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Carnikavas novads ir viens no skaistākajiem Latvijā. Esam pārliecināti, ka ar 

kopīgu darbu novads var būt arī labākais Pierīgā. Mums jākonkurē ar infrastruktūru, 
teritorijas plānojumu, uzņēmējdarbības vidi, ar spēju izskolot bērnus, cienīgu attieksmi 
pret senioriem, ar kvalitatīvām brīvā laika aktivitātēm, ar pieeju visa veida 
pakalpojumiem un pašvaldības pārvaldes efektivitāti.  

 
Lai virzītos uz priekšu, ir pienācis laiks pozitīvām pārmaiņām.  
 
Pamatvērtība – cilvēks! Mēs pirmajā vietā izvirzām Carnikavas novada 

iedzīvotājus. Attīstot novadu, ieklausīsimies cilvēkos!  
 
Mūsu apkopotās aptaujas anketas parāda, ka svarīgākās novadnieku prioritātes ir: 

apgaismoti un salaboti ceļi, bērnudārzs un laba izglītība, pieejama medicīna, ērta un 
labiekārtota pieeja jūrai. Tāpēc mūsu darāmo darbu saraksts izveidots pēc iedzīvotāju 
vēlmēm. 

 
LABIEKĀRTOTAM NOVADAM 
1. Veiksim novada ielu stāvokļa revīziju. Pakāpeniski padarīsim novada ielas 

gaišas un izbraucamas.  
2. Uzbūvēsim gājēju/veloceliņu gar P1 šoseju posmā Kalngale-Carnikava. 
3. Paplašināsim esošos bērnu rotaļu laukumus un uzstādīsim āra trenažierus. 
4. Siguļos izveidosim senioru rezidenci ar medicīnas pakalpojumiem visiem un 

īpašiem pakalpojumiem bērniem. Saglabāsim esošo pirmsskolas grupu. 
5. Iztīrīsim Langas upi. 
6. Labiekārtosim pievedceļus jūrai un paplašināsim stāvlaukumus. 
7. Uztaisīsim Carnikavā dambi par apgaismotu promenādi un uzcelsim gājēju tiltu 

pār Vecgauju uz muzeju. 
8. Izveidosim pašvaldības centru Garciemā un informācijas punktu Gaujā. 
9. Karlsona parka vietā izveidosim laukumu dažādiem sporta veidiem. 
10. Nodrošināsim ģimenes ārstu prakses vietu pieejamību visiem. 
11. Sakārtosim Carnikavas tirgus laukumu un autoostu.  
12. Izveidosim novada iekšējo autobusu kustību ar atlaidi novadā 

deklarētajiem. 
 
IZGLĪTĪBAI, SPORTAM, KULTŪRAI 
1. Steidzami uzlabosim pamatskolu, uz tās bāzes izveidosim labāko Pierīgas 

vidusskolu ar spilgtu līderi un radošu skolotāju kolektīvu. Uzbūvēsim skolas piebūvi, 
ieguldīsim telpu aprīkojumā, mācību materiālos, skolotāju motivācijā un izaugsmē. 

2. Rekonstruēsim stadionu un izveidosim Carnikavas sporta skolu. Attīstīsim tautas 



sportu. 
3. Attīstīsim iespēju būvēt Carnikavas baseinu. 
4. Uzbūvēsim bērnudārzu Kalngalē. 
5. Carnikavas mūzikas un mākslas skolai uzbūvēsim plašu ēku. 
6. Uzbūvēsim piebūvi tautas namam „Ozolaine”. 
7. Iegādāsimies autobusu senioru, skolēnu, sportistu un kolektīvu vajadzībām. 
8. Atbalstīsim baznīcas atjaunošanu Siguļos. 
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI  
1. Popularizēsim Carnikavas nēģa zīmi, atbalstīsim zvejniekus un nēģu cepējus. 
2. Veicināsim jaunu uzņēmumu, it sevišķi visu veidu pakalpojumu sniedzēju 

izveidi novadā, izmantojot atbalsta programmas. 
3. Veicināsim, lai šeit reģistrētie uzņēmēji strādātu novadā un cilvēkiem būtu darba 

iespējas tuvu mājām. 
4. Popularizēsim vietējos uzņēmumus Latvijā un tālāk. 
5. Atbalstīsim Gaujas piekrastes izmantošanu tūrisma pakalpojumu attīstībai. 
6. Veicināsim uzņēmēju apvienības atjaunošanu. 
 
SADARBĪBAI 
1. Izveidosim Novadnieka karti ar reāliem finansiāliem labumiem deklarētajiem. 
2. Piedāvāsim progresīvu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodi – ar 

atlaidi līdz 90%. 
3. Palīdzēsim ar medicīnas izdevumu samaksu novada vientuļajiem pensionāriem, 

maznodrošinātajiem, daudzbērnu ģimenēm. 
4. Meklēsim risinājumus, kā samazināt komunālo pakalpojumu tarifus. 
5. Padarīsim www.carnikava.lv par izcilu platformu esošajiem un potenciālajiem 

novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 
6. Īstenosim 100% atklātību par pašvaldības tēriņiem novada mājas lapā. 
7. Pirms lielu projektu uzsākšanas rīkosim iedzīvotāju aptaujas. 
8. Sadarbosimies ar Carnikavas novada nevalstiskajām organizācijām. Veicināsim 

jaunu biedrību izveidi. 
9. Carnikavas pašvaldībā atjaunosim sadarbību starp vadītājiem un darbiniekiem, 

autoritāro vadības stilu aizvietosim ar mūsdienīgām un demokrātiskām metodēm, 
motivēsim pašvaldības iestāžu darbiniekus strādāt novada iedzīvotāju labā. 

 
Lai sasniegtu ieplānoto, ieguldīsim līdzekļus tur, kur tie veicina deklarēto 

iedzīvotāju un jaunu uzņēmēju pieaugumu. Pašreiz Carnikavas novadā deklarējušies ir 
aptuveni 50% pastāvīgo iedzīvotāju, mūsu mērķis – vismaz 80%. Jo vairāk deklarētu 
iedzīvotāju un uzņēmēju – jo lielāki līdzekļi budžetā būs vajadzību īstenošanai. 

 
Carnikavas novada vēlētājs ir pelnījis pašvaldības vadību, kas noskaidro iedzīvotāju 

vajadzības un efektīvi novirza budžeta līdzekļus iedzīvotāju svarīgāko vajadzību 
realizēšanai. Strādāsim novada labā ar visaugstāko cieņu un atbildību pret saviem 
iedzīvotājiem! 

 
KOPĀ VARAM LABĀK! 


