektu apbūves 

zeme – 32,6 ha (5,13 %)  

2.9. Ražošanas objektu apbūves zeme – 8,7 ha (1,37 %) 

2.10. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – 189,4 ha (29,82 %)  

2.11. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme – 65,6  ha (10,33 

%)  

2.12. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts – 1,0 ha (0,15 %) 

1.3. Iedzīvotāji 
 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2017. gada 1. janvārī 

dzīvesvietu Carnikavas novadā bija deklarējuši 8884 iedzīvotāji.     



       

 
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. Salīdzinot ar 2015. 

gadu, deklarēto iedzīvotāju skaits pieaudzis par 1803 cilvēkiem.  

 
             3. attēls   Iedzīvotāju dabiskā kustība Carnikavas novadā 
 

2016. gadā vērojama pozitīva demogrāfiskā bilance. Tika reģistrēti 70 

dzimušie iedzīvotāji, bet mirušie bija 29, dabiskais pieaugums – 41 iedzīvotājs. 

Jāatzīst, ka valstī kopumā palielinās dzimstība un Carnikavas novads nav izņēmums, 



tāpēc pašvaldībai ir jādomā par skolas attīstību, bērnudārza paplašināšanu un citiem 

jautājumiem. Miršanas rādītāji 2016. gadā samazinājušies, kas, iespējams, 

skaidrojams ar veselības aprūpes uzlabošanos, medicīnas zinātnes attīstību u.c.  

 

4. attēls     Iedzīvotāju skaita sadalījuma  pēc darbspējas vecuma dinamika(uz 01.01.2016. un 

01.01.2017.) 

 

 

                        
                        

 
5. attēls   Bērnu sadalījums pa vecuma grupām 01.01.2017. 



 
6. attēls       Carnikavas novada iedzīvotāju struktūras pēc pilsonības dinamika (01.01.2016. un 
01.01.2017.) 
 
 
 
Kā grafiski ilustrēts 6. attēlā, Carnikavas novadā visvairāk ir Latvijas pilsoņu – 7467 

jeb 84%. 

 

 
            7. attēls   Carnikavas novada iedzīvotāju struktūras pēc tautības dinamika (01.01.2016. un 
01.01.2017.) 
 
 



Kā redzams 7. attēlā, arī pēc tautības visvairāk iedzīvotāju Carnikavas novadā ir 

latviešu – 5454, kas ir 61% no visiem iedzīvotājiem. 

 
                         8. attēls  Bezdarba līmeņa dinamika Carnikavas novadā  
 

 No Nodarbinātības valsts aģentūras datiem redzams, ka, salīdzinot 2016. gada 

janvāri un 31.decembri (novadā reģistrēts 181 bezdarbnieks), bezdarba līmenis 

pieaudzis par 0,7%.  

2016. gadā Carnikavas novadā tika noslēgta 121 laulība, kas, salīdzinot ar 

2015. gadu, ir par 19 noslēgtajām laulībām vairāk. Sākot ar 2013. gadu, laulības var 

slēgt jebkurā vietā administratīvajā teritorijā, daudzi pāri izvēlās 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” 

Pjotrs Špakovs Deputāts partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Ilze Tjarve   Deputāte partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Edgars Sliede  Deputāts partija „Zaļo un zemnieku savienība”  

Eva Odziņa  Deputāts partija „Zaļo un zemnieku savienība” 

Arta Deniņa   Deputāte partija „Reģionu alianse” 

Kristaps Bergmanis Deputāts partija „Reģionu alianse” 

Imants Krastiņš Deputāts partija „Reģionu alianse” 

Ilze Vilka   Deputāte partija „Reģionu alianse” (līdz 20.01.2016.) 

Sanita Sudraba Deputāte partija „Reģionu alianse” (no 20.01.2016.) 

Eduards Burģelis Deputāts partija „Saskaņas centrs” 

Kārlis Eidis      Deputāts partija „Saskaņas centrs”   

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

 

 

 

Līdz 20.01.2016. Domes priekšsēdētājs bija I.Krastiņš, bet no 20.01.2016. – 

D.Jurēvica. Līdz 20.01.2015. bija trīs domes priekšsēdētāja vietnieki: E.Sliede, 



E.Burģelis, R.Raimo, bet no 20.01.2016. domes priekšsēdētāja vietniece bija 

G.Kozlovska.  

 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;  

8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija; 

9. Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija; 

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

11. Ētikas komisija; 

12. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisija; 

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

14. Pedagogu stipendiju un mērķstipendiju saņēmēju atlases komisija ; 

15. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija;  

16.     Atlīdzības noteikšanas komisija. 

2016. gadā ir notikušas sekojošas 45 komiteju sēdes: 

• Finanšu un budžeta komitejas – 21;  

• Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas – 12;  



• Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas – 12.  

2016. gadā ir notikušas 24 domes sēdes, no kurām 12 bija ārkārtas sēdes. Domes 

sēdēs pieņemti 416 lēmumi.  

 

2.2. Pašvaldības pārvalde  

 Carnikavas novada domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai 

ieceltas amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki.  

Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kas atrodas novadā un 

darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 

1. Carnikavas novada bāriņtiesa; 

2. Carnikavas novada bibliotēka; 

3. Carnikavas pamatskola; 

4. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”; 

5. Piejūras internātpamatskola;  

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

7. pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”; 

8. Sociālais dienests (apakšstruktūrvienība – Carnikavas novada alternatīvās 

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

9. Carnikavas Sporta centrs; 

10.  Carnikavas Mūzikas un mākslas skola. 

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, 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 šāda 

struktūra: 

1.Administratīvā nodaļa (struktūrvienība: 

1.1. 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; 

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.  

Carnikavas novada domē kopš 2015. gada oktobra darbojas Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), tādējādi Carnikavas novadā tiek  

nodrošināta noteikto valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem.   

          Carnikavas VPVKAC var saņemt Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras 

(VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus,  konsultācijas saņemt par  

valsts iestāžu: Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Uzņēmumu reģistrs (UR), 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Valsts darba inspekcija (VDI) un 

Valsts zemes dienests (VZD) e-pakalpojumiem.   

2016.gadā Carnikavas VPVKAC ir sniegti 965 valsts pakalpojumi, t.sk. arī 

dažādas konsultācijas.   

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 2016. 

gadā bija 72 (38 sievietes, 34 vīrieši), izglītības līmenis: 59 – augstākā vai augstākā 

profesionālā (t.sk. 13 maģistra grāds), 15 – vidējā vai vidējā speciālā izglītība.  

        2016.gadā tika izveidotas 2 jaunas amata vietas (Novadpētniecības centra 

speciālists, LIFE projekta vadītājs).    

        Darbinieku kustība 2016. gadā: pieņemti darbā 12 darbinieki (t. sk. 8 sievietes, 4 

vīrieši), darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 12 darbiniekiem (t.sk. 7 sievietes, 5 

vīrieši).        

        Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām (vid.) bija sekojošs: no 20-30 

gadiem - 12, no 31-40 gadiem – 18, no 41-50 gadiem – 19, no 51- 60 gadiem – 17, 

virs 61 gada - 6.   

 

2.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

Carnikavas novada pašvaldība 2016. gadā turpināja īstenot Carnikavas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam (apstiprināta ar Carnikavas novada 

domes 27.03.2014. lēmumu (protokols Nr.8.1§)) un attīstības programmā 

(apstiprināta ar Carnikavas novada domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr.29.2§)) 

noteiktās prioritātes un uzdevumus.  

Īstenotie projekti aptver dažādas jomas, tomēr ES finansējums infrastruktūras 

attīstībai bija pieejams un tika piesaistīts tikai meliorācijas sistēmu sakārtošai 

kopprojektā ar Ādažu novadu. Savukārt 9 projekti ir finansēti no pāsvaldības budžeta 

(skat. tabulu pielikumā Nr.1). 

Pārskata gadā pašvaldība ir īstenojusi 13 sadarbības projektus – projektu konkursa 

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

novada iedzīvotājus projektu sagatavošanā un īstenošanā (skat. tabulu pielikumā Nr. 

2).  

Sadarbībā ar Vidzemes piekrastes pašvaldībām, Vidzemes tūrisma asociāciju un SIA 

“Lauku ceļotājs”, kā arī Kurzemes un Igaunijas partneriem, tika sagatavots projekta 



pieteikums Interreg Igaunijas-Latvijas programmai par pārgājienu takas izveidi gar 

Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas piekrasti. Projekts tika apstiprināts, tas uzsākās 

2017. gada pavasarī. 

Sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju tiek īstenots Interreg Europe projekts 

“CHRISTA”. Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai 

attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, 

iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un 

digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus. 

Sadarbība ar Zviedrijas un Igaunijas pašvaldībām sagatvots projeta idejas pieteikums 

“Coast4us“ Centrālbaltijas programmai par vietējo attīstību Baltijas jūras piekrastes 

teritorijās. Idejas apstiprinājums saņemts. 2017. gadā tiks gatavots projekta 

pieteikums. 

1. Veiktie un pārskata gadā uzsāktie projekti  

Publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns 

Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes 

joslas apsaimniekošanas plāna 2017.-2026.gadam izstrāde 2016. gadā notika 

pamatojoties uz Carnikavas novada domes 2015.gada 17.novembra sēdes lēmumu 

“Par publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna izstrādi un 

finansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.23, 1. §). 

Carnikavas novada administratīvā teritorijā, saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu, 

publisko ezeru sarakstā atrodas divi publiskie ezeri – Dzirnezers (274,1 ha), Garezeri 

(24,4 ha) un Gaujas upe. Norādītais jautājums pakārtots Carnikavas novada attīstības 

programmā 2015.-2021.gadam ietvertiem uzdevumiem attiecībā uz piekrastes 

publisko ūdeņu apsaimniekošanas vadlīniju, piekrastes pludmales zonējuma un 

publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrādi. 

Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes 

joslas apsaimniekošanas plāns 2017.-2026. gadam apstiprināts ar Carnikavas novada 

domes 2017.gada 15.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§). 

“EiroVelo-13” projektēšana 

2016. gadā turpinājās veloceliņa "Vecāķi – Lilaste" ietekmes uz Eiropas aizsargājamo 

dabas teritoriju (Natura 2000) "dabas parks Piejūra" ietekmes uz vidi novērtējums. 

Projektējamais veloceliņš Vecāķi – Kalngale – Garciems – Garupe – Carnikava – 

Gauja – Lilaste aptuveni 20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas 

novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots 



veloceliņš ar cieto segumu 2,5 – 3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas 

laukumiņiem. 

Atpūtas un sporta parks Garciemā 

2016. gadā noslēgusies projektēšana "Karlsona parka sporta, atpūtas un stāvlaukuma 

zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija" un "Karlsona parka saimnieciskā zona".  Īstenojot 

šīs ieceres, mūsu novads iegūs vēl vienu labiekārtotu teritoriju – tematisku ģimenes 

parku "Karlsona parks", kurā sev piemērotas nodarbes varēs atrast gan lielie, gan 

mazie. 

Parks nosacīti ir sadalīts trīs zonās, sākot ar mierīgās atpūtas zonu, kas atrodas tuvāk 

privātmājām, aktīvās atpūtas zonu ar bērnu rotaļu laukumu, vingrošanas laukumu 

jauniešiem un senioriem, kā arī diviem daudzfunkcionāliem sporta laukumiem. Parka 

teritorija noslēgsies ar saimniecisko zonu pie sūkņu stacijas. 

 Lai piekļūtu parkam no autoceļa P1, ir plānots pārbūvēt Torņu/Aizvēju ielas līdz 

Dangu mežam, izveidojot brauktuvi ar apvienoto gājēju/velobraucēju celiņu. Minēto 

objektu plānots izbūvēt vairākās kārtās. 2017 gadā plānota 1. kārtas izbūve – 

teritorijas sagatavošana. 

Projekta idejas koncepts “Saviļņojošā Vidzeme” 

2016. gada septembrī iesniegts projekta idejas pieteikums “Saviļņojošā Vidzeme”, kas   

paredz Vidzemes piekrastes Līvu ceļa kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

iekļaušanu tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā, nodrošinot investīciju ilgtspēju 

un ietekmi uz Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma objektu 

sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju Vidzemes piekrastes novadu 

ekonomikas struktūrā. Projekta partneri ir Vidzemes piekrastes pašvaldības. 

Carnikavas novada dome ir projekta iesniedzējs. Projekta ideja ir apstiprināta 

specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros, projekta kopējais ERAF finansējums ir 253 

5867 EUR, no tiem Carnikavas novada projekta daļa ir 710 043.04 EUR, kas plānoti 

Svētku laukuma labiekārtošanai, estrādes būvniecībai Carnikavas muižas parkā, 

novadpētniecības centra paplašināšanai, Gaujas promenādes un gājēju tilta uz 

novadpētniecības centru būvniecībai. Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai 

tiks iesniegts 2017. gadā. 

Projekta idejas koncepts Carnikavas pamatskolas attīstībai  

Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 

ietvaros tika iesniegts projekta idejas pieteikums  Carnikavas pamatskolas 

rekonstrukcijai, piebūves būvniecībai, stadiona attīstībai. Projektam pieejamais ERAF 



finansējums ir 1 034 058 EUR. Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai tiks 

iesniegts 2017. gadā. 

Projekta idejas koncepts uzņēmējdarbības attīstībai 

Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros tika iesniegts idejas pieteikums 

“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada 

Garciemā”, tas tika atbalstīts. Projektam pieejamais ERAF finansējums ir 2989155 

EUR. Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai tiks iesniegts 2017. gadā. 

Projekta idejas koncepts uzņēmējdarbības attīstībai 

Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. ietvaros tika iesniegts idejas pieteikums “Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā”. 

Projekta ideja ir apstiprināta, projektam līdz 2019. gada decembrim pieejamais 

finansējums    ir  70 263 EUR. 

 

3. CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALD ĪBAS DARBĪBAS 
REZULT ĀTI  

 
3.1. Izglītība 

 
Carnikavas novadā darbojas četras izglītības iestādes, audzēkņu kopējais skaits 

ir 834: 

• Carnikavas pamatskolā – 341, 

• Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā – 140, 

• PII “Riekstiņš” – 274, 

• PII grupiņā “Pasaciņa” Piejūras internātpamatskolā – 18, 

• Piejūras internātskolā – 61. 

2016.gadā pašvaldība sadarbojās ar 23 privātajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm, kuras apmeklēja 64 bērni. Bērnu uzraudzības pakalpojumu saņēma 8 

bērni, par ko pieņemti izglītības metodiķa lēmumi par pašvaldības finansiālā 

atbalsta piešķiršanu. Noslēgti 8 pašvaldību savstarpējo norēķinu līgumi par 

Carnikavā deklarēto audzēkņu izglītošanos citu pašvaldību izglītības iestādēs. 

31.12.2016. rindā uz bērnudārzu bija reģistrēti 220 bērni. Ģimeņu 

nodrošināšanai ar pirmsskolas izglītības iestādi pašvaldība 2016.gada rudenī 

atvēra pirmsskolas grupu “Pasaciņa” 18 bērniem. 



Lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības ieguvi novadā visiem bērniem, 

pašvaldība iespēju robežās risina iestāžu kapacitātes jautājumus. Pieņemts 

domes lēmums par Piejūras internātpamatskolas likvidēšanu un pirmsskolas 

izglītības iestādes atvēršanu Siguļos, rekonstruējot internātskolas telpas. ES 

fondu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi” projekta ietvaros tiks rekonstruēta pamatskolas ēka un iegādāti 

tehniskie līdzekļi, nodrošinot konkurētspējīgu izglītību novadā. Nolūkā izvērtēt 

pašvaldības iespējas, nepieciešamos resursus un iedzīvotāju pieprasījumu, 

dome 2016.gada rudenī izveidoja izglītības attīstības darba grupu, kura sniedza 

domei izpētes starpziņojumu par paveikto 2016.gadā un priekšlikumu 

vidusskolas izveidei novadā. 

2016./2017.mācību gadā ar valsts un pašvaldības atbalstu, turpinās darbs pie 

skolēnu ārpusstundu aktivitāšu – interešu izglītības  piedāvājuma dažādošanas. 

2916.gadā tika finansēta 14 interešu izglītības pulciņu vadītāju apmaksa: 

pamatskolā – 11 un Piejūras skolā – 3. Dome atbalstīja arī bērnu vasaras 

nometnes, tērējot tam 4896,00 eiro.   

Sadarbība izglītības jomā Novadu apvienības ietvaros (Sigulda, Garkalne, 

Salaspils, Ķekava, Olaine, Ikšķile)  2016.gada laikā 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 nekā iepriekšējos gados, tika 

sasniegti arī labāki rezultāti.  

Pavasara brīvdienās pedagogi piedalījās “Iespēju tilta” pasākumos 

Valmierā, kā arī dažādos profesionālās pilnveides kursos Rīgā un  Olainē 

Novadu apvienības seminārā. Skolu direktori apmeklēja IKVD kursus. 

Kā katru gadu, arī 2016. gada augustā, pirms mācību gada sākuma, tika 

organizēta pedagogu konference, kurā notika profesionālās pilnveides seminārs 

novada pedagogiem.  



Carnikavas pamatskolā noorganizēti profesionālās pilnveides kursi 

pedagogiem. Pedagogi piedalījās Novadu apvienības organizētajos semināros 

un pieredzes apmaiņas pasākumos Olainē un Salaspilī. 

Novadu apvienības ietvaros ir noorganizētas vairākas darba tikšanās un 

pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros pārrunātas aktualitātes izglītības jomā un 

sadarbības modelis konkrētajam mācību gadam. 2016./2017.mācību gadā tika 

organizētas 15 alternatīvās mācību priekšmetu olimpiādes pamatskolas grupā. 

2016.gadā Carnikavas pamatskolas rīkoja 3 olimpiādes - vēsturē un sociālajās 

zinībās, mājturībā, latviešu valodā un literatūrā.  

Arī 2016.gadā turpinājās un tika nodrošināti mūžizglītības pasākumi: 

latviešu valodas apmācība cittautiešiem (brīvā laika pavadīšanas centrā 

“Kadiķis”), un trīs šo kursu absolventi kārtoja valsts valodas eksāmenu. 

Turpinās sadarbība ar bibliotēku lekciju cikla “Uzzināt  nekad nav par vēlu” 

saturiskajā piedāvājumā, sadarbība ar Novadpētniecības centru izglītojošu 

aktivitāšu īstenošanā.   

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.  

 

 
2016. gada 1.septembrī Carnikavas pamatskolā mācības uzsāka 344 skolēni 



2016. gada 1.septembrī Carnikavas pamatskolā mācības uzsāka 344 skolēni. 

Skolā jau piekto gadu pēc kārtas tika izveidotas trīs paralēlās pirmās klases. Ar 

novada finansiālo atbalstu 60 jaunie pirmklasnieki ienāca skolā ar jaunām skolas 

formas vestēm, skolas somu un pirmo „Ābeci”. Skolā strādāja 34 pedagogi, 12 

atbalsta un tehniskie darbinieki, 11 interešu pulciņu vadītāji. Par 2016.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. 2016.gada A.Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingā (darbā ar 

talantīgiem bērniem un to dalība mācību priekšmetu olimpiādēs - pamatskolu vidū) 

Carnikavas pamatskola ir 7.vietā, skolas skolēni guva atzinības dažādu līmeņu mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Esam iesaistījušies Latvijas skolu karjeras 

izglītības projektā “Esi līderis”, esam aktīvi Jaunsargu organizācijas darbībā, 

2016.gada septembrī skola saņēma Latvijas EKOskolas nosaukumu,  turpinās darbs, 

lai  2017.gadā izcīnītu EKOskolu Zaļo karogu. Skola ir iekļāvusies Mammadaba un 

Latvijas Zaļās klases projektos, kā arī ar savu pieteikumu, 2016.gada nogalē saņēma 

IF apdrošināšanas kompānijas finansējumu skolas velo novietņu paplašināšanai 

EURO 1000,- apmērā. Vislatvijas ZZ čempionātā skolas 5b.klase iekļuva finālā un 

izcīnīja vietu ZZ Top 10 Latvijas klašu vidū.  

Interešu izglītībā skolas pulciņus papildināja elektronikas pulciņš, tāpat tiek 

turpināta – matemātikas, šaha, jaunsargu, sākumskolas meiteņu rokdarbu un loka 

šaušanas pulciņu darbība. 2016.gadā Carnikavas pamatskolas 4b.klase veiksmīgi 

turpināja darboties LOK projektā “Sporto visa klase”, turpinās centīga 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, 2016.gada martā 8 Carnikavas skolēni piedalījās Legionovas (Polija) pilsētas 

starptautiskajā teātra festivālā.  

Sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību tiek turpināta skolas materiāli 

tehnisko un mācību līdzekļu iegāde. Mācību gada laikā skolas personāls piedalījās 

jaunā skolas paplašināšanas projekta skolas piebūves specifikācijas sagatavošanā un 

apspriešanā, skolas personāls ir iesaistīts Carnikavas pamatskolas reorganizācijas 

plāna izstrādes un Carnikavas vidusskolas darba grupas darbā.  

Pieaugusi mācību priekšmetu metodisko komisiju darba nozīme skolotāju 

profesionālajā sagatavotībā. Skolotāju tālākizglītībai turpinām izmantot gan IZM, gan 



Carnikavas novada pašvaldības atbalstu. Komunikācija starp skolu un skolēniem un 

viņu vecākiem noteik atbilstoši 21.gadsimta prasībām. 2016. gada jūnijā Carnikavas 

pamatskolu absolvēja 18 devītās klases skolēni. Pamatskolas izlaiduma eksāmenos 

tika uzrādīti labi rezultāti (vidējā atzīme 7,3), un skolas 16 absolventi turpina iegūt 

vidējo izglītību Rīgas 2. un 3. ģimnāzijā, Valsts tehnikumā, Rīgas Amatniecības 

vidusskolā un Kultūru 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 

ceturto gadu apbalvo ar portatīvo datoru skolēnu ar vislielāko gada progresu mācību 

darbā. Skolēni aktīvi iesaistās gan sporta aktivitātēs gan Latvijas valstij nozīmīgos 

vēstures atceres pasākumos. Jau 7.gadu Carnikavas pamatskola piedalās programmās 

„Skolas auglis” un „Skolas piens”, Skolas skolēni sporta aktivitāšu kopvērtējumā 

četrus gadus pēc kārtas izcīnīja 3.vietu (18 pamatskolu un sākumskolu konkurencē). 

Skolēni aktīvi turpina iesaistīties arī Carnikavas novada jauniešu nodarbinātības un 

atpūtas programmās. 2016.gadā skolas telpās tika organizētas 4 interešu dienas 

nometnes. 

Plānojot aktivitātes 2017.gadam, galvenais akcents ir uz skolas virzību uz 

vidusskolas 10.klases atvēršanu 2018.gada 1.septembrī, blokstundu ieviešanu no 

2017.gada 1.septembra, E-klases un mācību priekšmetu specializācijas uzsākšanu no 

5.klases. 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” darbojas kopš 1980. 

gada 3. jūnija.  

Iestāde atrodas Nākotnes ielā 2, Carnikavā. Tajā ir 13 bērnu grupas. Grupās uzņem 

pusotra līdz septiņus gadus vecus bērnus, bērnu skaits grupā – 20–24, pavisam iestādē 

var uzņemt 272 bērnus. 

 Iestāde realizē vispārējas pirmsskolas izglītības programmu, (kods 01011111, 

licences Nr. V-7311).  

Bērnus aprūpē un izglītošanā strādā 55 cilvēki – 25 pedagoģiskie darbinieki, to skaitā  

izglītības psihologs, divi sporta skolotāji un divas mūzikas skolotājas un 30 tehniskie 

darbinieki. Diemžēl nav aizpildīta skolotājs-logopēda vakance. 

 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.   



Galvenie pasākumi 2016./2017.mācību gadā : 

1.      Labdarības akcija kopā ar vecākiem ,,Burkas, burciņas’’, akcijas ietvaros apciemoti 

sociālā aprūpes nama "Gauja" iemītnieki. 

2.      Izstrādāts un apkopots metodiskais materiāls ,,Sadarbības formas un metodes darbā ar 

vecākiem’’. 

3.      Iegādāti jauni gaismas galdi un gaismas lampas, izstrādāti metodiskie materiāli 

darbam ar tām. 

4.      Skolotāji ieguvuši lielāku pieredzi darbā ar IT tehnoloģijām. 

5.      Skolotāju tālākizglītošana, līdzdalība pieredzes semināros citās pirmsskolas izglītības 

iestādēs, piedalīšanās konferencēs. 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš” bērnu ansamblis uzstājas novada senioru  
Ziemassvētku pasākumā 

 
6.      Dalība vides projektā ,,Ieraugi, atklāj, saglabā’’ ( grupa ,,Ezīši’’) un dalība konkursā 

,,Tīrai Latvijai’’ (bateriju vākšana), piedalīšanās radošo darbu konkursā, piedalīšanās 

,,Carnikavas Cālis 2017’’ un starpnovadu dziedāšanas konkursā. 

7.      Organizēti un vadīti pieredzes sadraudzības pasākumi kopā ar Ādažu, Ikšķiles, 

Ropažu, Salaspils, Stopiņu novadu pirmsskolām:  

,, Mūzikas viktorīna”, sporta pasākums ,,Ieviņa Āfrikā”. 

8.      Svētki, tradīcijas mūzu iestādē. 

9.      Dalība projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

 

Priorit ātes 2017./2018.m.g. 



Dalība projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā ”, projekts Nr.8.3.1/16/l/002. 

Pieredzes semināri mūsu iestādē projekta ietveros. Skolotāju tālākizglītošana projekta 

ietvaros. 

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.  

2016. gada budžetā plānotie izdevumi tika izpildīti. Pamatfunkcija – izglītības procesa 

īstenošana realizēta. Audzēkņu skaits 1. septembrī – 75. 

 

Piejūras internātpamatskolas audzēkņi uzstājas 15. “Carnikavas ritmos” 

Plašākais izglītošanas darba pasākums – „Carnikavas ritmi”, kas norisinājās jau 15. 

reizi. Kopējais dalībnieku skaits 223 no 20 skolām (168 dejotāji, 39 pavadošie 

pedagogi un 16 šoferi). 

 Ar 01.09.2015. izglītojamo ēdināšanu nodrošina SIA „Fristar” uz līguma 

Nr.02-14.2/15/10 pamata. 

Ļoti veiksmīgi notiek kanisterapijas izmantošana mācību procesā un 

reitterapijas speciālistu iesaistīšana izglītojamo rehabilitācijas procesā. 

Skola atkārtoti piedalījās Ekoskolu programmā un ir paturējusi Ekoskolas Zaļo 

karogu. 

 No 2016. gada 1. septembra skolā tiek īstenota pirmsskolas izglītības 

programma ar 18 izglītojamajiem. Projekta nedēļā tika apgūta tēma „Transports”. 

Sadarbībā ar Tautas namu „Ozolaine” notika regulāra kultūras pasākumu 

apmeklēšana. Latvijas simtgadesgades pasākumu ietvaros skolas kolektīvs piedalījās 



Baltā galdauta aušanā. Piedalījāmies republikas mēroga sacensībās basketbolā, futbolā 

un florbolā. 

Galvenie uzdevumi 2017. gadā:  

1. Vispusīga atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem. 

2. Turpinās darbs e-klasē, saikne pedagogi, izglītojamie un vecāki. Informācijas 

apkopošana e-klasē. 

3. Skolas mājaslapas pilnveidošana. 

4. Dalība Nacionālā veselību veicinošā skolu tīklā. 

5. Pedagogu kvalifikācijas tālākā pilnveidošana. 

6. Palielināt dalību sporta pasākumos. 

7. Darba tirgus iespēju izzināšana 3.kursa izglītojamajiem. 

8. Sadarbība ar skolas labvēļiem. 

9. Skolas teritorijas labiekārtošana. 

10. Skolas likvidācija. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem un skolām par tālākās 

izglītības iespējām. Pedagogu darba iespējas darba tirgū. Jaunu darbavietu 

meklējumi, nodrošinājums ar darbu turpmāk darbiniekiem. 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola. 2016.gada februārī Carnikavas 

Mūzikas un mākslas skola (turpmāk – Skola) saņēma licenci jaunas profesionālās 

ievirzes izglītības programmas – “Mežraga spēle” īstenošanai (22.02.2016. licence 

Nr. P-13510). Tādējādi kopumā, uzsākot 2016./17. mācību gadu, Skolā tika 

piedāvātas jau desmit licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

Nr. 
p.k

. 

Izglītības 
programmu kopas 

nosaukums 

Izglītības 
programmas 

kods 

Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Licence
s Nr. 

Audzēkņu 
skaits uz 

01.09.2016
. 

1. 
Taustiņinstrumentu 
spēle 

20V 212 01 1 Klavierspēle P-13673             56 

2. 
Stīgu instrumentu       
spēle 

20V 212 02 1 Vijoles spēle P-13674 4 
20V 212 02 1 Ģitāras spēle P-13675 9 

3. 
Sitaminstrumentu 
spēle 

20V 212 04 1 
Sitaminstrume

ntu spēle 
P-11298 8 

4. 
Pūšaminstrumentu      
spēle 

20V 212 03 1 Flautas spēle P-13676 8 
20V 212 03 1 Saksofona 

spēle               
P-13677 

8 

20V 212 03 1 Trompetes 
spēle 

P-13678 
4 

20V 212 03 1 Klarnetes 
spēle 

P-11297 
1 

20V 212 03 1 Mežraga spēle P-13510 0 



5. 
Vizuāli plastiskā    
māksla 

20V 211 00 1  P-13672 70 

   KOPĀ audzēkņi:  168 
 

Skolu vada direktors I.Doriņš. Skolā strādā arī direktora vietniece mācību darbā 

un lietvede. 2016.gadā mācību procesu nodrošināja 20 pedagogi.  

No 2016.gada 28.novembra līdz 2.decembrim Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

norīkota akreditācijas ekspertu komisija vērtēja Skolas darbības kvalitāti profesionālās 

ievirzes izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" īstenošanā. Saskaņā ar 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 29.12.2016. lēmumu Nr. 409-P, Skola ir akreditēta 

profesionālās ievirzes izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" īstenošanā uz 

maksimālo termiņu – 6 gadiem (līdz 2023.gada 1.janvārim). 

Skolas audzēkņi regulāri uzstājas un piedalās pasākumos Carnikavas Tautas 

namā „Ozolaine”, Carnikavas pamatskolā, Piejūras internātpamatskolā, PII 

„Riekstiņš” , kā arī dažādos vietēja mēroga un starptautiskos konkursos un festivālos. 

Skolas audzēkņi ar atzīstamiem panākumiem piedalījušies XVIII Starptautiskajā 

jauno mūziķu konkursā “Euterpe” , Itālij ā, 2016.gada maija mēnesī (1.vietas laureāta 

diploms J.E.Daugavietim un V.Krūzmētrai, 2.vieta K.Dzenei) un XVI Starptautiskajā 

konkursā-festivālā “M ūzika bez robežām” , Lietuvā, 2016.gada augusta mēnesī 

(3.vieta A.Danei, žūrijas komisijas atzinības raksts K.Dzenei).  

 

I Jauno mūziķu un mākslinieku konkursa “Mākslu Duets” fināls  
Carnikavas tautas namā “Ozolaine” 

 



Sadarbībā ar Carnikavas novada domi, Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 

2016.gada 4.novembrī Carnikavas Tautas namā “Ozolaine” pirmo reizi organizēja 

paši savu konkursu – I Jauno mūziķu un mākslinieku konkursu “Mākslu Duets”. 

Pirmais šāda veida konkurss noritēja ļoti veiksmīgi. Konkursā piedalījās 57 

dalībnieki. Konkursu vērtēja augsta līmeņa profesionāļu žūrija, kuras sastāvā darbojās 

A.Naumovs (Latvijas Mākslas akadēmija), J.Dukāts (J.Rozentāla Rīgas mākslas 

vidusskola), I.Nagliņa (Grafikas kamera), J.Kalnciems (Latvijas Mūzikas akadēmija), 

A.Arnicāns (Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola) un R.Ozols (Latvijas Nacionālais 

simfoniskais orķestris). 

No 2016.gada septembra mēneša darbojas Skolas interneta mājas lapa 

www.muzart.carnikava.lv, kas būtiski sekmē informācijas apmaiņu starp Skolu, 

audzēkņu vecākiem un visiem interesentiem. 

Papildināts Skolas materiālu un tehniskais nodrošinājums. Labiekārtotas mākslas 

nodaļas mācību klases, izveidojot plauktus mācību materiālu un audzēkņu praktisko 

darbu glabāšanai. Iegādāti papildus mūzikas instrumenti. Pieaugot audzēkņu skaitam, 

tika iegādātas divas klavieres. Piesaistot 1700 eiro līdzfinansējumu, Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta ietvaros Skola 2016.gada jūnijā 

iegādājās kvalitatīvu vibrafonu sitaminstrumentu spēles programmas paplašināšanai. 

Ar datoriem, printeriem un interneta pieslēgumu aprīkotas solfedžo, mūzikas 

literatūras un divas mākslas mācību klases. 

1. Plānotie pasākumi 2017.gadā. 

1.1. E-klases ieviešana. Lai sekmētu informācijas apmaiņu starp Skolas 

administrāciju, pedagogiem un audzēkņu vecākiem, kā arī lai vecākiem dotu 

iespēju regulāri sekot līdzi audzēkņa sekmēm, kavējumiem, uzdotajiem mājas 

darbiem, plānotajiem Skolas pasākumiem u.c., Skolā no 2017.gada septembra 

plānots ieviest e-klases datorizēto sistēmu. 2017.gada augustā tiks nodrošinātas 

pedagogu apmācības darbam ar šo sistēmu; 

1.2. 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; 



1.3. Materiāli tehniskā nodrošinājuma papildināšana mācību procesa 

nodrošinājumam atbilstoši mūsdienu prasībām – dators katram pedagogam (lai 

nodrošinātu e-klases sistēmas ieviešanu), Skolas mēbeles mākslas klašu 

labiekārtošanai (ķebļi, plaukti, u.c.), mākslas nodaļas inventāra papildināšana 

(molbertu u.c. nepieciešamā inventāra iegāde), mūzikas instrumentu iegāde, lai 

paplašinātu Skolas piedāvāto mūzikas instrumentu klāstu, kā arī lai nomainītu 

fiziski nolietojušos mūzikas instrumentus, u.c.  

1.4. 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, kā arī ar Polijas (Zambrovas) un Lietuvas (Druskininku) 

mūzikas skolām. 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; 

1.5. Aktīva dalība Carnikavas novada kultūras vides veidošanā – plānotas mākslas 

nodaļas audzēkņu darbu izstādes Carnikavas Tautas namā “Ozolaine”, Lieldienu 

vides dekoratīvo elementu apgleznošanu pēc audzēkņu veidotām skicēm, 

mūzikas nodaļas audzēkņu atklātie svētku koncerti vai dalība pašvaldības 

organizētos svētku pasākumos (Lieldienu koncerts, Ģimenes dienai veltīts 

koncerts, dalība Nēģu svētkos, Valsts svētkiem veltīti koncerti, Ziemassvētku 

koncerts). 2017.g. decembra mēnesī, sadarbībā ar pašvaldības Sociālo dienestu, 

plānots organizēt Skolas audzēkņu un pedagogu veidotu labdarības 

koncertu/radošo mākslas darbnīcu; 

1.6. Mākslas plenēra organizēšana Skolas mākslas nodaļas audzēkņiem, sadarbībā 

ar Carnikavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļu.  

 

3.2. Kultūra 

2016. gadā tika realizēts plānotais tautas nama “Ozolaine” pasākumu plāns.  

Kopā 2016.gadā Carnikavas tautas nams “Ozolaine” īstenojis 65 publiskus 

pasākumus. Lielākie 2016.gadā notikušie brīvdabas pasākumi – “Carnikavas 



Zvejnieksvētki 2016”, pulcinot aptuveni 6000 apmeklētāju un “XV Carnikavas Nēģu 

svētki” ar plašu pasākumu  

 

Foto: Igaunijas prezidenta šefpavārs Taigo Lepiks gatavo nēģu uzkodas Carnikavas  

15. Nēģu svētkos 

un koncertu programmu trīs norises vietās (3 skatuves), sporta aktivitātēm, kulinārijas 

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

30000 apmeklētāju. Carnikavas 15. Nēģu svētki arī nominēti Latvijas Pasākumu gada 

balvai kategorijā “Labākie pilsētas svētki”. 

 

Cikla “Latvijas matērija” t ēmas “Jutīga āda” atklāsanā piedalījais 
pazīstamais mākslinieks Pēteris Sidars 

 



Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, izstrādāts jauns pasākumu cikls – izstāžu triloģija ar 

unikālu koncepciju. Izstāžu triloģiju ir paredzēts īstenot 3 gadu garumā – “Latvijas 

matērija” 2016.gadā, “Latvijas gars” 2017.gadā un “Latvijas sapņi” 2018.gadā. 

2016.gadā veiksmīgi īstenots izstāžu un radošo darbnīcu cikls “Latvijas matērija”, kas 

īstenojās astoņās izstādēs, kurās tika aplūkota kāda īpaša Latvijas dabā sastopama 

matērija gan mākslas darbos, gan dažādos citos izpausmes veidos. 2016.gadā veidotās 

izstādes – “Stikla balss”, “Papīra dvēsele”, “Jutīga āda”, “Zemes māls”, “Dzīvais 

koks”, “Auduma visums”, “Akmens laiks” un “Metāla sirds”. 

Izstāžu cikla “Latvijas matērija” ietvaros pasākuma/izstādes “Dzīvs koks” ietvaros 

tika izgatavots vides objekts – soliņš, kas tika atklāts Carnikavas 15. Nēģu svētku 

laikā, un šobrīd novietots Gaujas krastā pie Carnikavas Novadpētniecības centra. 

 

Carnikavas 15.Nēģu svētku soliņa atklāšana 

2016.gada 18.novembrī, Valsts svētku pasākuma laikā, tika svinīgi atklāta akcija, kurā 

ikviens Carnikavas novada iedzīvotājs un viesis ir aicināts piedalīties kopīgā 

Carnikavas novada Baltā galdauta aušanā. Akcija veltīta Latvijas simtgades biroja 

iniciētajiem Baltā galdauta svētkiem, kuras ideja ir aicināt cilvēkus ik gadu 4.maijā – 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā – pulcēties pie balti klātiem 

galdiem, lai kopīgi svinētu Latvijas neatkarību, dalītos stāstos un atmiņās. Carnikavas 

novada Balto galdautu plānots klāt galdā 2018.gada 4.maijā, aicinot pie kopīga svētku 

galda visus novada iedzīvotājus. Līdztekus galdauta aušanai tiek veidota Baltā 

galdauta hronika – katrs Baltā galdauta audējs tiek reģistrēts īpašā grāmatā. 2016.gada 

Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos iedzīvotāji arī darināja īpašus māla traukus, kas 

paredzēti servēšanai Baltā galdauta svētkos. 



2016.gadā arī Carnikavas Mākslas dienas ieguvušas jaunu veidolu, kas īstenojās 

mākslas dienu akcijā “Ķer mākslu Carnikavā!”, kur mēneša garumā mākslas darbi 

bija apskatāmi dažādos novada skatlogos, tādējādi veicinot arī novada apceļošanu. 

 

Jauniešu organizētais pasākums “Senās Eiropas Vasaras Saulgrieži”  
Carnikavas Novadpētniecības centrā 

 

Carnikavas tautas nams “Ozolaine” 2016.gadā īstenoja Erasmus+ jauniešu apmaiņas 

projektu “Be advanced/progressive – be in Culture”, kura galvenā aktivitāte bija četru 

Eiropas savienības valstu jauniešu apmaiņa (Latvija, Lietuva, Igaunija un Bulgārija), 

kas īstenojās Carnikavā no 16. Līdz 20.jūnijam. Jauniešu apmaiņas rezultātā jaunieši 

organizēja pasākumu “Senās Eiropas Vasaras Saulgrieži” Carnikavas 

Novadpētniecības centrā, kā arī sagatavoja video filmu par Saulgriežu svinēšanas 

tradīcijām. Piesaistītais projekta finansējums 11616,00 EUR. 

2016.gadā organizēts Carnikavas tautas nama “Ozolaine” bērnu deju kolektīva 

“Dālderītis” 10 gadu jubilejas un jauniešu deju kolektīva “Abi divi” 15 gadu jubilejas 

koncerts “Vienā gaismas upē iebrist”, senioru deju kolektīva “Tacis” 5 gadu jubilejas 

koncerts “Lec murdā un dejo līdzi”, kā arī tēlotājmākslas studijas “Triepiens” 10 gadu 

jubilejas izstāde “Sestdiena”. 

2016.gada aprīlī Carnikavas tautas namā “Ozolaine” notika Valsts izglītības satura 

centra organizētās Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu 

pedagogu metodisko darbu izstādes – konkursa "Manas Mājas" darbu izstāde un 

noslēguma pasākums, kurā piedalījās Pierīgas apriņķa novadu pedagogi. 

2016.gadā organizēti 10 amatiermākslas kolektīvu koncerti, 4 profesionālu kolektīvu 

un mākslinieku koncerti, 3 profesionālā teātra izrādes (t.sk. laikmetīgās dejas izrādes, 



t.sk. izrādes bērnu auditorijai), 4 kino seansi, 7 tradīciju pasākumi, 7 Valsts atceres un 

svētku dienu pasākumi, 23 citi izglītojoši un kultūras pasākumi. Pavisam kopā 2016. 

gadā Carnikavas tautas nama “Ozolaine” organizētos pasākumus apmeklējuši 42635 

apmeklētāji. 

 

Carnikavas novada senior deju kolektīva “Tacis” 5 gadu jubilejas pasākums 
 

Nozīmīgākie 2016. gadā organizētie pasākumi: 

• Latvijas simtgadei veltīts izstāžu cikls “Latvijas matērija”. 

• Radošs amatierkoru pasākums "Koru kari". 

• Mazo dziedātāju konkurss "Carnikavas Cālis 2016" un Lieldienu pasākums 

Carnikavas parkā. 

• Ielīgošanas pasākums “Senās Eiropas Vasaras Saulgrieži” Erasmus+ jauniešu 

apmaiņas projekta “Be advanced/progressive – be in Culture” ietvaros. 

•  Pasākums “Carnikavas Zvejnieksvētki 2016”. 

• XV Carnikavas Nēģu svētki “mmm... Māksla dzīvot!”. 

• Bērnu deju kolektīva “Dālderītis” 10 gadu un jauniešu deju kolektīva “Abi 

divi” 15 gadu jubilejas koncerts “Vienā gaismas upē iebrist” Carnikavas 

parkā. 

• Senioru deju kolektīva “Tacis” 5 gadu jubilejas koncerts “Lec murdā un dejo 

līdzi” 

• Tēlotājmākslas studijas “Triepiens” 10 gadu jubilejas izstāde 

• Carnikavas novada O.Vācieša literārās prēmijas piešķiršana dzejā 



• Lāčplēša dienas gājiens un svinīgais brīdis Carnikavas Svētku laukumā un 

koncerts tautas namā 

• Latvijas Republikas 97. gadadienas koncerts un Baltā galdauta aušanas akcijas 

atklāšana 

 

Jauktajam korim “Vēja balsis” Grand Prix diploms, specbalva par labāko nacionālā 
komponista skaņdarba izpildījumu un specbalva labākajam jaunajam diriģentam (Jurģim 

Cābulim) XX Starptautiskajā S.Šimkus kormūzikas konkursā Klaipēdā. 
 

Tautas nama “Ozolaine” mākslinieciskie kolektīvi 2016. gadā ir augsti novērt ēti 

repertuāra pārbaudes skatēs un starptautiskos konkursos: 

1) Jauniešu deju kolektīvam “Abi divi” – Augstākās pakāpes diploms Siguldas 

apriņķa deju kolektīvu skatē; 

2) Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Arnika” – 1.pakāpes diploms Siguldas 

apriņķa deju kolektīvu skatē; 

3) Senioru deju kolektīvam “Tacis” – Augstākās pakāpes diploms Siguldas 

apriņķa deju kolektīvu skatē; 

1.vieta tautas deju kategorijā Starptautiskajā festivālā-konkursā “Interfolk” 

Sanktpēterburgā; 

4) Jauktajam korim “Vēja balss” – 1.pakāpes diploms Rīgas apriņķa koru skatē; 

2.vieta garīgās mūzikas kategorijā un dalība Grand Prix izcīņā koru konkursā-

festivālā “Zem Māras zīmes” Dobelē; 



Grand Prix diploms, specbalva par labāko nacionālā komponista skaņdarba 

izpildījumu (Jēkabs Jančevskis “Atsalums”) un specbalva labākajam jaunajam 

diriģentam (Jurģim Cābulim) XX Starptautiskajā S.Šimkus kormūzikas 

konkursā Klaipēdā. 

5) Bērnu popgrupai “Jūras zaķi” 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu vokāli 

instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā-

konkursā “No baroka līdz rokam” Rīgā; 

Kolektīvs piedalījās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ielu koncertos 

kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un atpūtas centrā “Lido”; 

6) Latvijas amatierteātru skatē “Gada izrāde” iegūta Žūrijas atzinības balva 

Carnikavas teātra studijas “Nagla” jauno aktieru ansamblim par atraktīvu un 

spilgtu sniegumu izrādē „Bingo!”; 

7) Grupai “Summer knight band” 3.vieta jauno izpildītāju konkursā 

“Supermikrofons” Rīgā; 

8) Deju kopai “Gaujmaliete” – 2.vieta Starptautiskā festivālā “Life is Beautiful” 

Slovākijā. 

Kopā mākslinieciskajos kolektīvos un interešu pulciņos 2016. gadā darbojās 356 

dalībnieki. 

Mākslinieciskie kolektīvi aktīvi koncertē gan novada pasākumos, gan citviet Latvijā, 

kā arī piedalās Dziesmu svētku kustības pasākumos – reģionālajos Dziesmu un Deju 

svētkos. 

Folkloras kopas “Cēlāji” vajadzībām iegādāts mūzikas instruments – dūdas. 

Veikts kosmētiskais remonts tautas nama garderobē, mazajā zālē un labierīcībās. 

Carnikavas novada bibliotēka 

 

Bibliotekāres Ilze Gruzdiņa un Ilze Ezermale allaž laipni sagaida apmeklētājus 



 

Par savu misiju Bibliotēka uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības 

veidošanā, pilsētas iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. 

Bibliotēka rūpējas par krājumu un pakalpojumiem, kuri nepieciešami vietējai 

sabiedrībai, nodrošinot visiem iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās 

informācijas saņemšanu, kopēšanu, printēšanu, faksa pakalpojumu izmantošanu, 

skenēšanu, dokumentu ielaminēšanu,  datorpakalpojumus (internets par brīvu).  

Bibliotēka atrodas Carnikavas centrā, netālu atrodas Carnikavas pamatskola, 

bērnudārzs ”Riekstiņš”, stacija, veikali, pasts, dome. Carnikavas novadā ietilpst 6 

ciemati: Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste. 

Līdz 2017. gada 5. janvārim Carnikavas novadā deklarējušies 8945 iedzīvotāji. 

Lielākā daļa iedzīvotāju strādā un mācās Rīgā. Bibliotēka atrodas Tautas nama 

”Ozolaine” pirmajā stāvā. 

Bibliotēkas kopējais reģistrēto lietotāju skaits no 01. 01. 2016. –30.12.2016. –888 

reģistrētie lasītāji, bibliotēkas apmeklējumu kopskaits –18847, bērni, jaunieši –9406, 

izsniegumu kopskaits –16295 vienības, no tām 11496 bija grāmatas, seriālizdevumi –

4799, bērniem un jauniešiem – 1132.  

Carnikavas novada iedzīvotāju rīcībā uz 2016.gada 31. decembri bija 12329 fizisko 

vienību, no tām: grāmatas –9556.  

Bērnu grāmatu fonds papildināts par 179 grāmatām. Kopējais bērnu grāmatu fonds ir 

1463 grāmatas. Periodiskie izdevumi 2709, 34 audiovizuālie dokumenti, 59 

elektroniskie dokumenti, 4 nošu dokumenti. 

Lasītāju sastāvs 2016. 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, zem sadaļas 

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 Carnikavas novada 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” un Carnikavas novada 

pamatskolu. Tiek noturētas tā saucamās ”Bibliotekārās stundas”, kā arī ekskursijas pa 

bibliotēku. Bērni tiek iepazīstināti ar jaunāko bērnu literatūru. Vidēji dienā bibliotēku 



apmeklē no 30 – 50 lasītāju, vidēji tiek izsniegti ~200 dokumentu. 2016. gadā 

projektizstrāde ir bijusi. Piedalījāmies Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā – 

”Bērnu žūrija”. Tika iegādātas Bērnu žūrijas izvirzītās grāmatas un notika aktīva 

Carnikavas pamatskolas skolēnu iesaistīšana šajā projektā.  

Bibliotēkai budžets tiek piešķirts no Carnikavas novada domes finanšu līdzekļiem.  

2016.gadā Bibliotēkai tika piešķirti šādi finansiālie līdzekļi (EURO)- 

5500 – grāmatu iegādei, 3500 – periodikas pasūtīšanai, 500 pasākumiem – lekcijām. 

Izlietoti (EURO) tika grāmatām –4905, periodikai –1941, pasākumiem, lekcijām –

1000. 

2016. gadā ir bijuši sastādīti 2 grāmatu norakstīšanas akti. Bibliotēkā abonēto preses 

izdevumu klāsts ir plašs un daudzpusīgs. 2016. gadā pasūtītie žurnāli un laikraksti – 

46 nosaukumi, seriālizdevumi kopā 2709, latviešu, krievu valodā, audiovizuālie 

dokumenti, bezmaksas internets un pieeja šādām tiešsaistes datubāzēm – Letonika, 

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

 

Pasākumi 2016. gadā 

1.Aivara Krūkliņa II grāmatas – Uzklausījums atvēršanas svētki. 

2.”Nakts bibliotēkā” – piedalījās 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. 

7. “Dzejas dienas Carnikavā”  

8. Lektore Zanda Erbss, tēma – Lūgšana – mūžības apzināšanās. 

9. Bibliotēkas darbinieces iepriecināja mazos lasītājus ar mīļāko pasaku lasījumu – 

decembrī. 

Plānotie pasākumi 2017. gadā 

1.Jura Putriņa stāstījums par Igauniju. 

2.”Nakts bibliotēkā” – 30 gadu stilā – piedalījās folkloras kopa Cēlāji, dzejnieki Maija 

Bajaruniene, Aivars Krūkliņš u.c. 

3.Viktorīna skolēniem - Kas, kur, kad? 



4. Lekcija no lekciju cikla „Uzzināt, nekad nav par vēlu”, lektore – Zanda Erbss – 2 

lekcijas,  

Pēteris Kļava – 1 lekcija 

5. “Dzejas dienas Carnikavā” – rudenī. 

6. Pasaku pēcpusdiena mazajiem – pavasarī un rudenī. 

7. Multeņu skatīšanās, dāvinājums no Latvijas Kino centra. 

8. Pārvietojamā izstāde, tikšanās ar izstādes autoru. 

9. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. 

10. Piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā projektā Bērnu žūrijas 

pasākumos. Iepirkt un popularizēt bērnu grāmatas, kuras tiek izvirzītas Bērnu žūrijai. 

Organizēt tikšanos ar Bērnu žūrijas pārstāvjiem. 2018. gada rīkot Bērnu žūrijas 

dalībniekiem noslēguma pasākumu. 

3.2. Tūrisms 
 

Pašvaldības Tūrisma infocentrs, sadarbojoties ar Vidzemes Tūrisma asociāciju 

(VTA) un Vidzemes jūrmalas piekrastes pašvaldībām aktualizēja tūrisma 

piedāvājumu novadā. Pašvaldība piedalījās Baltijas lielākajā tūrisma gadatirgū 

“Balttour 2016”. Izstādē tika piedāvāta  iespēja sevi reklamēt novada uzņēmējiem – 

šo iespēju izmantoja zirgaudzētava “Ekvi”, viesnīca/restorāns “Porto Resort”, nēģu 

cepēji SIA “Krupis” un laivošanas, supošanas  un slēpošanas entuziasts D.Pūka. 

 

 

Carnikavas Tūrisma informācijas centra speciālists Sandis Elsts Tallinā iepazīstina 
ceļotājus ar atpūtas iespējām Carnikavas novadā  



Novads popularizēts  starptautiskajās tūrisma izstādēs “Tourest 2016” Tallinā 

un “Matka 2016” Helsinkos. VTA iesniegts pieteikums par ārvalstu mārketinga 

iespējām Zvejnieksvētkiem un Nēģu svētkiem projekta “Interreg” ietvaros. 

Aktualizēts buklets piekrastes pašvaldībām “Saviļņojošā Vidzeme”.   

Skolotāju informatīvajam izdevumam “Izglītība un Kultūra” iesniegts skolēnu grupu 

ekskursiju piedāvājums maršrutā no CNC uz Gaujas ieteku jūrā, kas  aprobēts Muzeju 

nakts ietvaros. Lai mazinātu tūrisma sezonalitāti, septembrī tika rīkotas foto 

orientēšanās sacensības, organizēts Ražas tirdziņš Carnikavas Novadpētniecības 

centrā. Iedzīvotāji un viesi aicināti piedalīties fotokonkursā “Notver skaisto mirkli”, 

kas dod iespēju atklāt apskatei jaunus dabas objektus novadā. Vērtēšanas komisija 

izvērtējot fotokonkursam iesniegtās fotogrāfijas no 135 fotogrāfij ām 32 publicēja 

Carnikavas mājas lapā www.carnikava.lv  Fotogrāfijas tiks izmantotas novada 

reprezentatīvajos materiālos. 

Lai popularizētu organizētu tūristu grupu ierašanos Carnikavas novadā, Gidu 

Asociācijā gidiem izveidota un novadīta ekskursija pa Carnikavas novadu. 

Pie Carnikavas dzelzceļa stacijas, Carnikavas parkā pie muižas kapiteļa un 

Carnikavas Novadpētniecības centrā izvietoti informatīvie stendi par nozīmīgākajiem 

tūrisma objektiem Carnikavas teritorijā – dzelzceļa staciju un tiltu, Mengdena muižas 

kapiteli parkā un jūrā izskaloto burinieku, kas atrodas novadpētniecības centra 

teritorijā. 

Novada reprezentācijai izgatavoti papīra maisiņi, uzlīmes un magnētiņi.  

Kopā ar citiem klastera “Vidzemes piekraste” dalībniekiem izveidots pasākums 

“Latvijas tūrisma informācijas diena”, kurā dota iespēja sevi popularizēt arī 

Carnikavas novada uzņēmējiem – nēģu cepējam “Zibs”, radošajai darbnīcai 

“Cakotava”, šokolādes darbnīcai “Adlers”, ēdināšanas uzņēmuma “Kamats” un 

viesnīcai “Porto Resort”. 

Novada svētku laikā tika uzstādīta informācijas telts, kurā bija iespēja 

iepazīties Carnikavas novadam veltītiem bukletiem un brošūrām, kā arī saņemt 

informāciju par apskates objektiem novadā. Tūrisma dienas ietvaros tika rīkots foto 

orientēšanās pasākums, kuru apmeklēja 107 dalībnieki.  

2016.gadā TIC apkalpoja 3000 interesentu (gan klātienē, gan telefoniski, gan 

elektroniski). Lielākā daļa no tiem Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos ir vērsušies TIC 

informācijas teltīs. 



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

jūras piekrasti latviešu un angļu valodā. Informācija par potenciālajiem tūrisma 

objektiem tiek piedāvāta tūrisma medijiem, operatoriem un aģentūrām. Informācija 

par novadu tiek aktualizēta saistītajos portālos, sadarbībā ar Kurzemes plānošanas 

reģionu 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 novadpētniecības centru (NC) kā novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma glabātāju un popularizētāju ar katru gadu arvien labāk  iepazīst gan 

novadnieki, gan Carnikavas viesi. Kopš 2016.gadā NC ir atvērts apmeklētājiem arī  

sestdienās un svētdienās visu cauru gadu, ne tikai tūrisma sezonas laikā, un tas ir 

palielinājis NC apmeklētību. Šajā gadā ar NC ekspozīciju tikuši iepazīstināti 3040 

apmeklētāji, bet 1489 cilvēki piedalījušies pasākumos NC telpās un pagalmā. Pavisam 

2016.gadā NC apmeklēja 4529 cilvēki.  

Novadpētniecības centrā tiek vadītas gan grupu ekskursijas, gan sniegta 

informācija individuālajiem apmeklētājiem, ģimenēm. 2016.gada jaunums bija 

muzejpedagoģisko programmu piedāvājums bērniem un jauniešiem – “Nēģu stunda” 

un “Ciemos pie Carnikavas zvejnieka”.  

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika radīts un sekmīgi realizēts 

projekts “Carnikavas zvejas tradīciju un prasmju nodošana jaunajai paaudzei”, kura 

ietvaros notika desmit meistardarbnīcas. Divi Carnikavas zvejnieki mācīja lāpīt tīklus, 

stillēt vadu un siet jūrnieku mezglus vairākiem simtiem skolnieku no Carnikavas, 

Rīgas un Pierīgas. 



 

Nūjošanas festivāla dalībnieki tradicionāli pulcējas pie Carnikavas Novadpētniecības 
centra, un līdztekus sportiskām aktivitātēm iepazīst arī ekspozīciju  

 

2016.gadā tika apkalpota 61 organizēta grupa no Latvijas novadiem un 

ārvalstīm, kā arī vadītas ekskursijas Muzeju nakts, Nūjošanas festivālu, 

Zvejnieksvētku un Nēģu svētku apmeklētājiem, kā arī gadskārtu pasākumu viesiem. 

NC apmeklējuši dažādu vecumu cilvēki, arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu, paplašinājās apmeklētāju ģeogrāfiskā pārstāvniecība – Latvijas 

novadu un kaimiņvalstu pārstāvjiem pievienojās arī apmeklētāji  no  Austrālijas, ASV 

un Dienvidāfrikas. 2016.gada jūnijā NC iesaistījās starptautiskas jauniešu nometnes 

Erasmus+ norisē. 

NC turpmākai attīstībai tiks izmantota iespēja sadarbībā Attīstības un 

plānošanas  nodaļu  piesaistīt dažādu fondu līdzekļus. Projektu mērķis – paplašināt 

interaktivitāti darbā ar apmeklētājiem un radīt jaunatnei saistošu informācijas apguves 

formu. Ļoti būtiska NC attīstībai ir plānotā ekspozīcijas paplašināšana, uzbūvējot 

papildus ēku – klēti. Šo darbu paredzēts veikt, piesaistot Eiropas fondu finansējumu. 

NC darbinieki arī turpmāk ir gatavi sadarbībai, jo mērķis mums ir viens – 

saglabāt un popularizēt iepriekšējo paaudžu veikumu un nodrošināt tā 

pārmantojamību un attīstību nākamajās paaudzēs. 

Kopumā 2016.gads Izglītības un kultūras nodaļai vērtējams kā aktīva un rezultatīva  

darba piepildīts.  



3.3. Sociālā nodrošināšana  

Sociālā dienesta galvenais uzdevums, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumam, ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana, veicinot 

personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.  

Personāls 

Dienestā un struktūrvienībās strādā 10 darbinieku (7 sociālā darba speciālisti, 1 

pedagogs un 2 aprūpētāji), 8 darbiniekiem ir augstākā izglītība un 2 – vidējā speciālā. 

2016. gadā nav notikusi kadru mainība. 

2016. gadā visi darbinieki ir izgājuši apmācības – kvalifikācijas celšanas kursus. 

Sociālie darbinieki un vadītāja 24 stundu apmācības, sociālās palīdzības organizators 

un sociālais aprūpētājs 16 stundas, aprūpētāji 8 stundu apmācības.  

Supervīziju apmeklēja 5 darbinieki. 

 Dienests finanšu līdzekļus administrē pamatojoties uz Carnikavas novada 

domes sekojošiem saistošajiem noteikumiem: 

1. „Par sociālā palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”, kas paredz sekojošus 

sociālo pabalstu veidus – vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, pabalsts 

veselības pakalpojumu apmaksai, pabalsts bērna izglītībai, pabalsts sociālās 

rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, dzīvokļa pabalsts. 

2. „Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā” kas paredz sekojošus atbalsta 

veidus – svētku atbalsts 100 gadu jubilejā, atbalsts 75, 80, 85, 90, 100 un 

vairāk gadu jubilejā, ziemassvētku atbalsts, apbedīšanas atbalsts, atbalsts 

sakarā ar bērna piedzimšanu, atbalsts tuberkulozes slimniekiem, atbalsts 

politiski represētām personām un atbalsts daudzbērnu ģimenēm apmaksājot 

ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs, kas arī ir jaunums 

materiālajos pabalstos 2016. gadā. Ēdināšanas pakalpojumu apmaksājam 88 

bērniem. 

3.  „Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas 

kārtību” 

4. „Par kārtību, kādā pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju”. 

5. „Par sociālo pabalstu „Zupas virtuve ”Carnikavas novadā”. 

6.  „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā”. 

7. „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās„ nodrošināšanu”. 

8. „Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Carnikavas novada pašvaldībā”. 



9. “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas 

novadā”. 

2016. gadā dienestā reģistrēti 1360  iesniegumi, tai skaitā: 

• 64 iesniegumi par atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu; 

• 61 iesniegumi par iespēju bērniem vecumā no 13 gadiem strādāt 

sabiedriski lietderīgos darbus 

• 118 sakarā braukšanas biļetēm skolēniem 

• 47 politiski represētās personas (par 7 personām vairāk kā 2015. gadā) 

• 11 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: 

1. Garantēto minimālo ienākumu pabalstu saņēma 13 ģimenes.   

2. Trūcīgas ģimenes statusu saņēma 30 ģimenes. 

3. Maznodrošinātas ģimenes statusu saņēma 151 ģimenes. 

4. Malku 6 m3 saņēma 100 ģimenes. 

5. Dzīvokļa pabalstu saņēma 46 ģimenes. 

6. Zupas virtuvi izmantoja 40 ģimenes, 53 personas. 

7. Katru mēnesi mācību gada laikā skolēniem iegādātas un nodotas 111 biļetes.  

8. Izsniegtas trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu apliecinošas izziņas 314.  

9. Notikušas 53 Sociālā dienesta sēdes. 

10. Sarakstei sagatavoti 682 dokumenti. 

11. Labklājības ministrijai sagatavotas 25 pārskati (ikmēneša pārskats par sociālo 

palīdzību, ikmēneša pārskats par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu un gada 

pārskats). 

12. Carnikavas novada pašvaldībās vārdā esam suminājuši 198 seniorus dzīves 

nozīmīgajās jubilejās.  

13.  412 senioriem un 1. grupas invalīdam ir nogādātas ziemassvētku paciņas. 

14.  tika veiktas 123 klientu dzīves apstākļu pārbaudes.  

 



Finanses 

Pašvaldība sociālās palīdzības pabalstiem 2016. gadā  izlietots 80813.80 EUR, 

2015. gadā  izlietots 73764.44 EUR, 2014. gadā izlietots  81740,35 EUR. 

Tai skaitā: 

• Garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai Eur 2778.00 (2015.g.Eur 4740.50, 

2014. Eur 4236,00) 

• Dzīvokļa pabalsts Eur 33673.00 (2015. Eur 37315.00, 2014. Eur 43080.00) 

• Pabalsts veselības aprūpei Eur 12105.00 (2015. Eur 10570.00, 2014. Eur 

11195.00)    

• Pārējie pabalsti Eur 3226.00 (2015. 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. 

Ārpusģimenes aprūpei bērniem ir izlietots sekojošs finansējums:  

• Ārpus ģimenes aprūpe iestādē 1 bērns, EUR 7200.00 

• Ārpus ģimenes aprūpe audžuģimenē, 6 bērni, EUR 19798.00 

• Ārpus ģimenes aprūpe pie aizbildņa, 5 bērni, EUR 7888.00 

Ir notikušas 88 psihologa konsultācijas sociālā dienesta un Bāriņtiesas klientiem. 

Ievērojot Carnikavas novada domes noteikumus „Kārtība, kādā tiek īstenoti skolēnu 

nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās Carnikavas novada pašvaldībā” esam 

nodarbinājuši sadarbībā ar PA „Carnikavas komunālservisu” 63 skolēnus vecumā no 

13 līdz 18 gadiem. Jāatzīmē, ka nodarbināt varējām visus jauniešus, kas bija pieteikti 

sabiedriski lietderīgajiem darbiem. 

Aprūpe 

2016. gadā vispārēja tipa sociālos aprūpes centros esam ievietojuši 7 cilvēkus, tai 

skaitā 1 uz īslaicīgu aprūpi. Kopā pansionātā dzīvo 11 seniori. 

11 personām, tika sakārtota dokumentācija un nosūtīta Sociālās integrācijas valsts 

aģentūrai, lai varētu saņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.  

21personas saņem asistenta pakalpojumus. 

Aprūpi mājās nodrošinājām 22 personām, no jauna saņēmām 7 iesniegumus ar 

lūgumu nodrošināt aprūpi mājās.  

 



Carnikavas alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis” 

Centru apmeklēja 70 pensionāri un invalīdi, 50 mazie bērni, 150 bērni un jaunieši 

(vidēji dienā – 30 apmeklētāji). Centrā darbojas nevalstiskās organizācijas -  

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

 

Carnikavas invalīdu biedrības rokdarbu izstāde iekārtota alternatīvās aprūpes centrā 

“P īlādzis” 

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, 

folkloras kopa “Cēlāji” 

Vasaras periodā notiek senioru ekskursijas, ziemas periodā teātru izrāžu apmeklējumi.  

Pie 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. 

Pieprasīti ir centra nodrošinātie pakalpojumi -  nomazgāties dušā un izmazgāt veļu 

automātiskajā veļas mašīnā, arī izžāvēt to.  

Regulāri ir iespēja saņemt Humānās palīdzību un Latvijas Sarkanā krusta pārtikas 

pakas. 

 



 

Kalngales senioru biedrības “Paeglis” dāmas sporto tradicionālajās Kaimiņdienās 

Kalngalē 

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis” 

Centrā regulāri pulcējās Kalngales senioru biedrība „Paeglis”, atzīmēja 

gadskārtu svētkus, organizēja lekcijas par aktuālām un interesējošām tēmās, 

nodarbojās ar rokdarbiem, brauca ekskursijās. Centrs piedāvāja pieeju datoram un 

interneta pieslēgumu, bija iespēja noskaidrot visus interesējušos jautājumus par 

pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem, iesniegt iesniegumus.  

Pašvaldība centrā organizēja latviešu valodas kursus cittautiešiem, notika 

vairākas izstādes. Centrs bija arī kā tikšanās vieta Kalngales nūjotājiem un biedrībai 

„Kalngalieši” un “Garciemieši”.    

 

Carnikavas novada bāri ņtiesa 

Carnikavas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa), prioritāri nodrošinot bērnu 

un aizgādnībā esošo personu tiesības un intereses, 2016.gadā pieņēma 62 lēmumus un 

no jauna ierosināja 26 administratīvās lietas. Kopējais lietu skaits lietvedībā – 256. 

Pārskata gadā aizgādības tiesības pārtrauktas 5 vecākiem, 2 vecākiem ar tiesas 

spriedumu atņemtas bērnu aizgādības tiesības, atjaunotas aizgādības tiesības nav. 

            Pārskata gada beigās ārpusģimenes aprūpē atrodas 17 bērni, no tiem: 

audžuģimenēs – 9, aizbildņu ģimenēs – 7, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā – 1. 2016.gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna nodrošināta 6 

bērniem, no tiem 3 nodibināta aizbildnība, 3 ievietoti audžuģimenēs. Bāriņtiesa kā 



prasītājs, atbildētājs un trešā persona piedalījusies 16 tiesu procesos.Bāriņtiesas 

redzeslokā ir 6 ģimenes, par kurām saņemta informācija par iespējamu bērnu tiesību 

un interešu aizskārumu ģimenē vai kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība 

un audzināšana. 2016.gadā izdarīti 299 apliecinājumi, iekasēta valsts nodeva 

pašvaldības budžetā 2051,48 eiro. Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku 

asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionalitāti un popularizēt 

pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.  

2017.gadā bāriņtiesa izstrādās bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksu, pilnveidos 

profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.  

 

3.4. Sabiedriskās kārt ības nodrošināšana 

 

Carnikavas novada pašvaldības policija 2016. gadā nosvinēja piecu gadu jubileju 

 

Carnikavas novada pašvaldības policijā strādā 11 darbinieku, kuru rīcībā ir divas 

trafarētas automašīnas, kas aprīkotas ar video reģistratoriem, divi ar motoru aprīkoti 

peldlīdzekļi, speclīdzekļi – taizeris (elektrošoka ierīce), piparu gāzes baloni, steki un 

roku dzelži, personīgās drošības līdzekļi vadošajai dežūrmaiņai (divas bruņuvestes), 

dzīvnieku čipu lasītājs, alkometrs, verificētas mērierīces. Atbilstoši kompetencei ir 

nodrošināta piekļuve datubāzēm, lai palielinātu uzdevumu izpildes ātrumu. Piekļuvi 

datu bāzēm nodrošina IT iekārtas operatīvajos transporta līdzekļos, pašvaldības 

policijas datoros un diennakts režīmā strādājošajā mobilajā tālrunī. 

Ņemot vērā, ka  no Carnikavas novada administratīvās teritorijas kopplatības 8069,7 

ha un 4461,2 ha attiecīgi ir mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās teritorijas, 



sadarbībā ar p/a Carnikavas Komunālserviss tiek izmantoti kvadracikli, lai 

nodrošinātu piekļuvi jebkuram novadā esošam objektam. 

Būtiski ir pasākumi, kurus pašvaldības policija velta kontrolei uz ūdens, jo 

Carnikavas novada  teritorijā atrodas 19 km jūras piekrastes josla, 5 upes un kanāli 

(Gauja, Dzirnupe, Vecgauja, Langa un Eimuru kanāls), 5 ezeri (Ummis, Dzirnezers 

(tai skaitā mazais Dzirnezers), Laveru ezers, Garezeri, Pulksteņu ezers) un 5 salas 

(Dzirnezerā atrodas Vadoņu sala, Krievu sala, Sidrabsaliņa, Garā sala un Garezeros 

(Vidējā Garezerā) atrodas Čūsku sala). Nodrošinot uzraudzību uz ūdeņiem no 

iekšējām ūdenstilpēm 2016.gadā izvilkti 10 nelegāli izvietoti zvejas rīki un tehniskais 

aprīkojums. Carnikavas novada pašvaldības policija sadarbībā ar Pasaules Dabas 

Fondu (PDF) no 19. līdz 21. jūlijam piedalījās kampaņā "Spoku tīkli", kuras laikā 

Dzirnezers tika attīrīts no tur nozaudētiem vai speciāli atstātiem nelegālajiem zvejas 

rīkiem, kuri arī pēc "aktīvā darba" beigām turpina ķert zivis un citus ūdens 

dzīvniekus, tādējādi samazinot ne tikai bioloģisko daudzveidību, bet arī cilvēkam 

pieejamo zivju resursu apjomu. Kampaņas laikā tika izvilkts viens vēžu murds ar 

īpašu aprikojumu noēnojuma veidošanai, vairāki metri makšķerauklas un pludiņi. 

Carnikavas PP sadarbojas ar Carnikavas novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām, VP, RPP, VUGD, Rīgas PP, Ādažu PP, Saulkrastu PP, Garkalnes 

PP, Mārupes PP, Salaspils PP, Siguldas PP, Ogres PP, Baldones PP, NBS, 

Zemessardzi, Valsts vides dienestu, Valsts mežu dienestu, kā arī ar Pasaules Dabas 

Fondu, biedrību “Droša māja” u.c. 

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 izmantotas ikdienas darbā, kā arī 

nodotas novada izglītības iestāžu audzēkņiem, mācot ceļu satiksmes noteikumus, 

izskaidrojot sabiedriskās kārtības noteikumus, vēršot uzmanību uz iespējamām 

vardarbības pazīmēm un to novēršanas iespējām. 



Novada iedzīvotāju skaits  ar katru gadu palielinās (vasarā iedzīvotāju skaits pat 

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. 

2016.gadā ir sastādīts 241 administratīvo pārkāpumu protokols. Izvērtējot 

administratīvo pārkāpumu skaita dinamiku sešu gadu laikā, redzams, ka to skaits 

samazinās. Carnikavas novada pašvaldības policijas darba prioritāte ir 

likumpārkāpumu profilakse. Iedzīvotāji tiek izglītoti, administratīvais sods tiek 

piemērots kā galējais līdzeklis. 
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9. attēls  Sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits 

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 sauszemes un ūdens transporta līdzekļus.  

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 19,3% gadījumos bija nepieciešams 

sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, par īpašumu numerācijas plāksnes 

neizvietošanu 20% gadījumos, par īpašumu nekopšanu 19,6% gadījumos.    

2016.gadā ir nosūtīti 553 paziņojumi: 

1. Par atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu – 378 paziņojumi; 

2. Par īpašumu numerācijas plāksnes uzstādīšanu vai nomaiņu – 129 paziņojumi; 

3. Par nesakoptiem īpašumiem – 46 paziņojumi.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nenoslēgts atkritumu līgums

Atvērts alkohols

Adresācijas plāksnes neizvietošana

CSN pārkāpumi

Pārkāpumi dabas parkā "Piejūra"

Persona alkohola reibumā

Mājdzīvnieku turēšanas pārkāpumi

Nesakopts īpašums

Kūlas veidošanās

Smēķēšanas noteikumu pārkāpumi

Citi

73

31

26

24

20

10

9

9

3

2
34

Administrat īvo pārk āpumu protokolu 
sadalījums, 2016.gads

 

10. attēls  Sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu sadalījums 

 

2016.gadā reģistrēti 1507 izsaukumi. Salīdzinot ar 2015.gadu, to skaits ir palielinājies 

par 333. Tas liecina par to, ka iedzīvotāji uzticas policistiem, vēlas saņemt palīdzību 

ar viņu starpniecību, jo izsaukumi ir gan uzgunsgrēka laikā, gan zādzību gadījumos, 

kas nav tiešā pašvaldības policijas kompetencē. Visvairāk sabiedriskās drošības un 

kārtības traucējumu konstatēts tieši brīvdienās un vasaras sezonā. 

Būtiskākie no tiem ir: 

1. CSN neievērošana – 295. 



2. Alkohola lietošana un personas alkohola reibumā – 192. 

3. Personu un ģimenes savstarpēji konflikti, drošības apdraudēšana – 79. 

4. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana – 70. 

5. Trokšņošana – 22.  

6. Zādzība – 43. 

7. Atbalsta sniegšana citām iestādēm pārkāpumu novēršanai – 73. 

8. Bez vēsts pazudušu personu meklēšana – 11. 

9. Drošības apdraudējumi – 118. 

10. Huligāniska uzvedība – 35. 

11. Nesakopta teritorija – 10. 

12. Smēķēšanas noteikumu pārkāpumi – 26. 

13. Ugunskura kurināšana – 33. 

14. Ielaušanās – 3. 

15. Nepilngadīgais lieto alkoholu – 1. 

Sastādīti 433 CSN pārkāpumu protokoli–paziņojumi, no tiem 356 – apstāšanās un 

stāvēšanas paziņojumi, 77 – apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumi dabas parkā. 

No 2016. gadā pieņemtajiem 36 lēmumiem un sastādītajiem 433 protokoliem-

paziņojumiem apstrīdēti 23, to skaitā 3 pašvaldības policijas priekšnieka vai 

inspektoru lēmumi. No tiem atcelti ir 4 lēmumi un 3 lēmumi ir pārsūdzēti tiesā. 

Carnikavas pašvaldības policijas amatpersonu uzrēķinātās soda naudas apmērs 

2016.gadā bija 9059,25 eiro, no kuriem iekasēti 4906,65 eiro – 54%. 78% no 

nenomaksātajām soda naudām ir sodi par sastādītajiem protokolu-paziņojumiem, kuru 

iekasēšanu veicina transporta līdzekļu apgrūtinājums veicot ikgadējo tehnisko apkopi 

CSDD. Pārējās nenomaksātās soda naudas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos 

nodotas tiesu izpildītājiem piedziņai. 

2016.gadā  saņemtas 262  vēstules un nosūtītas 1168 vēstules. No tām 85 atbildes uz 

personu iesniegumiem, sūdzībām, atbildes uz pieprasījumiem, informācijas sniegšana, 

neieskaitot e-pasta vēstules un tās atbildes vēstules, kas reģistrētas domes reģistrā. 51 

vēstules, kas saistītas ar lēmumu piespiedu izpildi un tiesu izpildītājam. 

2016.gadā 1 persona nogādāta pašvaldības policijā, 46 personas nogādātas Valsts 

policijā un 50 gadījumos personas ir nogādātas ārstniecības iestādēs vai tām ir sniegta 

neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Dzīvnieku patversmē „Labās mājas” nogādātie 18 dzīvnieki. 



Izvērtējot 2016.gadā padarīto pašvaldības policija secina, ka turpmākai darba 

uzlabošanai sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā ir nepieciešams: 

1. Ierīkot video novērošanas kameras (Carnikavs parkā, pie pašvaldības 

iestādēm, uz ceļiem kas ved uz Carnikavu un stacijas laukumā), kuru datus 

būtu iespējams nolasīt operatīvajos transporta līdzekļos. Tas ir nepieciešams 

pašvaldības policijas operatīvākai rīcībai novēršot pārkāpumus, kā arī 

noziedzības atklāšanai, sniedzot informāciju Valsts policijai un citām 

tiesībsargājošām iestādēm, kas palīdzētu atklāt noziedzīgus nodarījumus 

novada teritorijā. 

2. PP vajadzībām iegādāties paaugstinātas caurgājamības operatīvo transporta 

līdzekli ar paaugstinātu klīrensu un piekabes āķi. Šāda veida automašīna 

nodrošinās efektīvāku darbu Dabas parkā, piekrastes zonā un pie iekšējiem 

ūdeņiem, kā arī pāšvaldības policijas kuģošanas līdzekļus būs iespējams 

nolaista ūdenī vairākās vietās novada teritorijā un ūdens līmeņa svērstības 

nebūs tik būtiskas, kā tas ir gadījumā ar slipu, kurš tiktu izbūvēts vienā 

konkrētā vietā. 

3. Kvadracikla iegāde PP, izmantojot LAD Zivju fonda finansējumu. Šāda veida 

transportlīdzeklis nodrošinās policijas darbinieku piekļūšanu grūti 

izbraucamās vietās, kā arī tiks atslogoti Carnikavas Komunālservisa rīcībā 

esošie kvadracikli.  

4. Uzstādīt papildu ceļa un informatīvās zīmes Dabas parka satiksmes 

uzlabošanai, lai autovadītāji saprastu, ka dabas parks nav domāts intensīvai 

braukāšanai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tāpat prevencijas darbs 

(raksti mājaslapā un informatīvie bukleti) cilvēku informēšana par atļautajām 

darbībām dabas lieguma zonā; 

5. Zvejnieksvētku un  Nēģu svētku norises laikā nepieciešams uzstādīt papildu 

informatīvās zīmes, kuras informē par satiksmes kustību un stāvlaukumiem, 

lai atvieglotu transportlīdzekļu plūsmu. 

Pašvaldības policija regulāri informē sabiedrību par dažādām aktualitātēm, vada 

lekcijas skolu audzēkņiem. 2016.gadā nolasītas 4 lekcijas par drošibu uz ceļiem, 

ūdeņiem, diennakts tumšajā laikā, iespējamām vardarbības formām, cilvēku 

tirdzniecību, fiktīvām laulībām, tādējādi veicot likumpārkāpumu profilaksi, audzinot 

bērnus likuma garā un sniedzot informāciju, kura var palīdzēt izvairīties no trešo 

personu apzināti noziedzīgām darbībām. 



Pašvaldības policijas darbinieki arī turpmāk cels savu profesionālo kvalifikāciju, 

iespēju robežās apmeklējot dažādus kursus, seminārus utt., lai veicinātu darba 

efektivitāti, tādējādi turpinās nodrošināt kvalitatīvu policijas darbu novada 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.  

 

3.5.Komunālā saimniecība 
 

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” (p/a 

“Carnikavas Komunālserviss”, turpmāk tekstā – Aģentūra) ir Carnikavas novada 

domes (turpmāk tekstā – Domes) pārraudzībā esoša iestāde, kas izveidota, lai īstenotu 

Domes funkcijas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, kā arī labiekārtošanas, 

sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba organizācijā Carnikavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

“Publisko aģentūru likumu”, likumu “Par pašvaldībām”, citiem Latvijas Republikas 

likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Domes lēmumiem un Aģentūras 

Nolikumu. 

Aģentūras darbība aptver visas Carnikavas novada attīstības prioritātes, 

nodrošinot novadā infrastruktūras, komunālās saimniecības attīstības un vides 

saglabāšanu. 

Aģentūras finanšu līdzekļus veido Carnikavas novada domes piešķirtais 

finansējums, kura nepieciešamība tiek pamatota, ņemot vērā Aģentūras speciālistu 

aprēķinus par veicamo darbu apjomiem, esošo un nākotnes cenu politiku valstī un 

pašvaldības prognozētās finanšu iespējas. Aģentūra savā darbībā ievēro finansējuma 

izlietojuma pamatprincipus – finanšu līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar Carnikavas 

novada domes apstiprināto budžetu Aģentūrai deleģēto funkciju izpildei.  

2016. gada laikā veikta novada domes īpašumā esošo un Aģentūrai 

apsaimniekošanā nodoto ielu, ceļu un laukumu uzturēšana – segumu konstrukciju 

atjaunošana, ceļmalas grāvju tīrīšana, nomaļu profilēšana, ielu un ceļu kaisīšanu ar 

pretslīdes materiāliem, kam tērēti 122 975 eiro. 



 

Carnikavā, Jūras ielas posmā no Laivu ielas līdz stāvlaukumam pilnībā atjaunots 
esošais asfaltbetona segums, un to ieklās arī posmā, kur līdz šim bija grants segums 

 

Ceļu, ielu un infrastruktūras attīstības programmas ietvaros veikta Garās ielas 

pārbūve (izmaksāja 199 949 eiro), O. Vācieša ielas ietves rekonstrukcija (17 486 

eiro), Rīgas ielā veikta gājēju ietves pārbūve un jaunas autobusa pieturas izbūve (65 

057 eiro), Garciemā izbūvēts apvienotais gājēju/velosipēdistu celiņš ar apgaismojumu 

(98 226 eiro), kā arī novadā uzstādītas četras pieturvietu nojumes (12 000 eiro). Demit 

novada ielās izbūvēts jauns ielu apgaismojums, kas kopā izmaksājis 66 515 eiro, kā 

arī veikta vairāku novada ielu apgaismojuma rekonstrukcija, tam tērējot 149 181 eiro. 

Gada nogalē uzsākta Jūras ielas pārbūve, kā arī Dzirnupes ielas seguma atjaunošana 

un apgaismojuma izbūve.  

Pārskata periodā vides labiekārtošanas jomā aktīvi turpinājās zaļās zonas un parku 

labiekārtošanas un uzturēšanas darbi, bīstamo koku un zaru zāģēšana – nozāģēti 24 

avārijas koki. Labiekārtošanas darbu un komunālās saimniecības nodrošināšanai 

2016.gadā iegādātas dažāda tehnika. Realizēts Laveru poldera grāvju pārbūves 

projekts – pārtīrīti vairāk nekā 16 km grāvju, to skaitā 8 km 540 m Carnikavas 

novadā, kā arī pārbūvētas 14 caurtekas. Kalngalē pārbūvētas divas caurtekas, kas 

pašvaldībai izmaksāja 12 122 eiro. 



  

Laveru poldera grāvju pārbūves projekts – pārtīrīti vairāk kā 16 km grāvju 

Aktīvi turpinājās darbs ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībā un tās 

infrastruktūras sakārtošanā: 2016. gadā tika veikta ūdensvadu pārbūve Tulpju ielā 

(izmaksāja 12 908 eiro); kanalizācijas pārbūve Lašu ielā (61 186 eiro); uzstādīti jauni 

pazemes aizbīdņi, lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens padevi skolām un bērnudārzam. 

Novadpētniecības centrā ievilkts ūdensvads un izbūvēts pieslēgums kanalizācijas 

sistēmai, par 18 755 eiro vērtībā eegādāta asenizācijas muca. 

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepārtraukta darbība tiek nodrošināta, 

organizējot atkritumu savākšanu un izvešanu no pludmales, dabas parka un ezeriem. 

Veikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas datu bāzes pilnveidošana un regulāri tiek 

kontrolēta juridisko un fizisko personu atbildība saistošo noteikumu ievērošanā un 

izpildē, turpinās aktīvs skaidrojošais darbs fiziskām un juridiskām personām par 

atkritumu apsaimniekošanas prasību nodrošināšanu.   

Pārskata periodā veikta pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana. 

Rekonstruēta siltumtrase Tulpju ielā (izmaksajā 18 349 eiro) un siltummezgls Stacijas 

ielā 5 (3185 eiro), kā arī izbūvēts jauns siltummezgls Atpūtas ielā (6152 eiro). No  

2016. gada 1. septembra stājās spēkā jaunie siltumapgādes tarifi (apkure un karstais 

ūdens). Turpinājās siltummezglu nodošana daudzdzīvokļu namu biedrībām, no 38 

atlikuši 12. 

Pabeigta 2015.gada decembrī uzsāktā Sporta būvju nojaukšana stadionā, kā arī 

veikta kanalizācijas sūkņu stacijas un Mežagarciema pirts nojaukšana. Carnikavas 



parkā izgatavotas un uzstādītas lielās šūpoles (izmaksas – 3599 eiro). Iegādāts jauns 

aprīkojums bērnu laukumiem (4217 eiro). Veikta pludmales celiņu atjaunošana un 

izbūve 450 m garumā, kā arī jaunu tiltiņu izbūve Kalngalē, Garciemā, Garupē un 

Carnikavā. Izbūvēts hokeja laukums stadionā  (13 422 eiro). Namdaru darba 

nodrošināšanai iegādāta automašīna Ford (20 934 eiro) un Aģentūras saimniecības 

preču, labiekārtošanas tehnikas, traktortehnikas rezerves daļu sagādei un 

remontēšanas darbu nodrošināšanai un speciālistu ikdienas darba nodrošināšanai 

iegādāta automašīna VW Caravelle   (36 521 eiro), kā arī Mežgarciema teritorijas 

uzraugu darba nodrošināšanai iegādāts dzīvojamais moduļa tipa konteineris (9861 

eiro). 

2017. gadā  Aģentūra turpinās nodrošināt fizisko, juridisko personu un 

pašvaldības iestāžu apgādi ar dzeramo ūdeni, notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, kā 

arī siltumenerģijas piegādi. Un esošo komunikāciju ietvaros uzturēs kārtībā un 

apsaimniekos Domes īpašumus, kuri nodoti apsaimniekošanā. 

     Aģentūras pārvaldījumā ir 145,994 km iekšējo novada ceu un ielu, no 

kuriem 63,38 km (43%) ir ar melno segumu un 82,61 km (57 %) ar grants segumu vai 

bez seguma. Detalizētāks sadalījums parādīts 1.tabulā. 

1.tabula. 

Ceļi/ielas ar melno segumu Carnikavas novadā. 2017.gadā 15 %  jeb  9,50 km 

ceļi/ielas ar melno segumu ir klasificējami kā sabrukuši un tiem ir nepieciešama 

pilnīga segas rekonstrukcija. 20% jeb  16 km ielu/ceļu ar grants segumu ir 

klasificējami kā sabrukuši un tiem nepieciešama pilnīga segas dilumkārtas 

rekonstrukcija. Galvenais segumu bojāšanas cēlonis ir segas konstruktīvo slāņu 

nogurums, saistvielas dabīgā novecošana un agrākajos gados veikto būvdarbu 

nepietiekamā kvalitāte. Pēdējos gadu laikā pieaug satiksmes slodžu radītie bojājumi, 

Pašvaldība 

Ceļi Ielas 
Tilti 

Laukumi / 

stāvlaukumi 

Kopā 

tajā 

skaitā ar 

melno 

segumu 

Kopā tajā skaitā 

garums 
brauktuvju 

laukums 

ar melno 

segumu 
ar grants segumu garums  laukums Laukums 

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

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

Carnikavas 

novada 

dome 

28,96 7,39 117,034 470690,00 55,99 
206 

139,00 
58,15 

212 

664,00 
414,56 1487,29 14 140,00 



jo aug pašas slodzes. Virskārtu stiprības pavājināšanās rada palielinātu slodžu ietekmi 

uz segas pamata kārtām, kuras sāk pastiprināti bojāties un sabrukt.  

       Atkusnī ceļa segas konstrukcija pārmitrinās un tās nestspēja samazinās, salīdzinot 

ar nestspēju vasarā vai ziemā, 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 ar katru gadu pieaug asfalta seguma daļa, kas ir neapmierinošā 

stāvoklī. Pavasarī bedrīšu veidošanās avārijas stāvoklī esošo ceļu un ielu  asfalta 

segumos ir neizbēgama. Šo problēmu nevar atrisināt ar bedrīša remontu, ir 

nepeiciešama 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/ielu 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 lēni, un šos ceļus iespējams uzturēt tikai ar planēšanu un dziļo 

profilēšanu vienu vai dažas reizes sezonā. Pieaugot satiksmes intensitātei, 

pasliktinoties seguma konstrukcijai, minimālā planēšana un profilēšana ir 

nepietiekama, lai grants ceļus uzturētu līdzenus. 2016.gada sezonā vairākiem 

ceļiem/ielām veikta augu zemes noņemšana, lai nodrošinātu ūdens atvadi, kā arī 

kritiskos posmos tiek veikta seguma pastiprināšana pieberot ar šķembu maisījumu. 

2016. gadā uzsākti pārbūves darbi – Dzirnupes ielas posmā no Siguļu–Gipteru 

pagrieziena līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, kur tiek veikta seguma atjaunošana un 

apgaismojuma izbūve, kā arī Jūras ielas rekonstrukcija posmā no Laivu ielas līdz 

grants segumam (objekti jāpabeidz 2017. gada sezonā). 

 2016. gadā pabeigta apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve Garciemā, no 

Mežciema ielas līdz Centra ielai, O.Vāciešu ielā gājēju celiņa rekonstrukcija posmā 

no O.Vāciešu ielas līdz Rūpnieku ielai, ietves rekonstrukcija Carnikavā, no Atpūtas 

ielas līdz kafejnīcai "Tīne" un no kafejnīcas "Tīne" līdz Carnikavas domei, 

asfaltbetona izbūve Garajā ielā un Sproģu ielas atzara izbūve. 

Tilti Carnikavas novadā.  CND pārziņā šobrīd atrodas 13 tilti (2.tabula). Sakarā ar 

 



2.tabula 

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 

Nr
.p.
k 

Ielas 
nosaukum

s un 
ciemats 

Tilta 
nosaukums 

Konstrukcija Seguma veids 
Platums 

(m) 
Garums 

(m) 

Gājēju vai 
autotransporta 
ekpluatācijai 

Informācija  

1 
Jūras iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecgauju 

Saliek.dz/b 
plātnes + 

tērauda sijas 

Asfalta 
segums 

 
5.97+2x1.0 

10,50 
A/transportam un 

gājēju 

2013. gadā 
Zivsaimniecības 

projekta ietvaros veikta 
hidroizolācijas izbūvi, 

asfaltbetona , 
deformācijas šuvju 
izbūve 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 

Pēdējā inspekcija veikta 
2007 gadā 

3 
Parka iela, 
Garciems 

Tilts pār 
Eimuru 
kanālu 

Vecderīgas dz/c 
sliedes 

Dēļu klājs 1,00 11,20 Gājēju 
Pēdējā inspekcija veikta 

2007 gadā  

4 
Rūpnieku 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecupi 

Saliekamo 
plātņu tilts – 8 

gab. 

Asfalta 
segums 

4,50 18,06 
A/transportam un 

gājēju 
2015.gadā veikti tilta 
atjaunošanas darbi  

5 
Liepu 
aleja, 

Carnikava 

Tilts pār 
Vecupi 

Saliekamo 
plātņu tilts – 8 

gab. 

Asfalta 
segums 

4,50 18,06 
A/transportam un 

gājēju 

Nepieciešami remonta 
darbi masu 

ierobežojums 20 t, 
pēdējā inspekcija veikta 

2007 gadā 

6 

Mazā 
Robežu 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecupi 

Saliekamo 
plātņu tilts – 8 

gab. 

Asfalta 
segums 

4,50 18,06 
A/transportam un 

gājēju 

Pēdējā inspekcija veikta 
2007 gadā. 2008 gadā 

veikti tilta remonta 
darbi. 

7 
Cīruļu iela, 
Kalngale 

Tilts pār 
Langas upi 

Dzelzbetona 
sijas – 2.gab. 

Dēļu klājs 1,46 11,60 Gājēju 
Pēdējā inspekcija veikta 

2007 gadā 

8 
Kraukļu 

iela, 
Kalngale 

Tilts pār 
Langas upi 

Režģotā kopne 
ar brauktuvi pa 

augšu 
Tērauda klājs 3,50 7,40 

A/transportam un 
gājēju 

Pēdējā inspekcija veikta 
2007 gadā 

9 
Brūkleņu 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecgauju 

Tērauda sijas – 
6 gab. 

Dzelzbetona 
plātne 

3,30 11,85 Gājēju 
Pēdējā inspekcija veikta 

2007 gadā 

10 
Dzirnupes 
iela, Gauja 

Tilts pāri 
Dzirnupei 

Dzelzbetona 
sijas  

Asfalta 
segums 

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

gājēju 

2012 gadā tilts pārņemts 
no LVC, LVC iesniedza 

2008 gada tilta 
Inventarizācijas datu 

formu 

11 
Kastaņu 

iela, 
Garciems 

Tilts pāri 
Eimura 
kanālam 

       Metāla sijas Dēļu klājs 0,90 18,00 Gājēju 
Nav informācijas par 
inspekciju veikšanu 

12 

Gājēju – 
velosipēdis

tu tilts 
Stacijas 

iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Gauju 

Loka kopnes un 
dubult – T siju 

tilts 

Stiklšķiedras 
ar korundu un 

epoksīda 
dilumkārtu 

4,30 220,88 Gājēju 

Nodots ekspluatācijā 
2014. gada 18 

novembrī. Veikta 
pieņemšanas inspekciju 

pēc nodošanas 
ekspluatācijā 

13 
Ūdensrožu 
iela, 
Carnikava 

Tilts pār 
Vecupi 

Dz/plātnes Betons 1,80 18,00 Gājēju 

Pašvaldība 2015 gadā 
tiltu pārņēma 

apsaimniekošanā no 
DKS “Līdums 1” nav 
datu par inspekcijām 



standartu prasībām. Lielākoties CND pārziņā esošie tilti uzbūvēti 1960./1970. gados 
no saliekamām dz/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, sarusējuši metāla elementi 
un laiduma konstrukcijās izveidojušās dziļas plaisas. Nepieciešams veikt tiltu 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.  2017 gadā nepieciešama rekonstrukcija  Liepu alejā tiltam pāri Vecupi, kur 
ekspluatācijas laikā tilta konstrukcijas ir nolietojušās un bojātas, kā rezultātā 
uzstādītas ceļa zīmes nr. 312 “Masas ierobežojums” 20 tonnas.     2017. gadā tiltiem 
(Nr. p. k. 2,3,5,6,7,8,9,10, 11,13) tabula Nr.2 jāveic galvenās inspekcijas.          

 
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 2016. gadā                     3.tabula                                                       
 

 Nosaukums Skaits 

1. Izdotas būvatļaujas; 177 

2. Atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 154 

3. Atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildi 

127 

4. Akceptēti paskaidrojuma raksti 27 

5. Akceptētas apliecinājuma kartes 23 

6. Izdoti akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā 126 

7. 

Sastādīti būvniecības administratīvo pārkāpumu protokoli 

7 

8. Izsniegtas izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības 

247 

9. 

Līdzdalība dokumentu gatavošanā, lai Zemesgrāmatā 
ierakstītu pašvaldības īpašumus 

47 

 

 

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”. Par iestādes 

vadītāju 2011.gada septembrī tika apstiprināts Roberts Raimo.  

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

un CSC izveidoja un attīstīja sporta sacensību un pasākumu sistēmu Carnikavas 

novadā. CSC šobrīd ir izveidojis konkurētspējīgu sporta sacensību ilgtermiņa 

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

Sacensību organizācijas kvalitāte uzlabojas. Vienas no lielākajām Latvijā ir 

sacensības distanču slēpošanā, riteņbraukšanā, skriešanā, džudo, šahā, kurās piedalās 

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

pieaug arī citu sporta organizāciju rīkoto sporta pasākumu skaits novadā. 2014.gadā 

pirmoreiz tika organizēts Latvijas 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 mājaslapa www.sports.carnikava.lv, kura katru gadu tiek uzlabota un 

regulāri papildināta ar jaunu informāciju.  

 

Carnikavas stadiona futbola zālāja laukums ir viens no labākajiem Latvijā,  
un tam tiek nodrošināta atbilstoša kopšana 

 

2013.gadā Carnikavas novada pašvaldība savā īpašumā atguva Carnikavas 

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

sporta kompleksu. 2016.gada ziemā tika nojauktas Carnikavas sporta kompleksā 

esošās tribīnes un citas būves, sakārtota teritorija, ievilkts pagaidu apgaismojums. 

Tiek nodrošināta kvalitatīva futbola zālāja laukuma kopšana. Šis ir viens no 

labākajiem šāda tipa sporta objektiem Latvijā. Rudenī tika izveidoti pagaidu hokeja 

laukuma borti 20x40.m. Lai nodrošinātu stadiona attīstību ir nepieciešams veikt 

Sporta kompleksa stadiona daļas rekonstrukciju. Šim nolūkam dome vairākkārt 

veikusi iepirkuma procedūra. 

2013.gadā tika noslēgta vienošanās par pamatskolas sporta zonas izmantošanu 

CSC nodarbību organizēšanai. Šobrīd notiek regulārs darbs trenažieru zālē, kurā tika 

atjaunots inventārs. Pateicoties tam, trenažieru zālē ir liels apmeklētāju pieplūdums . 

Sporta zālē strādā divas dežurantes, kas pārmaiņu veic darbu, nodrošinot zāles 

apkopšanu un administratora pienākumus visas nedēļas dienas nodarbību laikos. 



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

organizēt sacensības Slēpošanas un aktīvās atpūtas centrā „Zibeņi”. 2016.gadā notiek 

IVN, lai varētu pārņemt to pašvaldības īpašumā, kas plānots 2017.gadā. Pašvaldības 

īpašumā nonācis zemes gabals zem 110 un 20kW līnijām. Novadgrāvju sakārtošanas 

ietvaros veikta starta laukuma meliorācija un “ātruma dzešanas”” kalniņa izveide 

pirms ieejas stadionā un izveidotas caurtekas un ūdens ņemšanas vietne. Visi plānotie 

darbi līdz galam netika pabeigti, jo tika pārcelti uz 2017.gadu. Nepieciešams sakārtot 

meža puduri un izveidot pastāvīgu kamaniņu kalniņu. 

Sporta darba organizēšana tiek pakāpeniski pilnveidota, veidojot jaunas un 

nostiprinot esošās sporta komandas un grupas. Ļoti labus rezultātus 2016. gadā 

sasniedza riteņbraucēji, kuri uzvarēja amatieru rangos un izcīnīja 6.vietu SEB MTB 

elites klases komandu kopvērtējumā. 

 

Slēpošanas un aktīvās atpūtas centrā „Zibeņi” norsinās velobraukšanas un 
skriešanas sacensības 

Pašreiz CSC vadīja vadībā darbojas sporta pasākumu organizators Arnis 

Rozītis, par sporta kompleksa pārziņa amatā strādā Sarmis Ozoliņš. Ir divas sporta 

zāles dežurantes-apkopējas, trenažieru zāles pārzinis Jānis Burjots un 17 algoti sporta 

speciālisti dažādās sporta jomās – futbolā, florbolā, basketbolā, orientēšanās sportā, 

džudo, aerobikā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā un nūjošanā. Klāt nācis vēl viens 

futbola treneris – Armands Pētersons. Kadru mainība treneru sastāvā ir niecīga, bet 

administrācijā gada vidū bija kritiska, tomēr to ir izdevies nostabilizēt. Ir 



nepieciešams restrukturizēt CSC vadības struktūru, paredzot metodiķa-lietveža amata 

vietas izveidi jau no 2017.gada rudens. Kopumā CSC organizētas sporta grupas ir 12 

sporta veidos, kas ietver vairāk nekā 394 dalībnieku.  

Sporta centrs saskaņā ar līgumu turpina sadarbību 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 

vēljoprojām ir manāms ieguvums sportistu nogādāšanai uz sacensībām, bet tas prasa 

arvien vairāk uzturēšanas izdevumu. 2018.gadā nepieciešams iegādāties vēl vienu 

transporta vienību sportistu nogādāšanai uz sacensībām, kā arī mainīt skolas autobusa 

izmantošanas kārtību, lai to iespējams izmantot arī CSC vajadzībām brīvdienās. 

Latvijas futbola federācija uzdāvināja bērnu futbola vārtu komplektu. 

2016.gadā Carnikavas komandas sekmīgi turpināja dalību LBL3, Rīgas 

atklātajā čempionātā florbolā, Latvijas amatieru sacensībās volejbolā, Latvijas 

jaunatnes un veterānu čempionātos futbolā,  SEB kalnu divriteņu maratonā, 

SPORTLAT balvas izcīņā. Latvijas līmeņa sacensībās piedalījās jaunie vieglatlēti, 

futbolisti, florbolisti, riteņbraucēji, triatlonisti un slēpotāji.  

2016.gadā Carnikavas novada sportisti veiksmīgi sartēja Pasaules līmeņa 

sacensībās. Lielākie panākumi bija Toma Skujiņa uzvara Kalifornijas daudzdienu 

riteņbrauciena posmā un viņa kļūšana par pirmo olimpisko spēļu dalībnieku no 

Carnikavas novada. 

Ar 2015.gadā iegādāto sniega ražošanas iekārtu tika izveidota mākslīgā sniega 

trase Carnikavas sporta kompleksā.  

 
 

4. Finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti  
 

4.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi 
 

Kopējie Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumi bez finansēšanas 2016.gadā 

bija 10 387 539 eiro – par 0,4 % mazāki nekā 2015.gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 

2016.gada sākumu bija 414 495 eiro, bet finansēšana no aizņēmumiem – 1 198 420 

eiro.  

 

 

 



Carnikavas novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji 
                                                                                                 

3.tabula 
Nr.
p.k. 

Klasif. 
 kods 

Ienēmumu rādītāji 2015.gad
a izpilde, 
euro 

2016.gad
a izpilde,  
euro 

Apstiprināts 
budžets 
2017.g.  
euro 

%  
2016.g. 
pret 
2015.g. 

euro 
2016.g. 
pret 
2015.g. 

1. 1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

5 260 814 5 735 109 6 253 254 109 474 295 

2. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 327 630 1 734 866 1 353 457 131 407 236 
3. 8.0.0.0. Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un īpašuma 
 

189 
157 0 83 -32 

4. 9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 24 476 32 805 36 953 134 8329 
5. 10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 46 331 25 841 46 955 56 -20 490 
6. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 8026 8414 5691 105 388 
7. 13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. īpaš. 

pārdošanas, pamatparādu 
kapitalizāc.u.c. 

 
 

34 544 

 
 

3446 

 
 

10 000 

10 -31 098 

8. 17.0.0.0. Valsts budžeta daļēji 
finansētu atvasinātu publisku 
personu un budžeta 
nefinansētu iestāžu transferti 

 
 
 

15 716 

 
 
 

0 

0 . . . -15 716 

9. 18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtie 
uzturēšanas izdevumu 
transferti no valsts budžeta 

 
 

1 227 761 

 
 

1 198 639 

864 349 98 -29 122 

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

 
 
 

1 419 975 

377 859 70 122 27 -1042 
116 

11. 18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta 
transferti 

0 2250 0 . . . 2250 

12. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 47 098 181 211 40 000 3.8x 134 113 
13. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi 

no ārvalstu finanšu 
palīdzības 

 
5155 

 
 

178 311 

0 34.5x 173 156 

14. 21.3.0.0. Maksāj.par budž. 
iest.sniegtajiem 
pakalpojumiem 

 
1 010 124 

908 386 1 334 621 90 -101 738 

15. 21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par 
budžeta iestāžu 
pakalpojumiem 

 
4095 

245 8000 6 -3850 

16.  K O P Ā ieņēmumi 10 431 
934 

10 387 
539 

10 023 402 99.6 -44 395 

16.  Izdevumu segšanai iesaistīti 
līdzekļu atlikumi uz gada 
sākumu 

 
 

1 168 521 

 
 

414 495 

 
 

504 193 

35 -754 026 

17.  Aizņēmums 1 963 037 1198 420 2 099 434 61 -764 617 
18.  P A V I S A M  ieņēmumi 13 563 492 12 000 454 12 627 029 88 -1569 

038 
 

Kā redzams no 3.tabulas datiem, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2016.gadā, 

salīdzinājumā ar 2015.gadu, vislielākais skaitliskais pieaugums par EUR 474.3 tūkst. jeb 9%, 



bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, taču arī iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas 

fondā bija 494,6 tūkst. eiro, tā ka salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu kopumā iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa bilance ir negatīva. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi palielinājās par 

407,2 tūkst. eiro sakarā ar izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos. 

Tā kā arī 2016.gada kopējai izpildei pret 2015.gadu bija negatīva tendence, par 1,04 

miljoniem eiro samazinājās transferti ES līdzfinansēto projektu īstenošanai, jo 2015.gada 

beigās noslēdzās ERAF projekts plūdu draudu novēršanai. Arī aizņēmumi netika ņemti tik 

daudz kā 2015.gadā – 2016.gadā bija par 764 tūkst. eiro mazāk finansējuma no 

aizņēmumiem. Naudas līdzekļu atlikums saistībā ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 

īstenošanu arī bija samazinājies par 754 tūkst. eiro.  Maksas pakalpojumi bija samazinājušies 

par 101,7 tūkst. eiro galvenokārt saistībā ar komunālo maksājumu samazināšanos siltās 

ziemas rezultātā.  

474295

407236

-58619

-105588

173156

-1042116
-26872

134113

-754026

-764617
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citām
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līdzekļu

atlikums uz

gada sākumu

Finansēšana
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2017.g,plāns 2016.g. izpilde 2015.g.izpilde Izmaiņas2016./2015.+/-, EUR

 

13.attēls        Carnikavas novada ieņēmumu dinamika 

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

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

2015.gada strauji sarukuši transferti ES struktūrfondu īstenošanai, iemesls – iepriekšējais 

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

finansēšana no aizņēmumiem, tai skaitā ES līdzfinansēto projektu īstenošanai.  



Ieņēmumi no 

iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa
48%

Īpašuma nodokļi

14%

Nenodokļu ieņēmumi

1%

Maks as pakalpojumi 

un ci ti  pašu ieņēmumi

8%

Ārva lstu finanšu 

pal īdzība

1%

Pašvaldību saņemtie 

transferti no ES 

fondiem
3%

Saņemtie transferti no 

va ls ts budžeta

10%

Saņemtie transferti no 

ci tām pašvaldībām

2%

[] []

Finansēšana no 

aizņēmuma

10%

 
14.attēls    Carnikavas novada domes 2016.gada ieņēmumu īpatsvars 

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

bija ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 48%, otrs lielākais – 14% – no 

īpašuma nodokļiem, 10% – finansēšanai no aizņēmumiem, tai skaitā arī ES finansēto 

projektu īstenošanai, kā arī 10%  – saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta, galvenokārt 

izglītības pasākumiem  (jo Carnikavas pašvaldībā ir četras mācību iestādes – Carnikavas 

pamatskola, Carnikavas speciālā internātpamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde 

„Riekstiņš” un Carnikavas Mūzikas un mākslas skola). Tikai 3% īpatsvars bija valsts 

budžeta transfertiem Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un naudas 

līdzekļu atlikumam. Tas saistīts ar jaunā plānošanas perioda ES fondu uzsākšanas 

aizkavēšanos. Ieņēmumu īpatsvars no maksas pakalpojumiem, no kuriem ap 80% – 

ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, bija 8%. 

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

budžetu transferti – pamatā izglītības funkciju veikšanai, bija 4 % kopējos ieņēmumos. 



 

15.attēls   Nodokļu ieņēmumu struktūra 

  

Kā redzams no 15.attēla, nodokļu ieņēmumos galvenie ieņēmumi ir no Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa – 77%, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi – 13% un mājokļiem – 8%. 

 
 

4.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 
 

2016.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 11,5 milj. eiro. Salīdzinot ar 

2015.gadu, tie bija par 12,6% 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 2015.gad
a izpilde, 
euro 

2016.gada 
izpilde,  
euro 

Apstiprinā
ts 
budžets 
2017.g.  
euro 

%  
2016.g. 
pret 
2015.g. 

euro 
2016.g. 
pret 
2015.g. 

1. 1000 Atlīdzība 4 375 621  4 451 656 4 796 367 101.7 +76 035 

2. 2100 Komandējumi un dienesta 
braucieni 

25 232 17 097 25 676 67.7 -8135 

3. 2200 Pakalpojumi 1 587 915 1661 396 1903 374 104.6 +73 481 

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

552 800 568 674 611 116 102.9 +15 874 

5. 2400 Grāmatas un periodiskie 
izdevumi 

2327 1942 3950 83.5 -385 

6. 2500 Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 

26 242 55 416 49 975 2x +29 174 

8. 4000 Procentu izdevumi 13 464 5174 10 000 38.4 -8290 

9. 5100 Nemateriālie ieguldījumi 10 919 6200 5100 56.8 -4719 

10. 5200 Pamatlīdzekļi 4 837 377 1981 632 2676 826 41.0 -2855 745 

11. 6200 Pensijas un sociālie pabalsti 
naudā 

64 812 98 879 103 086 152.6 +34 062 

12. 6300 Sociālie pabalsti natūrā 30 439 29 514 47 000 97.0 -925 

13. 6400 Pārējie pabalsti un 
kompensācijas 

21 023 25 139 21 557 119.6 +4116 

14. 6500 Kompensācijas pēc tiesu 
nolēmumiem 

0 3714 0 . . . +3714 

15. 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
transferti citām pašvaldībām, 
valsts budžetu 

244 167 287 458 210 433 116.9 +43 291 

16. 7200 Pašvaldību budžeta transferti 
pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 

877 803 1372 444 1443 989 156.3 +494 641 

17. 8500 Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām 

76 0 0 . . . -76 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 478 766 925 685 718 580 193.3 +446 919 

Kopā 13 148 
983 

11 492 
020 

12 627 
029 

87.4 -1 656 
963 

 

4.tabulā veikta Carnikavas novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Kā redzams, lielākais pieaugums izdevumiem gan absolūtā, gan procentuālā izteiksmē 

bija iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā – par EUR 495 tūkst. jeb 56.3%. Tas 

skaidrojams galvenokārt ar jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma spēkā stāšanos. 



Tā kā 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, bija vērojama vispārēja izdevumu 

samazināšanās tendence – par 12.6%, kas bija saistīts ar ERAF projekta plūdu draudu 

samazināšanai Carnikavas novadā un ūdenssaimniecības projektu īstenošanu, arī izdevumi 

pamatlīdzekļiem samazinājās par 2,8 milj. eiro jeb 59% un finansēšana – aizdevumu atmaksa    

– par 238,5 tūkst. eiro jeb 33,2%. Pārējie samazinājumi skaitliskā izteiksmē nebija tik būtiski.  

 Izdevumu palielinājums bija vērojams  atalgojumos – par 76 tūkst. eiro jeb 1.1%, jo 

neliels amatu skaita palielinājums audzēkņu skaita pieauguma dēļ bija Carnikavas mūzikas un 

mākslas skolā , kā arī p/a “Carnikavas Komunālserviss” – dēļ apsaimniekojamo objektu skaita 

palielināšanos. Pakalpojumu sadaļa palielinājās par 4,6% jeb 73.5 tūkst. eiro dēļ lielākiem 

līdzmaksājumiem privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm par audzēkņiem, kuri nevar 

apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī kultūras pasākumu sadārdzinājumu. 

 

15.attēls   Izdevumu dinamika sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

15. attēlā atspoguļota izdevumu ar lielāko īpatsvaru sadalījumā pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem dinamika 2015., 2016.gada izpildei un 2017.gada plānotajiem 

izdevumiem. 



Kā redzams 15.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.gadā Carnikavas 

novada pašvaldībai iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā augušas par 56% jeb 494,6 

tūkst. eiro. Aizdevumu atmaksa, salīdzinot ar 2015.gadu, bija par 93% lielāka, bet 41% jeb 

379 tūkst. eiro tika saņemti no VARAM iepriekš minētajam ERAF plūdu draudu novēršanas 

projekta līdzfinansējumam – īstermiņa aizdevuma atmaksai. 

 

16.attēls                     Izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas 

16.attēlā redzams 2016.gada izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas: 

lielāko daļu sastāda izdevumi atlīdzībai – 39%, tai skaitā četru mācību iestāžu – Carnikavas 

pamatskolas, Carnikavas speciālā internātpamatskolas, Carnikavas mūzikas un mākslas skolas 

un pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” izglītības darbinieku atalgojumam ap 38% no 

atalgojumiem, precēm un pakalpojumiem – 20%, kapitālajiem izdevumiem – tikai 17%, 

pašvaldības iemaksām finanšu izlīdzināšanas fondā – 12%, bet aizdevuma atmaksai un 

procentu maksājumiem – 8%, no kuriem 41% jeb 379 tūkst. eiro tika saņemti no VARAM 

augstāk minētajam ERAF plūdu draudu novēršanas projekta līdzfinansējumam – īstermiņa 

aizdevuma atmaksai. 



Savukārt 5.tabulā apkopota Carnikavas novada pašvaldības izdevumu datu dinamika 

2015., 2016. gada kases izdevumiem un 2017.gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi pa 

funkcionālajām kategorijām. 

Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

                                                                                                                             

5.tabula 

N
r.
p.
k. 

Funkci-
onālā 

kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2015.gad
a izpilde, 
euro 

2016.gada 
izpilde,  
euro 

Apstiprināts 
budžets 
2017.g.  
euro 

%  
2016.g. 
pret 
2015.g. 

euro 
2016.g. 
pret 
2015.g. 

1. 01.000 Vispārējie valdības 
dienesti 

1 768 542 2 202 409 2395 238 124.5 +433 867 

  Tai skaitā iemaksas 
pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 

877 803 1 372 444 1443 989 156.3 +494 641 

2. 0.3000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība 

250 607 265 930 289 173 106.1 +15 323 

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 1 220 028 1184 646 2043 559 97.1 -35 382 
4. 06.000 Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu 
apsaimniekošana 

5 626 996 3216 453 3385 846 57.2 -2 410 
543 

5. 08.000 Atpūta, kultūra un 
sports 

966 901 719 097 815 211 74.4 -247 804 

6. 09.000 Izglītība 2 481 150 2585 426 2546 680 104.2 +104 276 
7. 10.000 Sociālā aizsardzība 355 993 392 374 432 742 110.2 +36 381  

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 478 766 925 685 718 580 193.3 +446 919 
Kopā 13 148 

983 
11 492 020 12 627 029 87.4 -1656 963 

 

Kā redzams 5.tabulā, kopējais izdevumu samazinājums 2016.gadā, salīdzinājumā ar 

2015.gadu, bija par 12,6% jeb 1,6 milj. eiro. Lielākais skaitliskais samazinājums – 2,4 milj. 

eiro – bija vērojams kategorijā Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, jo 

pašvaldība pabeigusi īstenot ERAF finansēto investīciju projektu Plūdu draudu samazināšana 

Carnikavas novadā. Lielākais skaitliskais pieaugums – 433,9 tūkst eiro jeb 24,5% bija 

kategorijā Vispārējie valdības dienesti, no kuras 62,3% īpatsvars bija pašvaldības iemaksām 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. 
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17.attēls            Carnikavas novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām 

kategorijām, izmaiņas 2016.gadā pret 2015.gadu 

 

17.attēlā grafiski skatāmi izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām – lielākie 

izdevumi ir kategorijai, kas ietver pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu. 

Nākamā lielākā izdevumu kategorija, kuras izdevumi pa gadiem ir samērā vienlīdzīgi, ir 

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

izglītības iestāde „Riekstiņš”, Carnikavas pamatskola un Carnikavas speciālā 

internātpamatskola. Pēc tam jau nāk izdevumi Vispārējiem valdības dienestiem, kuros ietilpst 

arī Carnikavas novada pašvaldības dotācija citām pašvaldībām finanšu izlīdzināšanai. 

Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā Carnikavas novada pašvaldībai iemaksas pašvaldību 

izlīdzināšanas fondā augušas par 56% jeb 494,6 tūkst. eiro. Aizdevumu atmaksa salīdzinot ar 

2015.gadu par 93% lielāka, bet 41% jeb 379 tūkst. eiro tika saņemti no VARAM augstāk 

minētajam ERAF plūdu draudu novēršanas projekta līdzfinansējumam – īstermiņa aizdevuma 

atmaksai. Kategorijās Sabiedriskā kārtība un drošība, sociālā aizsardzība un atpūta, kultūra un 

sports krasas amplitūdas triju gadu dinamikā nav vērojamas.  



 

18.attēls  

Carnikavas novada pašvaldības izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 

2016.gada izpildei  

 

18.attēlā atspoguļots Carnikavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais 

sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2016.gadā. Lielākie izdevumi pēc funkcionālajām 

kategorijām bija teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 28%, kam sekoja izglītības 

funkciju nodrošināšana – 23% un ekonomiskā darbība – 10%. Vispārējie valdības dienestu 

izdevumi bija 19% un kā jau iepriekš tika pieminēts, 62,3% no tiem bija jāiemaksā pašvaldību 

izlīdzināšanas fondā citām pašvaldībām, kuras nevar finansēt izdevumus no saviem 

ieņēmumiem.  

 

4.3. Speciālais budžets 
 

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

kurus piešķir pašvaldībām no valsts budžeta. Satiksmes ministrija katru mēnesi ieskaita 

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

ceļu fondos, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām tos var izlietot tikai 

speciāliem mērķiem.  

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 2015.gad
a izpilde, 
euro 

2016.gada 
izpilde,  
euro 

Apstiprināts 
budžets 
2017.g.  
euro 

%  
2016.g. 
pret 
2015.g. 

euro 
2016.g. 
pret 
2015.g. 

1. 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 9407 10 006 9000 106.4 599 
2. 18.9.1.0. Ieņēmumi no valsts 

autoceļu fonda 
 

79563 
 

85 835 
 

85 835 
 

107.9 
 

6272 
 Naudas līdzekļu atlikums  24 110 0 . . . 24 110 
 Kopā 88 970 119 951 94 835 134.8 30 981 

 
 
Kopējie Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi bija 119.9 tūkst.eiro, 

no kuriem 89% bija Autoceļu fonda līdzekļi. 

  

Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi  
                                                                                                                             

7.tabula 
Nr.
p.k. 

Funkcionāl
ā 
kategorija 

Izdevumu  rādītāji 2015.gad
a izpilde, 
euro 

2016.gada 
izpilde,  
euro 

Apstiprināts 
budžets 
2017.g.  
euro 

%  
2016.g. 
pret 
2015.g. 

euro 
2016.g. 
pret 
2015.g. 

1. 04.000 Ekonomiskā darbība 82 591 84 975 85 835 102.9 2384 
2. 05.000 Vides aizsardzība 1362 4432 9000 3.2x 3070 
Kopā  83 953 89 407 94 835 106.5 5454 

 
Carnikavas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie faktiskie izdevumi bija 89,4 

tūkst. eiro, no kuriem 85 tūkst. eiro tika novirzīti ekonomiskajai darbība – autoceļu fonda 

izlietojumam, bet 4432 eiro vides aizsardzībai. Visi līdzekļi tika izlietoti uzturēšanas 

izdevumiem – kapitālieguldījumi netika veikti. 

 
4.4. Ziedojumi un dāvinājumi  

 

Carnikavas novada pašvaldība 2016.gadā tika saņēmusi 1250 eiro ziedojumus, tai 

skaitā 400 eiro no juridiskām personām un 850 eiro – no fiziskām personām. Kopējais 

izlietojums bija 1250 eiro, kas tika izlietots paredzētajiem mērķiem. 

 

4.5. Aizņēmumi 
 

Pašvaldībai pavisam ir 30 aizņēmuma līgumi, kuru kopējā summa ir 8 104 808 eiro. 



2016.gadā gadā noslēgti 6 jauni aizņēmuma līgumi ar Valsts kasi: 

1. Aizdevuma līgums no 2016.gada 28.jūnija Nr.A2/1/16/219 prioritārā investīciju 

projekta “Ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” 

īstenošanai – EUR 113 345. 

2. Aizdevuma līgums no 2016.gada 27.jūlijs Nr.A2/1/16/283 pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei – EUR 76 269. 

3. Aizdevuma līgums no 2016.gada 26.jūlija Nr.A2/1/16/284 prioritārā investīciju 

projekta “Dzirnupes slūžu kreisā krasta nostiprināšana, Siguļu ciemā, 

Carnikavas novadā” īstenošanai – EUR 62 404. 

4. Aizdevuma līgums no 2016.gada 26.jūlija Nr.A2/1/16/285 ELFLA projekts 

(Nr.15-04-A00403-000220) “Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un 

Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” īstenošanai – EUR 230 921. 

5. Aizdevuma līgums no 2016.gada 30.septembra Nr.A2/1/16/390 prioritārā 

investīciju projekta “Carnikavas novada Jūras ielas pārbūve posmā no Laivu 

ielas līdz stāvlaukumam” īstenošanai – EUR 224 251. 

6. Aizdevuma līgums no 2016.gada 30.septembra Nr.A2/1/16/397 projekta 

“Carnikavas novada ielu, tiltu un ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve, 

rekonstrukcija un atjaunošana” īstenošanai – EUR 543 784. 

 
4.6. Novērt ējums par stratēģijas ieviešanu  

 

Carnikavas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam rīcības plāns un 
investīciju plāns ir aktualizēts ar Carnikavas novada domes 2017.g. 22.februāra 
lēmumu (Prot.Nr.14, 7.§). 

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) 2014.-2030. gadam un 
attīstības programmas (AP) 2015.-2021. gadam ikgadējais novērtējuma pārskata 
ziņojums par 2016. gadu tika izskatīts Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības darba grupas sanāksmē, 
kura notika 10.04.2017. alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis”. Darba grupas 
secinājumi un priekšlikumi tika izklāstīti deputātiem Carnikavas novada domes sēdē 
2017. gada 17. maijā  turpmāko lēmumu pieņemšanai. 

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 vērt ējums  
 

2015.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 30 600 226 eiro. Salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma palielinājusies par 827 693 eiro 

jeb 2,8 %. 

 
Bilance 2016.gada 31.decembrī  

                                
8.tabula 

                                      
eiro 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Pārskata 

perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Izmaiņas 
+/- 

Izmaiņas 
% 

AKT ĪVS 

A B 1 2     

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 29 695 495 28 994 366 701 129 102,4 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 39 772 33 979 5 793 117,0 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 6 002 0 6 002   

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības 

28 349 33 979 
-5 630 83,4 

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1 331 0 1 331   

1180 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem 
ieguldījumiem 

4 090 0 
4 090   

1200 Pamatlīdzekļi 29 654 602 28 958 532 696 070 102,4 

1210 Zeme, ēkas un būves 27 521 051 27 303 415 217 636 100,8 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 50 477 40 502 9 975 124,6 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 431 736 1 422 242 9 494 100,7 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība 

594 062 100 353 
493 709 592,0 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 57 276 56 178 1 098 102 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 0 35 842 -35 842 0 

1400 
Ilgtermi ņa prasības un uzkrājumi 
nedrošām ilgtermiņa prasībām 

1 121 1 855 
-734 60,4 

1420 Citas ilgtermiņa prasības 1 121 1 855 -734 60,4 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  904 731 778 167 126 564 116,3 

2100 Krājumi 51 827 42 983 8 844 120,6 

2300 Debitori 284 691 269 987 14 704 105,4 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi 

par pakalpojumiem un projektiem 
32 603 26 592 

6 011 122,6 

2600 Naudas līdzekļi 535 610 438 605 97 005 122,1 

I. BILANCE (1000+2000) 30 600 226 29 772 533 827 693 102,8 

 
 



Kā redzams 8.tabulā, pamatlīdzekļi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

gadu, palielinājušās par 696 070 eiro. Zemes, ēkas un būves kopsummā salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata gadu palielinājušās par 696 070 eiro. Lielākie nodotie objekti, 

kas iekļauti pamatlīdzekļu sastāvā:  

- Nodots ekspluatācijā  objekts - aizsargdambis “Siguļi” D-4, Carnikavā 2959 

m, Dzirnupes paliena, 2016.gada 29.septembra akts Nr.16000818052003 par 

kopējo summu EUR 62 968; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts - asfalta segums Garā ielā, Carnikavā, 2016.gada 

15.decembrī, par kopējo summu EUR 199 949; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts – caurteku izbūve Ērgļu ielā, Slokas ielā, 

Kalngalē un Vārpu ielā, Carnikavā, 2016.gada 30.novembrī, par kopējo 

summu EUR 15 123; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts - ielu apgaismojuma izbūve Stacijas ielā, Ežu 

ielā, Rūpnieku ielā, Pūces ielā, Mazā dārza ielā 2016.gada 12.decembrī, par 

kopējo summu EUR 52 563; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts - ielu apgaismojums 14 Carnikavas novada ielās, 

par kopējo summu EUR 146 550; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts - kanalizācijas rekonstrukcija Lašu ielā, 

Carnikavā, 2016.gada 2.decembrī, par kopējo summu EUR 61 186; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts – ūdensvada rekonstrukcija Tulpju ielā, 

Carnikavā, 2016.gada 2.decembrī, par kopējo summu EUR 12 908; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts - siltumtrases izbūve Tulpju ielā, Carnikavā, 

2016 gada 29.novembrī, par kopējo summu EUR 18 349; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts - Laveru poldera meliorācijas sistēmu pārbūve, 

2016.gada 16.decembra akts Nr.1600125805200, par kopējo summu EUR 

238 966; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts – gājēju/velosipēdistu celiņš ar apgaismojumu 

P1, Garciems, izbūve 2016.gada 15.decembra akts Nr.16001248052008, par 

kopējo summu EUR 98 226; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts - gājēju ietves seguma atjaunošana O.Vācieša 

ielā,  2016.gada 7.decembrī, par kopējo summu EUR 17 486; 

- Nodots ekspluatācijā  objekts – četras pieturvietu nojumes- uzstādīšana, 

2016.gada 23.septembrī, par kopējo summu EUR 12 000. 



„Transportlīdzekļi” - tehnika iegādāta labiekārtošanas darbu un komunālās 
saimniecības nodrošināšanai: 

• Iegādāts kravas transporta furgons  Ford Connect, reģ.Nr. KL9506, par kopējo 

summu EUR 21 538; 

• Iegādāta automašīna  WV Combi, reģ.Nr. KM9620, par kopējo summu EUR 36 

521; 

• Iegādāta asenizācijas muca par kopējo summu EUR 18 755; 

• Iegādāts traktortehnikai degvielas sūknis un sēdeklis par kopējo summu EUR 

3 190; 

• Iegādāts velosipēds par kopējo summu EUR 250. 

Bez tam: 

• Iegādāta motorlaiva DM Astra 490 T8437 par kopējo summu EUR 15 323; 

• Iegādāta piekabe Respo 750V591L209 motorlaivai par kopējo summu EUR 

1 271; 

 
 

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par 388 106 eiro.  

 
9.tabula  

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Izmaiņas +/- 

PASĪVS 

A B 1 2 3 

3000 Pašu kapitāls 21 740 296 21 352 190 388 106 

3300 Rezerves 6 233 6 233 0 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 21 734 063 21 345 957 388 106 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
21 345 957 18 683 334 

2 662 623 

3520 
Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
388 106 2 662 623 

-2 274 517 

4000 Uzkrājumi 2 200 17 698 -15 498 

5000 Kreditori 8 857 730 8 402 645 455 085 

5100 Ilgtermiņa saistības 7 375 582 6 914 522 461 060 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 7 375 582 6 914 522 461 060 
5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 1 482 148 1 488 123 

-5 975 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 
729 226 917 552 

-188 326 

5300 
Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
130 652 149 072 

-18 420 



5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 179 934 190 146 -10 212 

5600 
Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
3 121 5 469 

-2 348 

5700 
Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 
126 229 134 092 

-7 863 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 2 330 7 412 -5 082 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
310 656 84 380 

226 276 

5910 
Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
200 762 12 777 

187 985 

5930 Avansā saņemtie transferti 109 894 71 603 38 291 

I BILANCE (3000+4000+5000) 30 600 226 29 772 533 827 693 
     
9100 Zembilances aktīvi 168 647 212 498 -43 851 

9500 Zembilances pasīvi 115 113 76 141 38 972 

 
 

Zembilances aktīvā iekļautas saņemamās soda naudas pārsvarā par nekustamā 

īpašuma nodokli, turējumā saņemti no VARAM valsts īpašumi – publiskie ūdeņi un 

zeme zem tiem. 

Zembilances pasīvā uzskaitīti nākotnes nomas maksājumi par zemēm ERAF 

projekta „Plūdu draudu novēršana Carnikavas novadā” īstenošanai, nākotnes saistības 

un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem. 

 

6. Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums 
 

Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība 
                                                                                                                             

10.tabula 

Posteņu nosaukums 

Atlikusī vērtība 
2016.gada 
beigās, eiro 

Atlikusī vērtība 
2015.gada beigās, 

eiro 
Izmaiņas 2016.gadā 

salīdzinot ar 2015.gadu, eiro 
Zeme, ēkas un būves 27 521 051 27 303 415 217 636 

t.sk.:      

Dzīvojamās ēkas 56 281  44 149  -12 132 

Nedzīvojamās ēkas 5 251 688  5 333 003  -81 315 

Transporta būves 5 091 514  5 030 167  61 347 

Zeme zem ēkām un būvēm 2 760 061  2 717 421  42 640 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 56 209  56 209  0 

Pārējā zeme 1 072 204  1 037 434  34 770 

Inženierbūves 12 805 151   12 545 998  259 153 

Pārējais nekustamais īpašums 427 943  539 003  -111 060 



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 - 

2016.gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās turpināja ierakstīt īpašumus 

Zemesgrāmatā un arī 2017.gada budžetā šim mērķim ir paredzēti finanšu līdzekļi. 

 

7. Pašvaldības pasākumi teritorijas att īstības plāna īstenošanā 
 

2016.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. 2016.gadā tika uzsākts 

darbs pie jauna Carnikavas novada teritorijas plānojuma izstrādes.  

Carnikavas pašvaldības attīstības programma tika apstiprināta 2014.gadā un 

2016.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. 

2016.gadā uzsākta 3 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.  

2016.gadā apstiprināti 2 detālplānojuma projekti. Lai teritorija attīstītos 

vienmērīgi un tiktu nodrošināta ar inženierkomunikācijām, tad pirms ēku būvniecības 

tiek paredzēts izbūvēt ielas, elektroapgādes tīklus, ūdensvadu tīklus, kanalizācijas 

tīklus, utt.  

Iedzīvotāji aktīvi darbojas pie nekustamo īpašumu robežu sakārtošanas, līdz ar to 

tiek izstrādāti zemes ierīcības projekti. 2016.gadā Carnikavas pašvaldība apstiprināja 

28 zemes ierīcības projektus. 

Kopumā 2016.gada varēja vērot tendenci, ka salīdzinot ar 2015.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. 

 Efektīvas iekšējās kontroles izveidošanai Carnikavas novada domē regulāri 

tiek izstrādāti, aktualizēti un apstiprināti gan iekšējie, gan ārējie normatīvie 

dokumenti. 

2016. gadā pašvaldībā tika likvidēti divi domes priekšsēdētāja vietnieka amati 

(vienā bija noteikts atalgojumu, otrā - nebija),  iestādē ”Centrālā administrācija”  tika 

likvidēts Centrālās administrācijas vadītāja amats. 

 
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.komunalserviss.carnikava.lv, www.sports.carnikava.lv un 

www.tourism.carnikava.lv, lai iedzīvotājiem būtu pārskatāmi un operatīvi pieejama 

jaunākā informācija par notiekošo izglītībā, novada attīstībā, sportā, tūrismā, ar 

Eiropas fondu līdzfinansējumu īstenotiem projektiem u.c. Lai uzlabotu kultūras dzīves 

notikumu izklāstu, 2016. gadā izveidota jauna pašvaldības interneta vietne 

www.kultura.carnikava.lv. 

Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem notiek arī pašvaldības sociālo tīklu 

Facebook un Twitter kontos, kur iespējams ne tikai operatīvi uzzināt par jaunākajām 

aktualitātēm pašvaldībā, bet arī diskutēt, komentēt, uzdot jautājumus un izteikt 

priekšlikumus.  

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 

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. 

 

 

Komunikācija ar iedzīvotājiem notiek gan elektroniski – caur pašvaldības un tās iestāžu 
mājaslapām, gan izmantojot vairākus sociālās saziņas tīklu kontus. Savukārt novadā 
deklarētie iedzīvotāji  reizi mēnesī saņem drukāto pašvaldības informatīvā izdevuma 

“Carnikavas Novada Vēstis” numuru. 
 

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. 

2016. 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 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, 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. 

Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība teritorijas attīstības programmas un 

teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

 

Iedzīvotāju un juridisko personu l īdzdalība teritorijas att īstības programmas un 

teritorijas pl ānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

Sabiedriskā apspriešana veloceliņa “Vecāķi – Lilaste” ietekmes novērtējumam 

uz vidi notika 2016. gada aprīlī-maijā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2. 

maijā plkst. 18.00 Carnikavas tautas namā "Ozolaine", Jūras ielā 1A. 

Izstrādātais dokuments pieejams mājas lapā: 

http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Sabiedriba/Sabiedriskas%20apspriedes/Velocels/I

VN_zinojums_velocels_Carnikava_2016.pdf 

Lai apzinātu sabiedrības viedokli un iedzīvotāju intereses, t.sk. atpūtas vietu 

izveidei pie publiskajiem ūdeņiem, sagatavotais Carnikavas novada administratīvajā 

teritorijā esošo publisko ūdeņu (upe Gauja, Dzirnezers un Garezeri) un jūras 

piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna 2017.-2026. gadam projekts tika nodots 

publiskai apspriešanai  2017. gada janvārī. Plāna projekts ietvēra esošās situācijas 

novērtējumu un priekšlikumus gan aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, 

gan ekspluatācijas noteikumiem un zonējumam. Publiskās apspriešanas sanāksme 

notika Tautas namā "Ozolaine" (Jūras ielā 1a Carnikavā) 2017. gada 18. janvārī plkst 



18.00. Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 37 dalībnieki un tika izteikti 12 

priekšlikumi. 

 

Iedzīvotāji pauž viedokli sabiedriskā apspriešanā par veloceliņa “Vecāķi – Lilaste” 
ietekmes novērtējumu uz vidi, kas notika 2016. gada maijā 

 
Izstrādātais dokuments pieejams mājaslapā: http://carnikava.lv/attistiba/attistibas-

dokumenti 

Jaunā teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Carnikavas novada 

domes 2016.g. 18.maija lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2017.–2028. 

gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu (Prot.Nr.10, 13.§). Šī gada 

22. februārī novada dome pieņēma lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 

2017. – 2029. gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

 Plānošanas dokuments attiecas uz Carnikavas novada teritorijas atļauto 

izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas veidiem turpmākajiem 12 

gadiem. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šī gada 9. marta līdz 13. aprīlim. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 30. martā plkst. 18.00 Carnikavas 

pamatskolas aktu zālē (Nākotnes iela 1, Carnikava). 

2017. gada 2. februārī Carnikavas novada pašvaldība uzsāka publisko apspriešanu 

būvniecības iecerei "Brīvdabas estrāde Carnikavas parkā". Estrāde atrodas Carnikavas 

parka teritorijā, Jūras ielā 3A, Carnikavā.  Īstenojot šo ieceri, novads iegūs iespēju 

paplašināt pasākumu klāstu, īstenojot dažāda veida brīvdabas koncertus un izrādes, kuru 



organizēšanai šobrīd nepieciešams nomāt skatuves konstrukcijas, kā arī atvieglos 

nozīmīgāko novada pasākumu organizēšanu. Šobrīd ES fondu darbības programmas SAM 

5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 

ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros ir iespēja iegūt Eiropas fondu finansējumu estrādes 

izbūvei. 

 
10. Pašvaldības plānotie pasākumi 2017. gadā 

 
2017. gadā plānoti sagatavošanās darbi un īstenošana 28 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.3). 

Kopumā plānots īstenot 28 projektus, no kuriem nozīmīgākie ir izglītības, dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras un ceļu infrastrultūras attīstība. Tiks uzsākta 

un pabeigta projektēšana darbiem, kur būs iespēja piesaistīt ES fondu finansējumu 

atbilstoši novada plānošanas dokumentiem. Carnikavas novadam ES finansējums būs 

pieejams Carnikavas pamatskolas paplašināšanai un rekonstrukcijai; uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstībai Mežgarciemā; estrādes izbūvei Carnikavas muižas parkā un 

novadpētniecības centra attīstībai;  jauna gājēju tilta izbūvei pār Vecgauju un 

aizsargdambja daļas (no dzelzceļa līdz Jūras ielai) labiekārtošanai un Svētku laukuma 

labiekārtošanai. Plānots iesniegt pārrobežu projektu (Projekta ideja ir apstiprināta) 

sadarbībā Zviedrijas partneriem, tādejādi piesaistot investīcijas no šīs programmas.            

 
 

Ieņēmumi 
 

Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 12 627 

029  eiro, tai skaitā: aizņēmumi valsts kasē Eiropas Savienības finansēto projektu 

īstenošanai  2 099 434 eiro un uzkrātais naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 504 193 

eiro. 2017. gada ieņēmumi bez finansēšanas, salīdzinot ar 2016. gada sākumā 

plānotajiem ieņēmumiem, samazinājušies par 4%, jo noslēdzies apjomīgais Eiropas 

Reģionālā Attīstības fonda finansētais projekts plūdu draudu mazināšanai Carnikavas 

novadā.  

Kā redzams 1. attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir no iedzīvotāju ienākuma 

un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem (kopā 60%). Ienākuma nodokļa ieņēmumi 



veido 49% no kopējā budžeta. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi sastāda 11%, 

aizņēmumi – 17% un budžeta iestāžu ieņēmumi – 11%.  

Carnikavas novada pašvaldībā ir četras izglītības iestādes, kas daļēji tiek 

finansētas no valsts budžeta transfertiem – galvenokārt izglītības pakalpojumu 

nodrošināšanai, un to īpatsvars ir 7%. ES projektu finansēšanā transfertu īpatsvars ir 0%, 

jo projektu īstenošana plānošanas periodā vēl nav īsti sākusies. Uzkrātais naudas līdzekļu 

faktiskais atlikums ir 4% no kopējā budžeta. Sadaļā „Budžeta iestāžu ieņēmumi” 

lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 79%. 

 

 
 

19. attēls: Carnikavas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 
 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām, kā arī 

norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītību kopā sastāda aptuveni 1% no kopējiem 

budžeta ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi sastāv no valsts nodevām, kas 

ieskaitāmas pašvaldības budžetā (6400 eiro), pašvaldību nodevām (30 553 eiro), 

sodiem un sankcijām (46 955 eiro) un ieņēmumiem no zvejas tiesību nomas (5691 

eiro).  

 



 
20 attēls: Nodokļu ieņēmumu struktūra 

 
No kopējiem nodokļu ieņēmumiem lielākais īpatsvars ir no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa – 82%, kas, salīdzinot ar 2016. gada sākotnējo plānu, 

palielinājušies par 10%, taču arī iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir 

pieaugušas par 5%.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi plānoti 1 015 079 eiro 

apmērā, par ēkām – 68 058 eiro, par mājokļiem – 270 320 eiro apmērā, arī iedzīvotāju 

parādi par nekustamā īpašuma nodokli ir iekļauti budžetā. 

Carnikavas novada pašvaldības četrām izglītības iestādēm pašvaldības budžetā 

plānots saņemt transfertus no valsts budžeta 864 349 eiro, ko veido līdzekļi pedagogu 

darba samaksas nodrošināšanai saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam”; 

dotācijas piecus un sešus gadus vecu izglītojamo pedagogu darba samaksas 

nodrošināšanai; Carnikavas pamatskolas pedagogu un interešu izglītības pedagogu 

darba samaksa; 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšana, neliels finansējums mācību līdzekļu 

iegādei; Piejūras internātpamatskolas pedagogu darba samaksa un skolas uzturēšanas 

izdevumu finansēšana līdz septembra mēnesim, jo skolu paredzēts slēgt, kā arī daļējs 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu finansējums. Asistentu sociālajiem 

pakalpojumiem, kas novadā ir ļoti pieprasīti, finansējums no valsts plānots 10 000 

eiro apmērā un neliels finansējums no Kultūras ministrijas kultūras kolektīvu vadītāju 

atlīdzībai. Iekļauta arī valsts mērķdotācija Karlsona parka būvniecības 1.kārtai – 70 

tūkstoši. 



No Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai paredzētajiem ieņēmumiem         

70 122 eiro lielākā daļa ir plānoti kā līdzfinansējuma ieņēmumi nelieliem projektiem. 

Carnikavas pamatskolā mācās arī citu novadu un pilsētu administratīvajās 

teritorijās deklarēti bērni, tādēļ ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītību plānoti 

40 000 eiro. 

Sadaļā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi”, kopā 1 342 621 eiro 

lielākais īpatsvars (79%) ir ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem, ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanu pirmsskolas izglītības 

iestādē „Riekstiņš” ir 106 700 eiro jeb 8%, un ieņēmumi no pārējiem maksas 

pakalpojumiem – 13%.  

 
Finansēšana no aizdevumiem 

 
2017. gadā finansēšana no aizdevumiem kopumā plānota 2 099 434 eiro 

apmērā septiņiem aizņēmuma līgumiem, tai skaitā arī pašvaldības finansētā ceļu un 

ielu infrastruktūras programma (811 175 eiro jeb 39% apmērā), kuras ietvaros 

paredzēta arī ceļu un apgaismojuma rekonstrukcija vairākās ielās; 19% no šīs 

programmas kopējiem izdevumiem jeb 400 000 eiro plānoti izglītības iestāžu 

investīciju projektam – Carnikavas izglītības iestāžu projektēšanai, 19% – prioritāro 

projektu īstenošanai, komunālās saimniecības transportlīdzekļu iegādei 65 000 eiro 

apmērā, plānotajam ERAF projektam kā pašvaldības līdzfinansējums 302 500 eiro, 

SAM 5.5.1.projekta īstenošanai – kultūras objektu projektēšanai 73 569 eiro, kā arī 

Piejūras pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanai 47 190 eiro.   

 

Izdevumi 

 

 Kopējie Carnikavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā 

plānoti 12 627 029 eiro apmērā un ir iedalīti septiņās funkcionālajās kategorijās, kā arī 

ir iekļauta aizdevuma atmaksa Valsts kasei 718 580 eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 

2016. gada sākotnējo budžeta plānu, kopējie 2017. gada izdevumi plānoti par 2% 

lielāki.  



 
21.attēls: Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra 

 
01.000.Vispārējie valdības dienesti – 2 395 238 eiro jeb 19% 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 23 192 eiro apmērā, iemaksas pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā 1 443 989 eiro, kam īpatsvars vispārējo valdības dienestu 

izdevumos ir 60%, kopējos pašvaldības izdevumos – 11%, un salīdzinājumā ar 2016. 

gada sākotnējo plānu šīs iemaksas pieaugušas par 5%. Savukārt izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem pašvaldības budžetā ir 8858 eiro. 

03.000. Sabiedriskās kārt ības un drošības nodrošināšanai paredzamais 

finansējums ir 289 173 eiro jeb 2% no kopējiem pašvaldības izdevumiem, tai skaitā 

pašvaldības policijas kārtējiem izdevumiem 265 668 eiro ar 92% īpatsvaru šajā 

sadaļā.  

04.000. Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti 2 043 559 eiro 

jeb 16% no kopējiem izdevumiem un to ietvaros lielākais īpatsvars (53%) plānots 

ceļu, ielu infrastruktūras attīstības programmas īstenošanai, galvenokārt Dzirnupes 



ielas rekonstrukcijai. Finansējums paredzēts arī dažādiem projektēšanas darbiem – 

izglītības iestādēm 22% no ekonomiskās darbības izdevumiem, veloceliņam un 

Mežgarciema detālplānojuma izstrādei. Kā jau katru gadu neliels finansējums (5000 

eiro) paredzēts arī kā atbalsts pašvaldības iedzīvotājiem projektu gatavošanai par 

daudzdzīvokļu māju siltināšanu. Saskaņā ar Valsts budžetu 2017.gadam paredzēti arī 

70 tūkst. eiro Karlsona parka 1.kārtas būvniecībai no valsts budžeta līdzekļiem. 

06.000. Pašvaldību teritoriju un m ājok ļu apsaimniekošanas pasākumiem 

paredzēts novirzīt ievērojamus finanšu līdzekļus: 3 385 846 eiro jeb 27% no kopējiem 

plānotajiem izdevumiem, jo šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības aģentūras 

„Carnikavas Komunālserviss” izdevumi 1 063 560 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 – 

1 334 006 eiro. Šajā izdevumu klasifikācijā ir paredzēti izdevumi arī    65 000 eiro – 

komunālās saimniecības transporta investīcijām, 302 500 eiro ERAF projektam 

uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai Garciemā projektēšanai, Eiropas Padomes 

LIFE COHABIT projektam – 174 030 eiro. 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, kā arī sporta pasākumiem dome 

ieplānojusi izdevumus 815 211 eiro jeb 7% no kopējiem izdevumiem, kas 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 15%, jo 2017. gadā paredzēta 

SAM 5.5.1. ietvaros Kultūras objektu projektēšana 73 569 eiro apmērā, kā arī gaidot 

2018.gada Dziesmu svētkus, tiek plānota kolektīvu tautas tērpu izgatavošana. Sporta 

un kultūras finansiālajam atbalstam ieplānoti 40 000 eiro, lai atbalstītu talantīgākos 

novada iedzīvotājus kultūras un sporta aktivitātēs. Ir ieplānoti līdzekļi arī bibliotēkai, 

ko gada laikā apmeklē daudzi novada lasītāji, kā arī tautas nama „Ozolaine” kolektīvu 

darbības nodrošināšanai. Novadā ir izveidots Carnikavas Novadpētniecības centrs, 

kuru apmeklē viesi no Latvijas un ārvalstīm. Savukārt bērniem un jauniešiem jau kopš 

2010. gada vasarās tiek organizētas dienas aktivitātes grupas ar daudzveidīgas 

tematikas pasākumiem. Arī Carnikavas Sporta centra sekcijām un pasākumiem 

līdzekļi ieplānoti par 6% lielāki nekā 2016.gadā. 



09.000. Sadaļas „Izgl ītība”  plānotie izdevumi ir 2 546 680 eiro jeb 20% no 

kopējiem pašvaldības izdevumiem. Tie ietver pirmsskolas izglītības iestādes 

„Riekstiņš” finansēšanu ar 34% īpatsvaru; finansējumu Carnikavas pamatskolai ar 

23% īpatsvaru un Piejūras internātpamatskolas izdevumus ar 17% īpatsvaru no šajā 

sadaļā plānotajiem izdevumiem. Sakarā ar to, ka 2017.gadā plānots slēgt Piejūras 

internātpamatskolu, pedagogu atlaišanas kompensācijām ieplānoti 76 185 eiro, ko 

nedrīkst segt no valsts budžeta mērķdotācijas. Turpinās darboties arī 2016.gadā 

izveidotā Piejūras pirmsskolas izglītības iestāde, kuras uzturēšanai plānoti 68 544 

eiro. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu, kuras finansējums ir 9% no šīs sadaļas 

izdevumiem, apmeklē daudzi 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 eiro jeb 

11% no izdevumiem šajā sadaļā.  

10.000. Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 432 742 

eiro jeb 3% no kopējā budžeta. Lielākie izdevumi ar īpatsvaru 44% 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 

33% īpatsvaru plānoti izdevumi sociālajiem pabalstiem, kā arī nelielas izmaksas 

(3557 eiro) politiski represēto atbalstam un bērnu piedzimšanas pabalstiem (10 000 

eiro). Plānoti arī izdevumi sociālo dzīvokļu uzturēšanai 3000 eiro apmērā, kā arī 

izdevumi iedzīvotāju atbalstam – miršanas, tuberkulozes gadījumā, kā arī psihologa 

pakalpojumiem. Bāriņtiesas izdevumu īpatsvars šajā sadaļā ir 11%. 

 
Aizdevumu atmaksa 2017. gadā un trijos turpm ākajos gados 

 
2016. gada beigās Carnikavas novada domē pavisam bija noslēgti 30 

aizņēmumu līgumi ar pamatsummas atmaksu 8 miljoniem eiro. 2017. gadā atmaksa 

plānota 718 580 eiro ar 6% īpatsvaru kopējos izdevumos, un ir 10% no pašu 

ieņēmumiem. Bez 2017.gadā plānotajiem aizņēmumiem 2018. gadā tā sastāda 698 

108 eiro (10%), 2019. gadā – 652 731 eiro (9%) un 2020. gadā – 652 731 eiro (9%).  

 
 
 
 
 
 
 



Izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas 
 

 

 
 
22. attēls: Carnikavas novada pašvaldības izdevumu struktūra pēc ekonomiskās 
klasifik ācijas 
 

Kā redzams 4. attēlā, lielākie izdevumi - 38% plānoti atlīdzībai, tai skaitā arī 

pašvaldības četrām izglītības iestādēm, kuru pedagogu atalgojumu daļēji finansē 

valsts. Preces un pakalpojumi ir ar 21% īpatsvaru, arī kapitālajiem izdevumiem 

plānoti 21% no visiem izdevumiem. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 

ir 11% no visiem izdevumiem, bet aizņēmumu atmaksa 6%. Sociālajiem pabalstiem 

plānots tikai 1% no izdevumiem, kas saistīts ar to, ka Carnikavas novads atrodas 

Pierīgā un iedzīvotāji ir diezgan labi sociāli situēti. 

 

 

Inform ācija par Carnikavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadā 

 

Speciālajā budžetā paredzēts finansējums 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 arī izdevumi. Autoceļu 

fonda ienākumi plānoti    85 835 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 2017. gadā un arī nākamajos gados turpinās 

intensīvu darbu pie novada iedzīvotāju sociālās labklājības sekmēšanas, 

ūdenssaimniecības, transporta, izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras 

uzlabošanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pielikums Nr.1   Projekti, kuri finansēti no pašvaldības 
budžeta 
 

Nr. 
Projekta 

nosaukums Priorit āte 

Indikat īv
ās 

projekta 
izmaksas 

(eiro) 

Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

1. Carnikavas ciema 
centra drošas 
transporta/gājēju 
sistēmas izveidošana 

IP1_1/U1.1.
4 

40 000 2016-2017 

 

 

 

 

Ietves rekonstrukcija 180m 
(pie kafejnīcas Tīne), lietus 
ūdens novadīšana, autobusa 
pieturvietas kabatas izbūve  

Jūras ielas izbūve posmā no 
Laivu ielas līdz asfaltētā posma 
beigām. 

Garupes ielas tehniskā projekta 
izstrāde 3 daļās (ceļš, ietve, 
apgaismojums) 

2. Satiksmes drošības 
pasākumu īstenošana 
uz P1 ceļa 

 

IP1_1/U1.1.
3 

207 000 

 

 

 

3 750 

 

2016. Gājēju ietve, apgaismojums 
Garciemā (Mežciema/Jaunā 
ielas) 

Pieturvietu atjaunošana 
Carnikavā (3 pieturvietu 
nojumes O.Vācieša ielā) 

3. Kanalizācijas sitēmas 
rekonstrukcijas darbi 
Carnikavā 

 118 984  2016 Lašu ielā, Tulpju ielā 
atsevišķos posmos rekonstruēta 
trase, Jūras ielā izbūvēti jauni 
aizbīdņi. 

4. Konkursa “Sabiedrība 
ar dvēseli” rīkošana 

A1.7.1.1 
Investīciju 
plāns- Nr.80 

9002 2016 Izsludināts projektu konkurss, 
saņemti 24 projektu 
pieteikumi, izvērtēti projektu 
pieteikumi, apstiprināti 13 
projektu pieteikumi 

5. Dangu meža 
kompleksa attīstība 

IP1_3/U1.3.
1 

30 129 2015.-
2016. 

 

Karlsona parka projektēšana 

 

 

 

6. Piekļuves pludmalēm 
nodrošināšana  
invalīdiem 

IP2_1 
IP2_2 

17 000 
 

2016. 
 

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 



Nr. Projekta 
nosaukums 

Priorit āte 

Indikat īv
ās 

projekta 
izmaksas 

(eiro) 

Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

 

8. Sporta kompleksa 
rekonstrukcija un 
modernizācija 

IP1_1/U1.1.
4 

IP1_3/U1.3.
2 

72 000 

 

 

2015.-
2016. 

Ēku, tribīņu nojaukšana  
 

9. Publisko ūdeņu 
apsaimniekošanas 
plāna izstrāde 2017.-
2026. gadam 

IP3_5 

U3.5.1 

A3.5.1.3 

20376 2016.-
2017. 

Izstrādāts Carnikavas novada 
administratīvajā teritorijā esošo 
publisko ūdeņu un jūras 
piekrastes joslas 
apsaimniekošanas plāns 2017.-
2026. gadam 

 



Pielikums Nr.2  “Sabiedrība ar dvēseli “ projektu konkurss 
 

2016. gadā tika īstenoti 13 projekti projektu konkursa “Sabiedrība ar 

dvēseli “ ietvaros. 

2016.gada projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” īstenotie projekti 

rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” 

Nr. 

p. 

k. 

Īstenotā 

uzdevuma 

veicējs 

Īstenotā 

projekta nosaukums 

Īstenotais uzdevums un projekta 

ietvaros izveidotās infrastruktūras 

atrašanās vietas Carnikavas novadā 

adrese, nosaukums vai apraksts 

Plānotais un 

faktiski 

izlietotais 

pašvaldības 

līdzfinansēju

ms (EUR) 

1. Inese Kīna “Āra basketbola 

groza ierīkošana 

iedzīvotāju veselīga 

dzīvesveida 

veicināšanai” 

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 

sporta veicināšana. Projekta ietvaros 

Smilšu ielā 2B, Carnikavā, ir uzstādīts 

basketbola grozs un soliņš, kā arī uz 

asfaltbetona seguma ir iezīmēta 

basketbola laukuma zona ar 

trīspunktu un soda līnijām. 

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

745,53 

2. DKS “Kāpas” Candera un Veisa 

ielu posmu 

asfaltēšana 

Teritorijas labiekārtošana. Projekta 

ietvaros izveidots asfaltbetona segums 

divās ielās Gaujas ciemā: Candera ielas 

122 metrus garā posmā un Veisa ielas 

155 metrus garā posmā. 

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

750,00 

3. Anna 

Krastiņa 

“Rotaļu laukums 

bērniem līdz 10 gadu 

vecumam” 

Teritorijas labiekārtošana. Projekta 

ietvaros Stacijas ielā 11, Carnikavā, 

publiski pieejamā daudzdzīvokļu mājas 

zemes kopīpašumā ir labiekārtots 

bērnu rotaļu laukums. Tajā tika 

uzstādīts jauns rotaļu laukuma 

komplekss ar slidkalniņu un šūpolēm, 

kā arī tika atjaunotas esošās šūpoles. 

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

750,00 

4. Ērika 

Sadovska 

“Atpūtas un bērnu 

rotaļu laukums” 

Teritorijas labiekārtošana. Projekta 

ietvaros Stacijas ielā 11, Carnikavā, 

publiski pieejamā daudzdzīvokļu mājas 

zemes kopīpašumā ir labiekārtots 

bērnu rotaļu laukums. Tajā tika 

demontēts nolietotais aprīkojums un 

uzstādīts jauns vingrošanas komplekss 

un smilšu kaste. 

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

750,00 

5. Arta Deniņa “Bērnu rotaļu un 

aktīvās atpūtas 

laukuma funkcionāla 

Teritorijas labiekārtošana. Projekta 

ietvaros Dārznieku ielā 3 publiski 

pieejamā daudzdzīvokļu mājas zemes 

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 



un estētiska 

uzlabošana” 

kopīpašumā un Dārznieku ielā 5, 

Carnikavā, ir veikta bērnu rotaļu 

laukuma atjaunošana un 

paplašināšana. Tajā veikta nolietotās 

smilšu kastes nomaiņa ar jaunu, kā arī 

tika uzstādīti divi jauni mini futbola 

vārti un izveidots trošu ceļš 

nobraucienam ar trīsi. 

740,00 

6. Sniedze 

Brakovska 

“Pieturas skolēniem 

un atpūtas vietas 

senioriem 

labiekārtošana” 

Teritorijas labiekārtošana. Projekta 

ietvaros Garciemā - Mežciema ielā, pie 

Mežciema ielas krustojuma ar Āpšu 

ielu, pieturvietā skolēniem un atpūtas 

vietā senioriem, kura izveidota 

īstenojot projektu 2015.gada 

konkursā, ir uzstādītas betona 

apmales un ieklāts bruģis 25kvm.  

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

750,00 

 

2016.gada projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” īstenotie projekti rīcībā 

“Sabiedriskās aktivitātes” 

 

Nr. 
p. k. 

 

Īstenotā 
uzdevum
a veicējs 

 

Īstenotā 

projekta 
nosaukums 

 

 

Īstenotais uzdevums un projekta 
ietvaros īstenoto aktivitāšu apraksts 

Plānotais un 

faktiski 

izlietotais 

pašvaldības 

līdzfinansēju

ms (EUR) 

1. Biedrība 
“Kalngali
eši” 

“Veselīgs uzturs un 
pirts procedūras 
veselības 
stiprināšanai un 
dzīves kvalitātes 
uzlabošanai” 

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 
sporta veicināšana. Projekta ietvaros 
novadītas 12 teorētiskas un praktiskas 
apmācību nodarbības par veselīga uztura 
pamatprincipiem un ēšanas paradumiem. 
Tika veikta dalībnieku grupas apmācības 
progresa kontrole, izmantojot projekta 
ietvaros iegādāto ķermeņa struktūras un 
arteriālā spiediena mērītājus. Notikušas 
divas teorētiskas un viena praktiska (ar 
pirts procedūru) veselību veicinošas 
nodarbības. Tajās piedalījās biedrību 
“Kalngalieši” un “Paeglis” biedri un 
novada iedzīvotāji vecumā no 20-75 
gadiem. 

Plānotais – 

663,30, 

izlietotais – 

663,30 

2. SLO*, 
biedrība 
”Nākotnes 
iela” 

“Personības 
izaugsmes treniņi 
un praktiskas 
apmācības 
Carnikavas novada 
jauniešiem: 

Iedzīvotāju izglītības nodrošināšana un 
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 
sporta veicināšana. Projekta ietvaros 
norisinājušies personības izaugsmes 
treniņi un aktivitātes, praktiskās 
darbnīcas (piem., āra dzīves pamatu 

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

750,00 



projekts UPES 
PUSE” 

apgūšana, ēdiena gatavošana), uz 
komandas darbu vērstas fiziskās 
aktivitātes un vieslekcijas. Kopumā 
aktivitātēs piedalījās 17 novada jaunieši 
vecumā no 11-15 gadiem, saturīgi 
pavadot vismaz 50 stundas sava brīvā 
laika. Projekta gaitā izgatavoti un pie 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” uzstādīti divi informatīvie 
stendi. 

3. Biedrība 
“Orientēša
nās klubs 
“K āpa”” 

“Orientējies un 
iepazīsti 
Carnikavas 
novadu” 

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 
sporta veicināšana. Projekts ietvaros 
noorganizēti un novadīti 6 pārgājieni, 
tādējādi iepazīstinot iedzīvotājus ar 
aktīvo atpūtu dabā. Pārgājienos kopumā 
piedalījās 107 dalībnieki. Savukārt 
orientēšanās apmācībās kopumā 
iesaistījās 13 pieaugušie un 20 bērni un 
jaunieši. Sagatavoti un pirmsskolas 
izglītības iestādes “Riekstiņš” un 
Carnikavas pamatskolas audzēkņiem 
nodoti izglītojoši bukleti. Dažādu gadu 
orientēšanās kartes nodotas Carnikavas 
novadpētniecības centram. 

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

750,00 

4. Gundega 
Ulme 

“Fizisko aktivitāšu 
efektivitātes 
pilnveidošana, 
izmantojot 
bioloģisko 
atgriezenisko saiti 
nūjošanas 
nodarbību laikā 
Carnikavas 
novadā” 

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 
sporta veicināšana. Projekta gaitā tika 
izveidota nūjošanas fokusa grupa 25 
cilvēku sastāvā vecumā no 32-75 
gadiem, kura tika iepazīstināta ar 
projekta mērķi. Pēc aparatūras 
bioloģiskās atgriezeniskās saites 
noteikšanai iegādes tika organizētas 
nūjošanas nodarbības 2-3 reizes nedēļā. 
Pavisam kopā notika 50 nodarbības. 
Notika konsultācijas par aparatūras 
izmantošanas iespējām un iegūto 
rezultātu izvērtēšanu gan ar nūjošanas 
fokusa grupas dalībniekiem, gan 
Carnikavas sporta centra speciālistiem. 

Plānotais – 

450,00,  

izlietotais – 

450,00 

5. SLO*, 
biedrība 

“Carnikav
as 
Invalīdu 
biedrība” 

“Šūšana un 
rokdarbi – 
aktivitāšu eliksīrs” 

Iedzīvotāju izglītības nodrošināšana. 
Projekta gaitā reizi nedēļā notika 
speciālistu vadītas apmācības prasmju 
un iemaņu iegūšanai darbā ar 
šujmašīnām un izšujamajām mašīnām, 
kuras iepriekš ir iegādātas Eiropas 
Savienības līdzfinansēta projekta 
ietvaros. Projekta aktivitātēs piedalījās 
vidēji 12 novada invalīdu biedrības 
biedri, kā arī citi vecāka gadagājuma 

Plānotais – 

450,00, 

izlietotais – 

450,00 



iedzīvotāji, tai skaitā, Kalngales 
iedzīvotāja. Gaidot Nēģu svētkus, 
nodarbību laikā tika izgatavoti drēbju 
karodziņi ar nēģa attēlu. 

6. Biedrība 
“Orientēša
nās klubs 
“K āpa”” 

“Meža spēles – 
mācies darot” 

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 
sporta veicināšana. Projekts ietvaros 
Carnikavas parkā notika orientēšanās 
spēle “Riekstiņš meklē draugus”, kurā 
piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” audzēkņi un citi bērni 
vecumā no 3-6 gadiem, kopā 210 
dalībnieki. Carnikavas sporta kompleksā 
notika orientēšanās spēle “Labirints” 
Carnikavas pamatskolas audzēkņiem, 
kurā piedalījās 215 dalībnieki vecumā 
no 7-16 gadiem. Bērni guva priekšstatu 
par citādo orientēšanos katram vecumam 
un sagatavotības līmenim, apguva jaunas 
iemaņas.  

Plānotais – 

750,00, 

izlietotais – 

750,00 

7. SLO*, 
biedrība 
”Nākotnes 
iela” 

“Angļu valodas 
zināšanu pilnveide 
Carnikavas novada 
skolēniem” 

Iedzīvotāju izglītības nodrošināšana. 
Projekta ietvaros īstenota radoša, 
interaktīva angļu valodas zināšanu 
pilnveides apmācība 14 novada 
jauniešiem 30 akadēmisko stundu 
apmērā. Projekta gaitā ir uzlabotas un 
nostiprinātas jauniešu angļu valodas 
gramatiskās zināšanas, valodas 
praktiskais pielietojums, komunikācijas 
un prezentācijas prasmes angliski, 
sniegts priekšstats pat tulkošanu kā 
profesiju. 

Plānotais – 

689,00, 

izlietotais – 

689,00 

* sabiedriskā labuma organizācija 



 
 

Pielikums Nr.3   Nākamā pārskata periodā  (2017.g.) plānotie pasākumi 
 
 

Nr. Projekta 
nosaukums Priorit āte 

Indikat īvās 
projekta 
izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proje
kta 

ievieša
-nas  

laiks 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

ES 
finansē-
jums/ 
fonds 

Pašvald
ī-bas 

finansē
-jums 

1.  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 

250 000 85 

ERAF 

SAM5.5.1
. 

15 2016.-
2018. 

1500 m virsmas 
bruģēšana, 
apgaismošana, 
labiekārtošana (soliņi 
u.c.) 

2.  Gājēju tilta pār 
Vecgauju izbūve 

IP1_1/U1.
1.4 

205 550 85 

ERAF 

SAM5.5.1
. 

15 2016.-
2018. 

Projektēšana 

Izbūvēts gājēju tilts, 
kas savieno Gaujas 
promenādi ar 
novadpētniecības 
centru 

3.  Svētku laukuma 
labiekārtošanas 2. 
kārta 

IP1_1/U1.
1.4 

130 000 85 

ERAF 

SAM5.5.1 

15 2016.-
2018 

Projektēšana 

Bruģēti celiņi, soliņi, 
atkritumu urnas, 
apgaismojums 
jaunajiem celiņiem, 
stāvlaukums un vides 
objekts. 

4.  Carnikavas ciema 
centra drošas 
transporta/gājēju 
sistēmas 
izveidošana 

IP1_1/U1.
1.4 

99 500 

 

 

 

0 100 2016-
2017 

 

 

Jūras ielas izbūve 
posmā no Laivu ielas 
līdz asfaltētā posma 
beigām  

5.  Ielu attīstība 
Garupē 

IP1_1/U1.
1.3 

407 726 

 

91 700 

0 100 2016-
2017 

 

 

Garupes ielas pārbūve 

 

Pureņu ielas divkāršas 
virsmas apstrāde 

6.  Dzirnupes ielas 
Siguļos virsmas 
seguma atjaunošana 

IP1_1/U1.
1.3 

5 000 

659 341 

 

0 100 2016. 

2017 

 

Tehniskā projekta 
izstrāde 

Šķembu maisījuma un 
jauna asfaltbetona 
seguma izbūve. 
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Nr. Projekta 
nosaukums Priorit āte 

Indikat īvās 
projekta 
izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proje
kta 

ievieša
-nas  

laiks 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

ES 
finansē-
jums/ 
fonds 

Pašvald
ī-bas 

finansē
-jums 

7.  Publisko ūdeņu un 
jūras piekrastes 
joslas 
apsaimniekošanas 
plāna izstrāde 

IP2_1/U2.
1.1. 

20 000 0 100 2017 Izstrādāts Publisko 
ūdeņu un jūras 
piekrastes joslas 
apsaimniekošanas 
plāns, noteiktas atpūtas 
un tirdzniecības vietas, 
nepieciešamais 
labiekārtojums. 

8.  Gājēju takas uz jūru 
izbūve Garciemā 

IP2_1 30 000 85 

Est-Lat 

15 2017 Izbūvēta koka laipu 
taka no Aizvēju ielas 
uz jūru.  

9.  Piekrastes 
sasniedzamība 

IP2_1 

IP2_2 

447 886 85 

ERAF 

15 2017-
2018 

Izbūvēta betona 
plākšņu seguma taka 
uz jūru ar koka laipu 
kāpās un skatu 
platform. 

10.  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 

11.  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.) 

12.  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 –M. Sporta 
ielas galā, Līdums-2 
pie Korandes – 2015. 
g., Gaujas ciemā) 
atbilstoši Publisko 
ūdeņu 
apsaimniekošanas 
plānam 2016.-2021. 

13.  Izglītības un sporta 
pakalpojumu 
sniegšanas 
infrastruktūras 
komplekss 
plānojums 

IP1_1/U1.
1.4 

ĪP1 

IP5_1/U5.
1.1 

392 040 0 100 2016. Carnikavas novada 
izglītības iestāžu 
mācību vides 
uzlabošanai 
nepieciešamo pārbūves 
būvprojekta 
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Nr. Projekta 
nosaukums Priorit āte 

Indikat īvās 
projekta 
izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proje
kta 

ievieša
-nas  

laiks 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

ES 
finansē-
jums/ 
fonds 

Pašvald
ī-bas 

finansē
-jums 

14.  Estrādes izbūve 
muižas parkā 

IP1_9/U1.
9.1/A1.9.
1.3 

A1.9.1.4. 

486 300 

SAM5.5.1. 

85 15 2016-
2018. 

Projektēšana 

Izbūvēta estrāde ar 
“gliemezi”, 
paplašinātas skatītāju 
solu rindas. 

15.  Piejūras 
internātpamatsko-
las ēkas un tai 
piegulošās 
teritorijas pārbūves 
projektēšana 

ĪP1 47 190 

 

0 100 2017 Uzprojektēta ēkas 
pārbūve par 
bērnudārzu 

16.  Izglītības iestāžu 
informatizācija 

ĪP1 200 000 85 

ERAF 

15 2016.-
2018. 

IT uzlabošana CPS un 
PII „Riekstiņš”, PI 

17.  Videonovērošanas 
kameru uzstādīšana 
publiskajās vietās 

IP1_1/U1.
1.3 

80 000 80 

ERAF 

20 2016.-
2018. 

Ciemu publiskajās 
vietās uzstādītas 
videonovērošanas 
kameras 

18.  Ūdenssaimniecības 
rekonstrukcija 

IP5_3/U5.
3.2 

HU1.2/ 

UHA1.2.1 

195 859 0 100 2017. 

 

 

Rekonstruēti 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli, 
izstrādāti būvprojekti. 
Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu 
izbūve Dzērvju un  
Pūces ielās Kalngalē 

19.  Uzņēmējdarbības 
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. 

20.  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. 
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Nr. Projekta 
nosaukums Priorit āte 

Indikat īvās 
projekta 
izmaksas 

(eiro) 

Finanšu avoti % Proje
kta 

ievieša
-nas  

laiks 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un 
to rezultatīvie rādītāji 

ES 
finansē-
jums/ 
fonds 

Pašvald
ī-bas 

finansē
-jums 

21.  Novadpētniecības 
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. 

22.  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 

 

23.  Pašvaldības 
nozīmes 
koplietošanas 
meliorācijas 
sistēmas uzturēšana 
un atjaunošana 

IP2_3 17000 

 

 

350 000 

 

 

 

90 

ELFLA 

 

LAP 
apakšpasā
-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 

24.  Pievadceļu 
atjaunošana 
lauksaimniecības 
uzņēmumiem 
Eimuru ciemā 

IP3_1 159 000 

 

 

 

85 

ELFLA 

LAP 
apakšpasā
-kums 
7.2. 

15 

 

 

 

2016.-
2018. 

 

 

 

Eimuru ciema 
lauksaimniecības 
uzņēmumiem atjaunoti 
pievadceļš 600m 
garumā 
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Pielikums Nr.4   Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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Pielikums Nr.5   Domes lēmums par gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 


