
Carnikavas novads 
Dzīvo zaļi! 

Carnikavas novada pieredze 
vides apsaimniekošanā 

Edgars Pudzis 
Carnikavas novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 



Saturs 

.  • Pašvaldības darbība vides jomā: 

 

– Plūdu risku samazināšana 

– Meliorācijas sakārtošana 

– NATURA2000 teritorija/piekraste 

– Notekūdeņu apsaimniekošana 



Plūdu risku samazināšana 

.  • Esošā situācija: 
– Plūdu radītāji – Gaujas un Vecgaujas upes, kā arī 

Dzirnezers; 

– Carnikavas ciemu aizsargā pirms 40 gadiem 
izbūvētas inženierbūves; 

– Gaujas un Siguļu ciemo applūst katru gadu; 

– Ūdens līmenim ir tendence paaugstināties katru 
gadu; 

– MK izvērtēja situāciju un nolēma piešķirt 
finansējumu 3 milj.LS apmērā. 

 



Plūdu risku samazināšana 

.  • Par projektu: 

– Finansējuma saņēmējs: Carnikavas novada dome 

– Finansējuma avots: ERAF 

– Apmērs: šobrīd 1,13 milj.Ls (100% ERAF) 

– Šobrīd paredzēti rekonstrukcijas darbi, bet MK 
noteikumos rezervēti papildu 2 milj.Ls arī jaunu 
objektu būvniecībai 

 





    
 
 
 
 
 

DAMBJI: 
Carnikavas-Centra poldera(D-1) dambis 
Carnikavas- Sala poldera (D-2) dambis 
Aizsargdambis (D-6) Dzērveņu ielā 2, Gaujā 
Līduma-2 (D-3) aizsargdambis  
 
SŪKŅU STACIJAS: 
Carnikavas-Centra poldera(SS-1, SS-2) sūkņu stacija 
Carnikavas- Sala poldera (SS-3) sūkņu stacija 
Sūkņu stacija (SS-4) Dzērveņu ielā 2, Gaujā 
Līduma-2 (SS-5) sūkņu stacija 
 
BŪNAS: 
Būnas pie Līdums-2 (B-2) 
 

Plūdu risku samazināšana 



    
 
 
 
 
 

DAMBJI: 
Siguļu ciemata aizsargdambis (D-4) 
Carnikavas aizsargdambis (D-7, D-8) 
Gaujas ciemata aizsargdambis  (D-5) 
 
SLŪŽAS: 
Siguļu dambja slūžas (SL-1,SL-2) 
 
SŪKŅU STACIJAS: 
sūkņu stacija (SS-6) 
 
KRASTA STIPRINĀJUMS: 
Krasta stiprinājums (GK-1) pie NAI 

Plūdu risku samazināšana 



Plūdu risku samazināšana 

.  • PROBLĒMAS: 

– Neskaidra paralēlu darbu veikšana un atbildība, ja 
objekts atrodas vairākās pašvaldībās; 

– Sarežģīta īpašumu atsavināšana; 

– Ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūras. 



Meliorācijas sakārtošana 

.  • Esošā situācija: 

– Carnikavas novadā atrodas 4 meliorācijas sistēmas 
(polderi) – 60% teritorijas; 

– Visi polderi klasificēti kā koplietošanas meliorācijas 
sitēmas; 

– Meliorācijas sistēmas izvietotas: 

• Gan ciemos, gan lauku teritorijās; 

• Meliorācijas sistēmas izvietotas viarākās 
administratīvajās teritorijās. 



Meliorācijas sakārtošana 

.  Par projektu: 
Projekta iesniedzēji: 
Carnikavas novada dome un VAS Latvijas valsts meži 
Projekta aktivitātes: 
Sūkņu stacijas «Eimuri» rekonstrukcija un Garciema 
grāvju tīrīšana 
Projekta finansējums: 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
– projekta kopējās izmaksas - Ls 319 685 

• ELFLA – Ls 105 420 
• LVM – Ls 4720 
• Pašvaldība – Ls 209 544 



Meliorācijas sakārtošana 

.  • PROBLĒMAS: 

– Koplietošanas sistēmām nav viena atbildīgā; 

– Valstī nedarbojas soda mehānismi; 

– Nav noteikta kārtība un atbildība par meliorācijas 
sistēmu apsaimniekošanu, kas atrodas vairākās 
pašvaldībās. 



NATURA2000/PIEKRASTE 

.  • Dabas parks «Piejūra» aizņem 20% teritorijas 

• Neskaidras īpašuma tiesības un atbildība 

• Liela atpūtnieku plūsma 

• Neesoša atpūtnieku infrastruktūra 

• Vairāk aizliegts kā atļauts 

• ... 



• Izbraukāšana 

 

Esošā situācija 



Dabas parks «Piejūra» 

• Izciršana un biotopi iznīcināšana 

 

Esošā situācija 



• Piemēslošana 

 

Esošā situācija 



• Atpūtas infrastruktūras neesamība 

Esošā situācija 



• Stāvlauku trūkums 

Esošā situācija 



• Kādu mēs redzam nākotni? 

 

Esošā situācija 



• Ainaži 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



• Sakārtota vide 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



• Sakārtota vide 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



• Sakārtota vide 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



 

• IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI 

– Bet vai tas ir pašvaldības uzdevums?? 

Ko mēs daram? 



Projekta vadošais partneris: Saulkrastu novada dome 
 
Sadarbības partneri no Latvijas un Igaunijas, tai skaitā Carnikavas novada pašvaldība 
 
Īstenotās aktivitātes Carnikavas novadā: 
 atjaunots stāvlaukums Lilastē 
 izstrādāts glābšanas stacijas tehniskais projekts 
 Iegādāts nepieciešamais aprīkojums (soliņi, pārģērbšanās kabīnes) 
 iegādāts saimnieciskais inventārs (kvadracikli un glābšanas laiva) 
 izveidota atpūtas vieta pie jūras Garciemā 
 apmācības un informatīvie materiāli 

PROJEKTS: 
«BEACH HOPPING» 



PROJEKTS: 
«BEACH HOPPING» 



Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions 
 
Projekta partneris Vidzemē: Vidzemes Tūrisma asociācija 
 
Projekta galvenā iecere ir attīstīt Rīgas, pierīgas teritorijas un Vidzemes savstarpējo 
velomaršrutu tīklojumu un izveidot sākotnējo infrastruktūru 
 
No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas 
novadu pašvaldības 
 
Projekts „CentralBalticCycling”, jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība 
un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” tiek realizēts Centrālās Baltijas programmas 
INTERREG IV A ietvaros, tā kopējais budžets ir 1 497 889 Eiro, no kuriem 1 161 001 
Eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

PROJEKTS: 
«Central Baltic Cycling» 



Ieguvumi un paveiktais Carnikavas novada pašvaldībā: 
• Veikta publiskā apspriešana; 
• Konsultācijas ar dabas speciālistiem; 
• Pabeigts iepirkums par velo novietņu izveidošanu 4 vietās; 
• Notiek iepirkums par velo ceļa projektēšanu no Kalngales līdz Lilastei; 

 
• Tiks izstrādāta kopēja velo karte; 
• Tiks veikts iepirkums par velo informatīvo stendu izvietošanu; 
• Tiks marķēts pagaidu EiroVelo 13 maršruts. 

 
 

Finansējums Carnikavas novadā – kopējās izmaksas  59 372,00  Ls, tai skaitā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējums 47 497,60 Ls 

PROJEKTS: 
«Central Baltic Cycling» 







PROJEKTS 
«Piekrastes biotopu aizsardzība  

dabas parkā «Piejūra»» 

.  Projekta iesniedzēji: 

Vadošais partneris: Carnikavas novada dome 

Partneri: Rīgas pilsētas pašvaldība, Saulkrastu novada 
dome, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība «Baltijas 
krasti» 

Projekta finansējums: 

– projekta kopējās izmaksas – apmēram 1,5 milj.Ls, tai 
skaitā: 
• LIFE+ finansējums – 0,7 milj.Ls; 

• valsts budžeta finansējums – 0,38 milj.Ls; 

• projekta iesniedzēja un partneru finansējums – 0,37 milj.Ls 



PROJEKTS 
«Piekrastes biotopu aizsardzība  

dabas parkā «Piejūra»» 

.  
Projekta mērķi: 
 

1.Aktualizēt dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānu, t.sk. veikt 
sugu un biotopu inventarizāciju; 
2. Ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību DP „Piejūra” piekrastes 
biotopos (Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopos); 
3.Veikt biotopu aizsardzības pasākumus, mazinot antropogēnās slodzes 
radīto negatīvo ietekmi uz ES aizsargājamiem biotopiem un īpaši 
aizsargājamu sugu dzīvotnēm; 
4. Mīkstināt piekrastes erozijas izraisītās sekas, veicot krasta kāpu 
nostiprināšanu ar zaļajiem aizsargrisinājumiem; 
5. Veikt apmeklētāju un zemes īpašnieku informēšanu un izglītošanu 
par pareizu biotopu apsaimniekošanu un aizsardzību, tādējādi veicinot 
īpašnieku iesaistīšos ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanā. 

 



PROJEKTS 
«Piekrastes biotopu aizsardzība  

dabas parkā «Piejūra»» 

.  

Piemērs –Garciema plānotā infrastruktūra: 

 

 



Neatrisināma problēma 

.   

Kas vainīgs? 
 
Kam jārīkojas? 
 
Kam jāmaksā? 

Kam pieder? 
 
Cik ilgi gaidīsim 
likumu? 



NOTEKŪDEŅU  
APSAIMNIEKOŠANA 

.  • Esošā situācija 

– Centralizēta apsaimniekošana 4 ciemos (Kalngalē, 
Carnikavā, Mežgarciemā un Lilastē); 

– Sarežģīta problēma: 

• Pieaugošs iedzīvotāju skaits; 

• Esošās meliorācijas sistēmas; 

• Apbūves izmaiņas. 



NOTEKŪDEŅU  
APSAIMNIEKOŠANA 

.  • Projekti: 

– Ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā (1.kārta) 

– Ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā (2.kārta) 

– Ūdenssaimniecības attīstība Kalngalē (1.kārta) 

– Ūdenssaimniecības attīstība Lilastē (gaida 
apstiprinājumu) 



NOTEKŪDEŅU  
APSAIMNIEKOŠANA 

.  • Problēmas 

– Lielākajos un piekrastei vistuvākajos ciemos 
(Garciems, Gauja un Garupe) pakalpojums nav 
pieejams vispār; 

– FINANSES!! 

– Nav regulējuma pieslēgumu obligātai 
izmantošanai. 



 

Carnikavas novads 
Dzīvo zaļi! 

Paldies par uzmanību! 


