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1. ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

Inčukalna novads atrodas Vidzemē,  35 km attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas ar 

Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un Garkalnes novadiem.  

Inčukalna novada platība ir 112 km
2
 un to veido Vangažu pilsēta (5,1 km

2
) un Inčukalna 

pagasts (107,1 km
2
) – tajā skaitā Gaujas ciems un Egļupe.  

Novada administratīvais centrs - Inčukalns. 

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 8240 iedzīvotāji  

Apdzīvojuma struktūru Inčukalna novadā veido Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts, kā arī 

lielākās apdzīvotas vietas – Gauja un Egļupe. 

Uzņēmējdarbība: lielākoties novadā uzņēmumi darbojas mežizstrādes, kokapstrādes, 

metālapstrādes, betonražotnes, kažokādu apstrādes un pakalpojumu sniegšanas nozarēs. 

Dabas resursi: novads ir bagāts ar mežiem, tie aizņem 63% no kopējās novada teritorijas. 

Novadā ir arī smilts, grants un kūdras atradnes. 

Transporta infrastruktūra: novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi Rīga – Sigulda – 

Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) (A3) un reģionālais 

autoceļš Inčukalns – Ropaži - Ikšķile (P10), kā arī dzelzceļa līnija Meitene - Jelgava - Rīga - Lugaži. 
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1.1. IEDZĪVOTĀJI 

 

Reģistrēto  iedzīvotāju skaits –2014. gadā  8240 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

dati uz 01.01.2015.). Novada teritorijā iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Ņemot vērā 

2013. rādītājus, iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 65 cilvēkiem.  No 2014.gada 1.janvāra līdz 

31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 504 personas, kas ir par 11 personām vairāk, nekā šādā 

pašā laika posmā 2013.gadā. No tām 259 – Inčukalna pagastā (par 28 personām mazāk, nekā 

2013.gadā), 245 – Vangažu pilsētā (par 39 personām vairāk, nekā 2013.gadā). 2014.gadā novadā 

piedzima 46 bērni un nomira 76 cilvēki. 

 

Reģistrēto iedzīvotāju skaita dinamika laika posmā no 2011.līdz 2014.gadam 

 

Attēlā redzams, ka 2014.gadā Inčukalna novadā bijuši reģistrēti 5419 iedzīvotāji 

darbspējīgā vecumā. Kā redzams attēlā, ir palielinājies vīriešu līdz darba spējas vecumam 

skaits (+6), savukārt sieviešu skaits līdz darba vecumam ir samazinājies (-18). Samazinājies 

arī vīriešu skaits darbaspējas vecumā (-51), tāpat samazinājies arī sieviešu skaits darbaspējas 

vecumā(-49).  

Latvieši 4551 Iedzīvotāju nacionālais 

sastāvs 

Attēlā redzams, ka, 

salīdzinot ar 2013.gadu,  

ir samazinājies gan 

latviešu (-107), gan 

krievu (-115) skaits.  

 

Krievi 2626 

Ukraiņi 295 

Baltkrievi 276 

Poļi 145 

Neizvēlēta 118 

Pārējie 229 
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Iedzīvotāju struktūra pēc darbspējas sadalījuma, sievietes, vīrieši, novadā kopā 2014.gadā  

 

 

Iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas 2013. un 2014.gadā 
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1.2. NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJVIDE 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) datiem, 2014.gada 

beigās bezdarba līmenis Inčukalna novadā bija 6.1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 

skaita, bezdarbnieku skaits – 297 personas. Tas nozīmē, ka, salīdzinot ar 2013.gadu, 

bezdarba līmenis ir krities par 0.6%, bet bezdarbnieku skaits samazinājies par 125 personām 

(2013.gadā tās bija 422 personas, bet 2014.gadā – 297 personas).  

BEZDARBNIEKU SKAITS SADALĪJUMĀ PĒC BEZDARBA ILGUMA 

 

  

Bezdarba ilgums 

līdz 6 mēn. 6 - 12 mēn. 1 - 3 gadi 3 gadi un vairāk 

Kopā Sievietes Vīrieši Kopā Sievietes Vīrieši Kopā Sievietes Vīrieši Kopā Sievietes Vīrieši 

  9120 5353 3767 3936 2405 1531 1858 1189 669 764 430 334 

  9120 5353 3767 3936 2405 1531 1858 1189 669 764 430 334 
Inčukalna 

pagasts 98 52 46 25 15 10 28 13 15 16 8 8 

Vangaži 63 37 26 27 16 11 19 16 3 21 19 2 

 

Populārākās novada uzņēmējdarbības nozares pēc darbības veida ir mazumtirdzniecība 

nespecializētajos veikalos, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana (9 uzņēmumi), automobiļu apkope un remonts, grīdu un sienu apdare, restorānu un 

mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, u. c. nozares. 

 

Uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas dinamika Inčukalna novadā, 2010. – 2013.gads, skaits gadā 
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Laika posmā no 2010. – 2014. gadam Inčukalna novadā reģistrēti (Komercreģistrā un 

Uzņēmumu reģistrā) 257 uzņēmumi un likvidēti 61 uzņēmumi.  

Kopā uz 2014.gada decembri Inčukalna novadā aktīvi 604 uzņēmumi, bet likvidēti 246. 

 

 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem uz 2014.gadu 

NPK Uzņēmums  Apgrozījums, EUR  pret 2013 pret 

2012 

pret 2011 

 

1 IKEA Industry Latvia Ltd, SIA  32,260,192.00 0% 0% 5% 

2 INČUKALNS TIMBER, Akciju sabiedrība  6,706,393.00 6% 3% 11% 

3 Lauku rudzupuķe, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

3,930,379.00 34% 2.14 

reizes 

nav datu 

4 M BERGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  3,196,265.00 48% 2.00 

reizes 

2.36 reizes 

5 GAUJA AB, SIA  2,665,745.00 -35% -44% -16% 

6 PLUSS 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  2,490,620.00 -3% -13% -18% 

7 KL Retail, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  2,352,694.00 85% 2.78 

reizes 

3.53 reizes 

8 VANGAŽU SILDSPĒKS, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

2,126,352.00 -2% -11% 9% 

9 SATIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

tirdzniecības-ražošanas firma  

2,098,309.00 29% 59% 90% 

10 Vangažu Namsaimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

1,449,286.00 5% 12% 19% 

11 Gourmet trade house, SIA  1,436,757.00 -4% 5% nav datu 

12 Guliver, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  1,431,041.00 6.39 reizes 5.20 

reizes 

nav datu 

13 LSAB Latvia, SIA  1,303,869.00 17% 29% 52% 

14 SIGULDAS BLOKS, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

1,288,888.00 -6% 4% -1% 

15 VĒSMIŅAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  1,254,890.00 30% 30% 41% 

16 Gaida, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma  1,253,692.00 10% 11% 12% 

17 BITATEKS, SIA  1,133,429.00 12% 22% 3.27 reizes 

18 IZITEK, SIA 905,043.00 16% 15% 35% 

19 VALANT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  835,408.00 1% 5% 8% 

20 LATEURO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  660,573.00 -5% 25% 1% 

 

 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015565&id=391&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015565&id=391&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015565&id=391&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015565&id=391&tablereorder=yes&tableorder=4&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015565&id=391&tablereorder=yes&tableorder=4&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015565&id=391&tablereorder=yes&tableorder=5&tablesequence=A
http://company.lursoft.lv/swedwood-latvia-ltd./40003373121
http://company.lursoft.lv/incukalns-timber/40003240543
http://company.lursoft.lv/lauku-rudzupuke/40103441301
http://company.lursoft.lv/lauku-rudzupuke/40103441301
http://company.lursoft.lv/m-bergs/40003574839
http://company.lursoft.lv/gauja-ab/40003306830
http://company.lursoft.lv/pluss-1/50003413341
http://company.lursoft.lv/kl-retail/40103388462
http://company.lursoft.lv/vangazu-sildspeks/40003434587
http://company.lursoft.lv/vangazu-sildspeks/40003434587
http://company.lursoft.lv/satis/40003108492
http://company.lursoft.lv/satis/40003108492
http://company.lursoft.lv/vangazu-namsaimnieks/50003142371
http://company.lursoft.lv/vangazu-namsaimnieks/50003142371
http://company.lursoft.lv/gourmet-trade-house/40103529263
http://company.lursoft.lv/guliver/40103490699
http://company.lursoft.lv/latvia-tool-service/40003381260
http://company.lursoft.lv/siguldas-bloks/40003109290
http://company.lursoft.lv/siguldas-bloks/40003109290
http://company.lursoft.lv/vesminas/40003081963
http://company.lursoft.lv/gaida/40103082024
http://company.lursoft.lv/bitateks/40003357485
http://company.lursoft.lv/izitek/40003997445
http://company.lursoft.lv/valant/40103012351
http://company.lursoft.lv/lateuro/40003112360
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1.3. ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA 

Īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām uz 

01.01.2015.  

 

Inčukalna novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma veidu 

struktūra, un līdz ar to arī dažādas izmantošanas iespējas.  

 

Inčukalna novada teritorijā ir 4054 zemes vienību ar kopējo platību 11193,1 ha. Tajā 

skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, augļu dārzi, pļavas, ganības), mežs, 

krūmājs, purvs, ūdens objektu zeme (zeme zem ūdeņiem, zeme zem zivju dīķiem), zeme zem 

ēkām un pagalmiem, zeme zem ceļiem, pārējās zemes.  

 

 

 

Zemes sadalījums pēc lietojuma Inčukalna novadā, ha, 2014.gads 

3765,4 

5738,3 

123,2 
172,6 

110,7 336,7 
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16,2 41,8 

187,9 

452,7 26,5 183,6 
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Derīgo izrakteņu ieguves
teritorija

Dabas pamatnes un rekreācijas
nozīmes zeme

Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme

Daudzdzīvokļu māju apbūves
zeme

Komercdarbības objektu pbūves
zeme
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2. NČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA 

2.1. INČUKALNA NOVADA DOME 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlēta dome – pašvaldības 

lēmējinstitūcijas, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. 

 

 

Inčukalna novada pārvaldes struktūra 

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām un atbilstoši Inčukalna novada nolikumam, 

pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Dome, kas 

pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu. Savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tas darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācija, kuru vada tās 

izpilddirektors. 

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 

15 (piecpadsmit) deputātiem. 
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Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā, pulksten 14.00. 

Inčukalna novada domē laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ir 

notikušas 22 domes sēdes (kas ir par septiņām sēdēm vairāk, nekā 2013.gadā), kurās izskatīti un 

pieņemti lēmumi par 675 jautājumiem (kas ir par 186 jautājumiem mazāk, nekā 2013.gadā).Tika 

pieņemti 19 saistošie noteikumi (kas ir par 15 mazāk, nekā 2013.gadā).  

 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas: 

– izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu 

komiteja.6 (sešu) deputātu sastāvā; 

– attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja.6 (sešu) deputātu sastāvā; 

– finanšu jautājumu komiteja 5 (piecu) deputātu sastāvā. 

– komunālo jautājumu komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome no deputātiem un Inčukalna novada 

pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas:  

- iepirkuma komisija 

– izsoles komisija 

– administratīvu pārkāpumu komisija 

– koku ciršanas komisija; 

– uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības iestādēs; 

– privatizācijas komisija 

– vēlēšanu komisija 
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– politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa 

noteikšanas un iesniegumu izskatīšanas komisija 

- ar lauksaimnieciskas zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija 

- medību koordinācijas komisija 

Domes pārziņā pašreiz esošās struktūrvienības: 

 Būvvalde; 

 Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Finanšu nodaļa; 

 Kanceleja; 

 Vangažu pilsētas pārvalde; 

 Inčukalna novada bibliotēka ar filiālbibliotēku Vangažos 

 Inčukalna tautas nams; 

 Vangažu kultūras nams; 

 Inčukalna sporta komplekss; 

 Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļa. 

 

 Domes pārziņā pašreiz esošās iestādes: 

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” ar filiāli “Lapsiņa”; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos; 

 Bāriņtiesa; 

 Sociālais dienests; 

 Vangažu vidusskola; 

 Inčukalna pamatskola; 

 Mūzikas un mākslas skola; 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās, kas nodarbojas ar pašvaldību 

funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 

 SIA „Vangažu Namsaimnieks” 

 PSIA „Vangažu Avots”; 

 PSIA Vangažu ambulance”; 

 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”; 

 PASAM „Gauja”; 

 KKS „Allažu saime”; 

 SIA „Rīgas rajona olimpiskais centrs”. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

 Latvijas pašvaldību savienība 

 Latvijas pilsētu savienība 

 Latvijas pašvaldību mācību centrs 

  

http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/buvvalde1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/dzimtsarakstu_nodala/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/finansu_nodala/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/kanceleja1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/vangazu_pilsetas_parvalde1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/incukalna_novada_biblioteka/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/incukalna_tautas_nams11/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/vangazu_kulturas_nams11/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/incukalna_sporta_komplekss11/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/pirmsskolas_izglitibas_iestade_8220minka8221_ar_filiali_8220lapsina82211/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/pirmsskolas_izglitibas_iestade_8222jancis8221_vangazos1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/barintiesa1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/socialais_dienests1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/vangazu_vidusskola/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/incukalna_pamatskola/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/muzikas_un_makslas_skola1/
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2.1.NOZĪMĪGĀKIE  PAŠVALDĪBAS  DARBĪBAS  FINANŠU  REZULTĀTI 

 

2014.gadā Inčukalna pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 6 702 824 euro, kas 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir par 474 362  mazāk, jeb par  7%  mazāk. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu vislielākais samazinājums ir valsts budžeta 

transfertu ieņēmumos par 692 758 euro, jeb 38%, kas izskaidrojams ar , to ka 2013. gadā  tika 

veikti KPFI projekti „Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija” un 

„Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Inčukalna novadā” un saņemts finansējums.  

Nodokļu ieņēmumi 4 938 660 euro, kas sastāda 74 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu par 185 333 euro, jeb par 4%. 

Nenodokļu ieņēmumi  sastāda  65725 euro ,jeb 1%,maksas pakalpojumi -476613 euro jeb 7% un 

transfertu ieņēmumi 1 221 826 euro , jeb 18% no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Speciālā 

budžeta ieņēmumi 2014.gadā  183 155 euro, t.sk. autoceļu fonda līdzekļi 132 132 euro un dabas 

resursu nodoklis- 50718 euro. 

 2014.gadā  Inčukalna pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 5 892 894 euro, par 92031 

euro jeb par 2% vairāk kā iepriekšējā pārskata gadā. 

 

Inčukalna novada pašvaldības attīstības stratēģijas galvenais mērķis ir sekmēt novada un 

tās iedzīvotāju labklājību, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt daudzveidīgu tautsaimniecisko 

attīstību, nodrošinot veselīgu, labvēlīgu un drošu vidi tautsaimniecības darbībai. Iedzīvotājiem 

pieejama vispārējā vidējā izglītība – kā minēts iepriekš, darbojas 3 pirmsskolas izglītības 

iestādes, Vangažu vidusskola un Inčukalna pamatskola. Inčukalna novada pašvaldības 2014.gadā 

pamatbudžeta izdevumos izglītībai tika izlietoti 2 745 809 euro, jeb 47%.no kopējiem 

izdevumiem, t.sk. transfertu izdevumi 968 175 euro. Novadā veiksmīgi darbojas Mūzikas un 

mākslas skola, ko apmeklē 160 novada bērni. 

Inčukalna sporta komplekss ir viens no labākajiem Pierīgā. Notiek augsta līmeņa sporta 

sacensības, piesaistot sportistus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm, kā arī nodrošina tuvējās 

apkārtnes iedzīvotājus ar treniņu iespējām sporta zālē un peldbaseinā. Tika noslēgti pakalpojuma 

līgumi ar Garkalnes, Ropažu, Krimuldas un Siguldas novadiem. Sporta kompleksā bērniem ir 

iespēja apgūt dažādus sporta veidus: florbols, futbols, handbols, badmintons, basketbols, 

peldēšanas, ūdens polo. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sporta kompleksā 2014.gadā 

palielinājušies par 11%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. 

Funkcionālajā kategorijā ”Sociālā aizsardzība” dažāda veida pabalstos pārskata gadā kopā 

izlietoti 245278 euro, kas ir par 73603 euro mazāk kā iepriekšējā gadā. Sociālā dienesta darbs 
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orientēts uz kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu novada 

iedzīvotājiem. Izlietotais līdzekļu apjoms sociālajiem pakalpojumiem ir palielinājies , kas liecina 

par to, ka pieaug iedzīvotāju pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem. Salīdzinot iepriekšējo 

pārskata gadu ir samazinājies GMI pabalstu saņēmēju skaits. Arī mājokļa pabalstu saņēmēju 

skaits ir samazinājies. Visas izmaiņas saistītas ar izmaiņām saistošajos noteikumos „Sociālā 

palīdzība Inčukalna novadā”.  

Kultūras aktivitātes veicina Vangažu kultūras nams un Inčukalna tautas namss, kuros 

darbojas arī lielākā daļa pašdarbības kolektīvu, kopienas, kopas, interešu grupas, utt. Pašdarbības 

kolektīvi piedalās Dziesmu un Deju svētkos. Tas nozīmē, ka pašdarbības kolektīvi kļūst arvien 

profesionālāki, tajos iesaistās aizvien vairāk iedzīvotāju. Integrācijas ziņā nozīmīga loma ir 

novadā esošajām krievu, baltkrievu un ukraiņu kopienām. Kolektīvu darbība sniedzas arī ārpus 

novada robežām, sadraudzība starp valstu kolektīviem tiek attīstīta vairāku gadu garumā.  

Brīvā laika pavadīšanas iespējas (bērnu laukumi, ielu vingrošanas laukumi, dažādu sporta 

veidu laukumi, utt.) un bezmaksas sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami novada dienas 

centros: „Sarma”, „Gauja”, „Vangaži”. Tajos pieejami gan ikdienai nepieciešami pakalpojumi 

(datori, dušas, veļas mazgāšana, u.c.), gan tiek organizēti arī dažādu interešu pasākumi un 

bezmaksas apmācības: rokdarbi, adīšana u.c., kā, piemēram, senioru ansamblis, datorapmācība, 

dažādas ar veselību saistītas teorētiskas un praktiskas lekcijas, vingrošana veselības uzlabošanai 

dažādām vecuma grupām. Dienas centri darbojas Inčukalna novada Sociālā dienesta pārraudzībā.  

Inčukalna novada dome iespēju robežās atbalsta arī nevalstiskās organizācijas, t.sk., 

invalīdu un pensionāru biedrības, kuras organizē dažādus tematiskos pasākumus noteiktu 

mērķgrupu vajadzībām, sniedz tām atbalstu un pakalpojumus dažādās dzīves situācijās. 

 

2.2.PĀRSKATA GALVENIE NOTIKUMI 

Gan par budžeta līdzekļiem, gan piesaistot dažādu struktūrfondu līdzekļus, turpinājās 

nopietns darbs pie teritorijas vides sakārtošanas. 

 veikti ceļu remontu darbi; 

 veikta ūdenssaimniecības sakārtošana Gaujas ciemā;  

 uzlabota ielu apgaismojuma sistēma; 

 veikta Inčukalna ciema kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; 

 apstiprināts pašvaldības SIA „Vangažu Avots” darbības un attīstības plāns 2014.-

2016.gadam; 

 budžetā iestrādāti līdzekļi izglītības iestāžu 4.klašu skolēnu brīvpusdienām; 

 budžetā paredzēti līdzekļi stipendiju piešķiršanai vidusskolas klašu skolēniem; 



INČUKALNA NOVADA 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS     Lappuse 16 

 

 turpināta sadarbības attīstīšana ar sadraudzības pilsētu Saue (Igaunija); 

 uzsākta Inčukalna estrādes rekonstrukcija; 

 noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu „Clean R” 

 Vangažos veiksmīgi uzsākts un pabeigts energoefektivitātes projekts daudzdzīvokļu 

ēkai Gaujas ielā 16 

 tika veikti renovācijas darbi PII „Jancis”  

 tika veikta Vangažu KN izstāžu zāles renovācija 

 2014. gadā februārī Sociālais dienests pārcēlās uz jaunām izremontētām telpām 

(Inčukalns, Atmodas 2a) 

 Inčukalnā, Gaujas ciemā un Vangažos tika uzstādīti ielu vingrošanas rīki un c. 

 Pašvaldība iesaistījusies projektā „Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiska 

tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana” ERAF atbalsta programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”.  

Uzsākta dalība starptautiskā projektā „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma 

komponentes attīstība Igaunijā un Latvijā”. 

Apstiprināts projekts pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai ūdenssaimniecībā Inčukalnā 

un Gaujā. Šo projektu realizēs pašvaldības SIA „Vangažu avots”. 

 

2.3. PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS 

DARBĪBU NĀKOTNĒ 

 

2015.gada 2. marta Inčukalna novada domes ārkārtas sēdē tik apstiprināts 2015.gada 

pašvaldības budžets 6 279 478 EUR ieņēmumos un 6 292 010 EUR izdevumos. 2015.gadā vēl 

ieplānots ieguldīt PSIA “Vangažu avots” pamatkapitālā 183 920 EUR. Valsts Kases aizņēmumu 

atmaksas apmērs plānots 330 745 EUR. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļas un 

finansēšanas daļas deficītu 527 197 EUR apmērā segt no naudas līdzekļu atlikuma uz 

2015.gada.1.janvāri 

2015.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 

4 378 256 EUR apmērā, bet nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma naudas par laikā 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli– 4 784 28 EUR. Lielākais īpatsvars nodokļu 

ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim–70%. Prognozētie nodokļu ieņēmumi 2015.gadam 

ir par 37979 euro mazāki nekā 2014.gadā. 
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Prognozētie ienākumi pašvaldībai ļauj plānot konkrētu naudas summu iecerēto mērķu 

sasniegšanai un svarīgu projektu realizācijai, cenšoties padarīt pēc iespējas vairāk, paaugstinot 

visu novada iedzīvotāju labklājību. 

Plānojot budžetu, Inčukalna novada pašvaldība izvirzījusi uzdevumu–efektīva novada 

nodokļu maksātāju sarūpētā budžeta izlietošana: 

– Uzlabojot pašvaldības teritorijas, iestāžu infrastruktūru; 

– PSIA „Vangažu Avots” realizētais ūdenssaimniecības attīstības projekts; 

– apkures infrastruktūras uzlabošanas projektu virzība; 

– u.c. 

Ilgstoši nav veikti lauku ceļu remonti, ir nepieciešami darbi ceļu un ielu periodiskajai 

uzturēšanai (renovācijai).  

Inčukalna novada dome 2014. gadā, mērķtiecīgi strādājot, turpinās īstenot nozīmīgus 

jaunus projektus iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. 

 

 

2.4. BŪTISKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME 

UZ FINANŠU REZULTĀTIEM, RISKI NO NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM, AR 

KURIEM PAŠVALDĪBAS SASKARAS 

Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi –iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un, mājokļiem. Šie nodokļi, 

kā arī likums „Par nekustamo īpašuma nodokli” un ar to saistītie normatīvie akti tiek grozīti 

gandrīz katru gadu, veico izmaiņas nodokļu aprēķināšanas kārtībā, kā rezultātā nav iespējams 

plānot ieņēmumus vidējā termiņā. Arī izmaiņas likumā „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 

var būtiski ietekmēt pašvaldības budžeta apjomu. 

Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības. 

Pašvaldībai ir aizņēmumi no Valsts kases 2 189 976 EUR apmērā (uz 31.12.2014.). Jāņem vērā, 

ka saskaņā ar līgumu nosacījumiem, mainīgā procentu likme ir uz noteiktu periodu –1 vai 2 

gadiem, atkarībā no valsts iekšējā aizņēmuma obligāciju izsoles termiņa, un, beidzoties šim 

periodam, tiek piemērota likme, kas izsolīta šajā konkrētajā brīdī. Tādēļ, lai mazinātu finanšu 

risku, jāseko līdzi procentu izmaiņām. 

Prognozējams, ka pašvaldības ieņēmumi un mērķdotāciju nepietiekamais finansējums no 

valsts autoceļu fonda būtiski ietekmē novada ielu, ceļu un teritoriju uzturēšanu nākotnē. 

Nepietiekamā finansējuma apjomam ielu, ceļu rekonstrukcijai, izbūvei un apsaimniekošanai, 
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pasliktinās ielu, ceļu seguma stāvoklis, līdz ar to satiksmes drošība un pasliktinās iedzīvotāju 

iespējas nokļūt gan līdz novada, gan valsts administratīvajiem centriem. 

Arī izglītības iestāžu nesakārtotā pedagogu darba atalgojuma sistēma valsts mērogā, kā arī 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma finansējums no pašvaldību līdzekļiem var 

būtiski ietekmēt pašvaldības budžetu, jo 2014.gadā no pašvaldības budžeta PII pedagogiem tika 

izmaksāts 30 566 eur. 

Inčukalna novada pašvaldībai 2014.gads ir bijis veiksmīgs dažādu projektu realizācijas 

jomā. Pašvaldībai ir mazas iespējas novada plānotās idejas realizēt tikai par pamatbudžeta 

līdzekļiem, tāpēc projektu līdzekļi ir ļoti svarīgi. Inčukalna novada pašvaldība īsteno vairākus 

Eiropas Savienības finansētus projektus. Lai projekts noritētu veiksmīgi un netiktu pakļauts 

negaidītiem triecieniem, neveiksmīgu un neefektīvu lēmumu dēļ, tā vadības procesā ir jāmāk 

atpazīt riskus un tos novērtēt, analizēt riska apstākļus un samazināt riska iedarbību. 

Lai īstenotu projektu laikā un precīzi iesniegtu līgumā noteiktās atskaites, kas saistītas ar 

finansējuma saņemšanu un atgūšanu, atbildīgās personas rīkojas atbilstoši pasākuma plānā 

paredzētajām darbībām, kontrolē darbu izpildi, kas ļauj izvairīties vai samazināt risku. 

 

 

2.5. ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI 

 

N.p.k. Projekts 

Fonda 

nosaukums un 

attiecināmo 

izmaksu 

līdzfinansējums 

% 

Īstenošanas 

periods 

Kopsu

mma 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansēj

ums 

(EUR ) 

Publiskais 

(Valsts un 

Fondu) 

līdzfinansēju

ms (EUR) 

1 

"Speciālistu piesaiste 

Inčukalna novada 

domei" 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/

IPIA/VRAA/008/ 

ESF, 100% 2011.-2015. 
26321,

71 
0 26321,71 

2 

Publisko interneta 

pieejas punktu 

attīstība Inčukalna 

novadā 

3DP/3.2.2.2.0/14/IPI

A/VRAA/016 

ERAF 85 % 2014.-2015. 15721 2358,15 13362,85 

3 

Kā sadarbības 

partneris 

"Ūdenstūrisma kā 

dabas un aktīvā 

tūrisma komponentes 

attīstība Latvijā un 

Igaunijā" 

Nr.EU43385 

ERAF 83% 2013.-2015. 20000 3400 16600 
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4 

Kā sadarbības 

partneris projektā 

"PROTI un DARI!" 

ESF 2015.-2018. 
2015.gadā pieejamais finansējums 

3128,40 

5 

Kā sadarbības 

partneris" Algotie 

pagaidu sabiedriskie 

darbi" 

 
2015.gadā nodrošinātas 9 darba vietas 

 

Paralēli šiem jaunajiem projektiem tika nodrošināta arī sociālā palīdzība iedzīvotājiem, 

organizēti mūžizglītības, kultūras un sporta pasākumi, uzturēti kārtībā visi infrastruktūras objekti, 

sniegts atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kopienām, kopām, utt.  

Saskaņā ar novada attīstības nostādnēm, pašvaldības darbības mērķis ir veicināt 

daudzpusīgu novada ekonomisko attīstību, nostiprināt novada ekonomisko pastāvību, uzlabot 

iedzīvotāju dzīves līmeni, ievērot vides resursu racionālu izmantošanu. 
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3. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

3.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi  
 

Kopējie Inčukalna novada pašvaldības ieņēmumi bez finansēšanas 2014.gadā bija 6702824 euro 

– par 6.7 % mazāki kā 2013.gadā, naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada sākumu bija 1 189 369 euro . 

 

Inčukalna novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji  
 

 

Nr.

p.k.  

 

 

Klasif.  

kods  

 

 

Ienēmumu 

rādītāji  

 

 

2013.gad

a 

izpilde, 

euro  

 

 

2014.gada 

izpilde,eur

o 

 

 

Apstiprināt

s  

budžets  

2015.g. 

euro  

 

 

%  

2014.g.  

pret 

2013.g.  

 

 

euro 

2014.g. 

pret 

2013.g.  

1.  1.1.0.0.  Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis  

4 292 

840  

4 434 867  4 422 253  103.3  142 027  

2.  4.1.0.0.  Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis  

460 487  503 793  478428  109.4  43306  

3.  8.0.0.0.  Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības 

un īpašuma  

7271  571  30530 

  

7.8  -6700  

4.  9.0.0.0.  Valsts un 

pašvaldību 

nodevas  

12033  13292  12480  110.5  1259  

5.  10.0.0.0.  Naudas sodi un 

sankcijas  

20370  18044  2000  88.6  -2326  

6.  12.0.0.0.  Pārējie 

nenodokļu 

ieņēmumi  

1719  1034  200  60.1  -685  

7.  13.0.0.0.  Ieņēmumi no 

pašvald. īpaš. 

pārdošanas, 

pamatparādu 

kapitalizāc.u.c.  

15452 32784  0  2.12x  17332  

8.  18.6.2.0.  Pašvaldību 

budžetā 

saņemtie 

uzturēšanas 

izdevumu 

transferti no 

valsts budžeta  

1 715 

363 

1 022 544  702 725  59.6  -692 819  

10.  

 

18.6.3.0.  Pašvaldību 

budžetā 

saņemtie valsts 

budžeta 

transferti ES 

struktūrfondu 

finansēto 

projektu 

īstenošanai  

 

69 677  61 936  36 249  88.9  -7741  

11.  18.6.9.0.  Pārējie 

pašvaldību 

saņemtie valsts 

budžeta 

17074  12810  8540  75.0  -4264  
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transferti  

12.  19.0.0.0.  Pašvaldību 

budžetu 

transferti 

112 469 124 536  121 200  110.7  12 067 

13.  21.3.0.0.  Maksāj.par 

budž. 

iest.sniegtajiem 

pakalpojumiem  

452 119  476 251  464 873  105.3  24 132  

14.  21.4.0.0.  Pārējie 

ieņēmumi par 

budžeta iestāžu 

pakalpojumiem  

0  362  0  0  362 

15.  K O P Ā 

ieņēmumi  

7 177 186  6 702 824  6 27 9 478  93.3  -474 362  

16.  Ieņēmumi no 

ieguldījumiem 

euro rezerves 

fondā  

0  7000 0 0 7000  

17.  

 

 

Aizņēmums  

 

 

84 574  0 0  0  -84574  

 

 

18.  P A V I S A M 

ieņēmumi  

7 261 760  6 709 824 6 279 478  92.4 -551 936  

 

 

Kā redzams tabulā, ieņēmumos pēc ekonomiskās būtības 2014.gadā salīdzinājumā ar 

2013.gadu vislielākais skaitliskais pieaugums par 142.0 tūkst. euro bija saņemtajam iedzīvotāju 

ienākuma nodoklim, vislielākais samazinājums – pašvaldību budžetā saņemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem no valsts budžeta transfertiem – jo 2013.gadā tika īstenoti KPFI projekti 

Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas siltināšana un Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Inčukalna novadā un Vangažu pilsētā. 2014.gadā veiksmīgi tika īstenots KPFI projekts – PII 

Jancis siltināšana. 2014.gadā netika piesaistīti aizņēmumu līdzekļi. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 
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Ieņēmumu dinamikā pa gadiem lielākais īpatsvars ir ienākumiem no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa. Pēdējos gados tendence pieaugt arī valsts budžeta transfertiem sakarā ar jau pieminēto 

Eiropas Savienības fondu īstenošanu.  

Attēlā redzams ieņēmumu īpatsvars pēc ekonomiskās būtības. Lielākais īpatsvars bija 

ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 66%, otrs lielākais – no valsts budžeta 

transfertiem – 16%, tai skaitā arī Eiropas Savienības finansējums. Tā kā Inčukalna pašvaldībā ir 

piecas mācību iestādes – Inčukalna pamatskola, Vangažu vidusskola , pirmsskolas izglītības 

iestāde „Minka”, pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”, Inčukalna novada mūzikas un mākslas 

skola- 90% no valsts budžeta transfertu ieņēmumiem bija valsts mērķdotācijas skolotāju 

atalgojumam. Ieņēmumu īpatsvars no maksas pakalpojumiem- 7% , no kuriem 46% -ieņēmumi 

par uzturēšanos Sociālajā aprūpes mājā „Gauja”, -24% - ieņēmumi par nomu un īri.  Nekustamā 

īpašuma nodokla ieņēmumu īpatsvars bija 8%  no kopējiem ieņēmumiem. 

 

3.2. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 

2014.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 5.9 milj. euro, salīdzinot ar 2013.gadu – 

par 1.5% lielāki. 

Inčukalna  novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc ekonomiskās 

klasifikācijas 

Nr. Klas. 

Izdevumu rādītāji 

2013.gada 2014.gada Apstiprināts % 
euro 

2014.g. 

p.k. kods 
Izpilde 

euro 
Izpilde 

euro 

budžets 2014.g. pret 

2015.g. euro 
pret 

2013.g. 
2013.g. 

1. 1000 Atlīdzība 3 100 718 3 388 769 3 411 413 109.2 288051 

2. 2100 
Komandējumi un 

dienesta braucieni 
1007 1876 6924 186.3 869 

3. 2200 Pakalpojumi 993 372 759 852 941 591 76.5 -233520 

4. 2300 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, biroja, 
citas preces un 

inventārs 

622 478 624 513 670 077 100.3 2035 

5. 2400 
Grāmatas un 

periodiskie izdevumi 
5075 5093 4100 100.3 18 

6. 2500 
Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 
4145 4458 5505 107.5 313 

7. 3000 
Subsīdijas un 

dotācijas 

     

  427 3565 
2374 8.3x 3138 

   
 

8. 4000 Procentu izdevumi 50562 8474 15000 16.7 -42088 

9. 5100 
Nemateriālie 
ieguldījumi 

24426 1393 7076 5.7 -23033 
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10. 5200 Pamatlīdzekļi 363 309 442 712 452 448 121.9 79403 

11. 6200 
Pensijas un sociālie 

pabalsti naudā 
260 491 144 015 154 217 55.2 -116476 

12. 6300 
Sociālie pabalsti 

natūrā 
20 893 51467 76200 2.5x 30574 

13. 6400 
Pārējie pabalsti un 

kompensācijas 
113211 103 363 138 360 91.3 -9848 

14. 7200 
Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas transferti 
240 578 353 344 406 725 146.8 112 766 

15. 8500 
Zaudējumi no valūtas 

kursa svārstībām 
171 0 0 0 -171 

  
Finansēšana-aizdevumu 

atmaksa 
656614 340 776 330 745 51.8 -315838 

Finans

ēšana – 
aizdevuma 

atmaksa 

 

Finansēšana-
ieguldījumi 

kapitālsabiedrību 
pamatkapitālā 

371 001 70207 183 920 18.9 -300 794 

  
Kopā izdevumi ar 

finansēšanas daļu 
6 828 479 6 303 877 6806675 92.3 -524 601 

 

 

Tabulā veikta Inčukalna novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Skaitliski lielākais palielinājums bija atalgojumiem par 9%, 

jo 2014.gadā atalgojums tika palielināts vidēji par 5-10 %. 

Pakalpojumu klasifikācijā ēku, būvju kārtējam remontam salīdzinājumā ar 2013.gadu 

tika izlietots par 4.5 tūkst. mazāk;  par  23.4 tūkst.euro  palielinājušies ēdināšanas izdevumi 

skolās   un  PII . Ar 2014.gada 1.septembri pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 4.klašu skolēniem. 

Kurināmā izdevumi salīdzinājumā  ar 2013.gadu samazinājušies par 22.0 tūkst.euro, kas daļēji 

varētu būt saistīts ar  Inčukalna pamatskolas ēkas siltināšanu.Inventāra iegāde palielinājusies par  

10.6 tūkst.euro , t.sk. bērnu laukuma nožogojums  Inčukalna centrā – 9.5 tūkst. euro. 

2014.gadā  par  95.8 tūkst.euro  samazinājusies sociālo pabalstu izmaksa, jo mainījušies ir 

pabalstu izmaksa kārtība un saistošie noteikumi. Lielāks samazinājums sociālo pabalstu izmaksai 

naudā – par 116.5 tūkst. Euro, bet sociālie pabalsti natūrā – palielinājušies par 30.6 tūkst.euro. 

Dzīvokļa pabalsti natūrā  palielinājušies  41.3 tūkst. Euro. Kapitālie  izdevumi salīzdinājumā  ar 

2013.gadu palielinājušies par 56.4 tūkst. euro. Lielākais palielinājums saimnieciskajiem  

pamatlīdzekļiem- par 28.4 tūskt. euro un veiktajiem kapitālo remontu darbiem – par 114.9 

tūkst.euro. 
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Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (euro un %) 

 

Attēlā redzams 2014.gada izdevumu īpatsvars pēc ekonomiskās klasifikācijas: lielāko 

daļu sastāda atlīdzības izdevumi, preces un pakalpojumi  – 31%,  pašvaldību uzturēšanas 

transfertiem – 6%, bet aizdevuma atmaksai  , procentu maksājumiem – tikai 0.1 %. 

 

Savukārt zemāk esošajā tabulā apkopota Inčukalna  novada pašvaldības izdevumu datu 

dinamika 2013., 2014. gada kases izdevumiem un 2015.gada plānotajiem izdevumiem attiecīgi 

pa funkcionālajām kategorijām. 

Inčukalna novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 

 

N 

r. 

p. 

k. 

Funkci- 

onālā 

kategorij

a 

Izdevumu rādītāji 

2013.gada 

izpilde 

euro. 

2014.gada 

izpilde euro. 

Apstiprināts 

budžets 

2015.g. euro 

% 

2014.g. 

pret 

2013.g. 

euro 

2014.g. 

pret 

2013.g. 

1. 01.000 
Vispārējie valdības 

dienesti 
561 252 516970 752 113 92.1 -44282 

2. 0.3000 
Sabiedriskā kārtība un 

drošība 
135 972 135 937 147 181 99.9 -35 

3. 04.000 Ekonomiskā darbība 138 369 53 602 131 833 38.7 -84767 

4. 06.000 
Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

627 099 623 444 814 416 99.4 -3655 

2669093; 45,29% 

719676; 12,21% 

1395792; 23,69% 

8474; 0,14% 

300; 0,.. 
% 

298845; 
5,07% 

353344; 6,00% 444105; 7,54% 

Atalgojums

Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un sociālie pabalsti

Preces un pakalpojumi

Procentu maksājumi par aizņēmumiem

Subsīdijas, dotācijas biedrībām

Sociālie pabalsti

Pašvaldības budžetu uzturēšanas transferti

Kapitālie izdevumi
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5. 08.000 Atpūta, kultūra un sports 797 403 790 818 788 374 99.2 -6585 

6. 09.000 Izglītība 2 450 937 2 745 809 2 484 037 112.0 294872 

7. 10.000 Sociālā aizsardzība 1 089 832 1 026314 1 174 056 94.2 -63518 

Finansēšana – aizdevuma atmaksa 656 614 340776 330 745 51.8 -315838 

Finansēšana – ieguldījumi kapitālsabiedrību 

pamatkapitālā 
371 001 70207 183920 18.9 -300794 

Kopā 6 828 479 6 303 877 6806675 92.3 -524 601 

 

Kā redzams 4.tabulā, kopējais izdevumu samazinājums 2014.gadā salīdzinājumā  ar 2013.gadu 

bija par 7.7 % jeb 524.6 tūkst.euro. Samazinājums izdevumos bija vērojams visās funkcionālajās  

kategorijās, izņemot izglītību - izdevumu pieaugums par 12%, jeb 294.9 tūkst.euro. Izglītībai 

finansējums palielinājās sakarā ar PII „Jancis” realizēto projektu ēkas daļas siltināšanā. pedagogu 

atalgojuma palielināšanos. 

 

  

 

Inčukalna novada pašvaldības izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām  

2014. gada izpildei 

752113; 12,0% 

147181; 2,3% 

131833; 2,1% 

814416; 12.9  

% 

788374; 12,5% 

2484037; 39,5% 

1174056; 18.7 

% Vispārējie valdības

dienesti

Sabiedriskās kārtība un

drošība

Ekonomiskā darbība

Pašavldības teritoriju un

mājokļu

apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un

reliģija

izglītība
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3.3.NEATKARĪGU REVIDENTA ZIŅOJUMS 

1. Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 

2014. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2014. gada finanšu pārskats 

ietver: 

 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības  nav 

konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

2. Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo 

kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur 

ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 

Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 

pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver 

procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu pārskatā 

uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu 

profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu 

finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai 

nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 

atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 

vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un 

atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 
1. Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī par 

tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots konsolidētā 

gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā 

vadības ziņojumā un 2014. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
SIA „Auditorfirma Inspekcija”  

Licence Nr. 13 

Māris Biernis 

Valdes priekšsēdētājs  

Zvērināts revidents                                                                

Sertifikāts Nr. 148 
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4.STRUKTŪRVIENĪBAS 

 

4.1. KANCELEJA 

 Saņemti Nosūtīti 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Juridiskas personas  1713 1651 1622 1754 903 936 935 940 

Fiziskas personas  921 1086 1308 1437 1149 1762 1977 1834 

Iekšējā sarakste 1176 1254 1725 1679 133 165 225 246 

Reģistrēti līgumi  319 355 298 292 - - - - 

Izsniegtas izziņas (dažādas) - - - - 480 414 439 405 

Izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu 
- - 641 

- 
746 671 671 401 

KOPĀ: 4129 4346 5594 5162 3411 3948 4247 3826 

Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi laika posmā no 2011. līdz 

2014.gadam  

Kā redzams tabulā, gan saņemto juridisko personu dokumentu (+132), gan nosūtīto dokumentu 

(+5) plūsma ir palielinājusies. Palielinājusies arī fizisko personu saņemtie dokumenti. 

Salīdzinošā tabula pa gadiem un deklarētajām personām novadā, skaits 

2014.gadā palielinājies arī deklarēto iedzīvotāju skaits (+11). Aizvadītajā gadā deklarēto 

iedzīvotāju skaits samazinājies Inčukalna pagastā (-28), savukārt Vangažu pilsētā pieaudzis (+39).  
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4.2.DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 

Dzimtsarakstu nodaļas 2013.gada darba atspoguļojums 

 

Apkopotajā diagrammā var redzēt, ka mirstība 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir 

palielinājusies par 15 personām, kas ir negatīvs rādītājs. Diemžēl, dzimstība ir samazinājusies (-3). 

2014.gadā Inčukalna Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrētas 46 dzimšanas. Nedaudz, bet pieaudzis 

reģistrēto laulību skaits. 

 

4.3. BŪVVALDE 

 Plānošanas un arhitektūras uzdevumi 

Gads 2011 2012 2013 2014 

Skaits 25 28 33 70 

 Sūdzības par būvniecības jautājumiem  

Skaits 23 32 87 52 

 Saskaņoti un akceptēti būvprojekti  

Skaits 91 83 87 46 

 Pārbaudes un atzinumi  

Skaits 32 37 51 43 

 Būvatļaujas  

Skaits 34 45 55 46 

 Būvniecība bez būvatļaujas  

Skaits 2 3  2 

 Ekspluatācijā nodotas ēkas un būves  

Skaits 22 16 34 46 

 Būvju demontāžas un nojaukšanas  

Skaits 2 3 1 2 
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4.4. INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA 

 

       Inčukalna novada bibliotēka 

dibināta 1946. gada 3.janvārī, tā atradās 

Inčukalna centrā, vecajā pagastmājā. Kopš 

2001. gada bibliotēka atrodas vienā ēkā ar 

atsevišķu ieeju kopā ar Inčukalna novada 

domi. Inčukalna novada kopējā platība ir 

112 km
2
. Bibliotēka ir Inčukalna novada 

kultūras, izglītības un informācijas 

iegūšanas centrs, kas nodrošina 

apmeklētājiem draudzīgu un atvērtu vidi 

mācībām un brīvā laika pavadīšanai.  

Inčukalna bibliotēkas darbības mērķis ir uzturēt diskusiju telpu un domu apmaiņu starp 

cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati, zināšanas un vajadzības. Šajā laikmetā tieši apkalpošana, 

iedzīvotāju nodrošināšana ar informāciju kļūst par galveno bibliotēkas funkciju. Bibliotēkas 

pamatuzdevums ir informācijas pieejamības nodrošināšana tās lietotājiem un ikvienam 

iedzīvotājam. Bibliotēkas prioritātes uzdevums ir mazināt digitālo atstumtību. Pamatojoties uz 

Inčukalna novada domē apstiprinātajiem bibliotēkas noteikumiem, visiem bibliotēkas 

apmeklētājiem tiek nodrošināta brīva, neierobežota literatūras un informācijas saņemšana. 

Bibliotēkas atrašanās vieta ir ļoti pateicīga, jo ir centrā, blakus domei, blakus veikaliem, blakus 

Tautas namam, blakus Dienas centram „Sarma”, blakus poliklīnikai un pastam. Bibliotēkai ir ļoti 

laba sadarbība ar visām iestādēm, domi, skolu. Grāmatu fonds bibliotēkā ir bagāts un lasītāju ļoti 

iecienīts. Inčukalna iedzīvotāju skaits ir  4533, attālums līdz Rīgai 40 km.  

Netālu no bibliotēkas atrodas Inčukalna pamatskola un pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestāde ”Minka”. Pirmskolas un skolas vecuma bērnu skaits 2013/2014. mācību gadā bija 1454, 

no kuriem 184 skolēni mācījās Inčukalna pamatskolā. Iedzīvotāju nodarbošanās saistīta ar 

kokapstrādi, mežrūpniecību, alus ražošanu, stādu audzēšanu, kūdras ražošanu, Baltijā lielāko  

granulu rūpnīcu, logu un durvju ražošanu (Vinteks),  mašīnu servisu, pedagoģiju, mājsaimniecību 

un citām nozarēm.  

Pamatfunkcijas – nepārtraukts ikdienas darbs ar visa vecuma grupām, meklējot dažādas 

darbības formas lasītāju piesaistei un lasīšanas veicināšanai kopumā. Prioritāri latviešu rakstnieku 

un lasītāju intelektuālā mijiedarbība un latviešu autoru darbu popularizēšana: literārās 

pēcpusdienas, latviešu darbu lasījumi, teātra izrāžu apmeklējumi, izstādes un ekskursijas. 
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Plānveida un sistemātiska elektronisko dokumentu komplektēšana novadpētniecībā, iedzīvotāju 

e-prasmju apmācība dažādu datorprogrammu iepazīšanā, informācijas meklēšanā, apstrādē, 

iegūšanā. 

Pārskata periodā nav veiktas izmaiņas bibliotēkas juridiskajā un institucionālajā statusā, 

nav izmaiņu kadru struktūrā. 

Inčukalna novada bibliotēkas pakļautībā ir Vangažu pilsētas bibliotēka. 

Inčukalna novada bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, kas ir akreditēta  2009. gada 

27.oktobrī  uz sešiem gadiem un labi novērtēta bibliotekārajā un informācijas darbības jomā. 

Bibliotēka savu darbu plāno, sadarbojoties ar Inčukalna novada domi, Rīgas rajona 

galveno bibliotēku – Salaspils bibliotēku, kā arī ar citām rajona bibliotēkām un Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, pamatojoties uz bibliotēkas apmeklētāju vēlmēm un ieteikumiem. 

Bibliotēkas krājumā ir 19462 vienības (uz 01.01.2015.), iedzīvotāju skaits Inčukalnā 4533, 

Vangažos – 3878, kopā novadā ir 8411 iedzīvotāji. Ar katru gadu grāmatu fonds palielinās; tas 

tiek panākts, plānojot fonda papildināšanu, atjaunošanu un krājuma attīrīšanu, arī pateicoties 

deputātu atbalstam finansiāli.  

Viss grāmatu fonds ir ievadīts elektroniskajā katalogā Alise-4i. Grāmatas iepērkam katru 

mēnesi un ātri paši apstrādājam, un pievienojam elektroniskam katalogam. Bibliotēkas 

lietotājiem ir pieejamas elektroniskās datu bāzes „Letonika”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka”, 

NAIS, Inčukalna novadpētniecības materiālu katalogs. Grāmatu fonds ir apskatāms pēc adreses 

www.incukalns.lv –bibliotēka. Lasītājiem ir iespēja izmantot gan Inčukalna bibliotēkas grāmatu 

krājumu, gan Vangažu. Kā redzams no zemāk esošās tabulas, tad krājumu komplektēšana uz 

vienu lietotāju katru gadu ir mainīga, bet šogad nedaudz uz vienu bibliotēkas lietotāju 

palielinājusies. Parakstot presi 2015. gadam, vērtējām, no kuriem izdevumiem atteikties un kurus 

paturēt. Pērkot grāmatas, vairāk apsveram, kāda satura grāmatas mūsu bibliotēkai nepieciešamas. 

Katrs bibliotēkas lietotājs ir apmeklējis bibliotēku 26 reizes gadā, katra bibliotēkas 

lietotāja rīcībā ir grāmatu fonds ar 19462 vienībām, katrs lasītājs pēc mūsu statistikas gadā 

izlasījis 17 grāmatas. 

 2012. gads 2013.gads 2014. gads 

Lietotāji 1559 1287 1542 

Iedzīvotāji 4616 4626 4533 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai (LVL) 

5269 6494 7578 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

iedzīvotāju pašvaldībā 

(LVL) 

1,14 1,40 1.67 

Uz vienu lasītāju (LVL) 3,38 5.04 4.9 

 

http://www.incukalns.lv/
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Personāls 

Bibliotēkā strādā divi darbinieki – bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre. Lai veicinātu 

darbinieku vispārējo un profesionālo pilnveidi, darbinieki apmeklē dažādus kursus, seminārus, 

dodas pieredzes apmaiņas braucienos, kurus finansiāli atbalsta Inčukalna novada dome. Iegūtās 

zināšanas un pieredze veicina darbinieku darba kvalitātes paaugstināšanu un bibliotēkas 

modernizēšanu un attīstīšanu. Diena sākas ar to,  ka mēs pārskatām jaunākos laikrakstus un 

žurnālu ziņas, lai sekotu politiskai, kultūras un sabiedriskai dzīvei Latvijā, jo bieži nākas ar 

lasītājiem apspriest jaunumus Latvijā. 

Sekojam līdzi visiem piedāvātiem kursiem, lai izglītotos un celtu savu kvalifikāciju. 

2014.gads bija ļoti noslogots – daudz lasītāju, daudz iepērkam grāmatas, paši apstrādājam, daudz 

pasākumu. Apmeklējām izglītojošus kursus: Vija Onskule apmeklēja mācību semināru projekta  

”Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros – aktualitātes un informācijas 

meklēšana Letonika, LETA, Lursoft un NAIS datu bāzēs, Marija Aļeksejeva papildināja 

zināšanas kursos: ”Rokraksts. Ko tas liecina par personu”, kā arī saņēma pateicību par veiksmīgu 

piedalīšanos Latvijas bibliotekāru izglītības apvienības rīkotajā radošajā projektā bibliotekāriem 

– eseju, miniatūru un minimu konkursā: „Vai man rīt iet uz darbu, un, ja iet, tad kāpēc?” Liela 

interese bija bibliotekārei Marijai Aļeksejevai, apmeklējot Ņujorku ASV, ielūkojoties arī 

bibliotēkā Bruklinā. Bija interesanti, kā tiek nodotas un izsniegtas grāmatas, kāda literatūra un 

kādā valodā atrodas fondā,  kā arī pašai izmantot bibliotēkas pakalpojumus. 

Bibliotēkā ir reģistrēti 1542 lasītāji, no kuriem 342 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 

gadiem. Bibliotēkā lasītājiem ir pieejamas 19404 grāmatas, no tām 1626 bērnu grāmatas, 57 

nosaukuma žurnāli un laikraksti latviešu un krievu valodā, ir pieejams bezmaksas internets. 

Bibliotēkā tiek sniegti arī maksas pakalpojumi, kuri ir apstiprināti Inčukalna novada domē 

pēc apvienošanās ar Vangažu pilsētu – 16.10.2013. 

Daudzi apmeklē šo kultūras iestādi tikai datorpakalpojumu dēļ, bet laikam cēlusies 

iedzīvotāju labklājība, un, mūsdienu prasībām atbilstoši, skolā, katrā ģimenē, kur ir skolēns, 

vajag datoru; līdz ar to bibliotēkā sāk mazāk izmantot datorpakalpojumus. Lai mazinātu sociālo 

atstumtību, daudzi nāk uz bibliotēku mācīties datorprasmes, papildināt zināšanas, meklēt darbu, 

rakstīt CV, lasīt  žurnālu jaunumus, sazināties sociālā vidē, utt. Iespieddarbu izmantošanas 

termiņš ir viens mēnesis.  

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Ņemot vērā to, ka bibliotēkā nav atsevišķas telpas bērnu nodaļai, darbs ar bērniem un 

jauniešiem tiek veikts bibliotēkas kopējā telpā. Bērniem un jauniešiem bibliotēkā tiek rīkotas arī 
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bibliotekārās stundas, kuru laikā viņi apgūst bibliotēkas darba iemaņas un informācijas apguves 

prasmes. Lietotāju apmācība informācijas apguves praksē noris arī ikdienā, veicot individuālo 

darbu ar lasītājiem. Mēs katru gadu rīkojam iepazīšanās ar bibliotēku b/dārzu grupiņām, ko 

labprāt izmanto audzinātājas. Bērniem tie ir mazi svētki, izraušanās no ierastās vides, kā arī 

iepazīšanās ar sava novada iestādēm. 

Vadlīnija aptver publisko bibliotēku pakalpojumus un aktivitātes, kas palīdz bērniem 

veidot pozitīvu attieksmi pret izzināšanas procesu. Bērniem nepieciešami pakalpojumi, kas 

veicina viņu intelektuālo un emocionālo attīstību, pilnveido valodas, sociālās, izglītības un 

kustību prasmes. Mēs nodrošinām bibliotēkā tikšanās vietu, mācībām labvēlīgu vidi, mājasdarbu 

sagatavošanas iespējas, iespējas kopīgiem bērnu un pieaugušo pasākumiem, kas organizēti, 

izmantojot grāmatas, datorus, mūziku, kino; ar mācību programmu saistītas mācīšanas iespējas. 

Mēs ļoti labi redzam, kas notiek, kad ir projektu nedēļa! Mums prieks, ka skolēni atrod bibliotēkā 

visus materiālus, kas viņiem nepieciešami projekta realizācijai. Pēc projekta noslēguma ar kādu 

prieku bērni stāsta, cik labi darbi izstrādāti! 

Veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte ir „Bērnu žūrija” vietējā mērogā, sadarbībā 

ar Vangažu bibliotēku. Veiksmīgs ir noslēguma pasākums – uzzināt vairāk par savu novadu – 

kādi apskates objekti ir savā novadā, kāda folklora par savu novadu. Arī kopīgs pasākums brīvā 

dabā pie ugunskura  ir ļoti pozitīvs. Visus bibliotēkas ikmēneša pasākumus atspoguļojam vietējā 

presē. Lielākos pasākumus reklamējam apriņķa avīzē, žurnālos. 

2015.gadā plānojam savus lasītājus iepazīstināt ar Jauno bibliotēku Rīgā, labāk iepazīt 

savu novadu. 

 

4.4.1. FILIĀLBIBLIOTĒKA VANGAŽOS 

 

  Vangažu pilsētas bibliotēka ir 

Inčukalna novada kultūras, izglītības un 

informācijas iegūšanas centrs, kas nodrošina 

apmeklētājiem draudzīgu vidi mācībām un brīvā 

laika pavadīšanai. 

2009. gada 10.jūnijā  Vangažu bibliotēka 

saņēma akreditācijas apliecību Nr.538, kurai 

akreditācijā piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 
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Bibliotēka dibināta 2004. gadā.  Kopš 01.09.2009. gada Vangažu bibliotēka tika 

apvienota ar Inčukalna novada bibliotēku.  

2014.gada 17.decembrī tika veiktas izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības struktūrā, un 

noteikts, ka administrācijas struktūrvienība ir Inčukalna novada bibliotēka ar filiālbibliotēku 

„Vangažu pilsētas bibliotēka”. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 2012.gadā veicām bibliotēkā grāmatu fonda inventarizāciju. Tika ievadīts Alise-4i 

kopkatalogā bibliotēkas krājums. Ar 2013.gadu uzsākta automātiska lasītāju apkalpošana.   

Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2014.gada decembrī bija 15205 eksemplāri. 

Krājuma komplektēšanas pamatā ir pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi, kas nodrošina 

periodikas un grāmatu iegādi. 2014 gadā jaunieguvumi veido 1796 fiziskas vienības, t.sk. prese. 

Izslēgto dokumentu skaits – grāmatu, serializdevumu skaits 2014 gadā ir 1828. Dāvināto 

dokumentu skaits un dokumentu skaits no projekta līdzekļiem 2014 gadā ir 63  izdevumi pa 

kopējo summu 244 Eiro,  piegādātājs  LNB Bibliotēku attīstības institūts, Salaspils novada 

bibliotēka, kā arī novada iedzīvotāji.  

Pavisam 2014.gadā izslēgti 1828 dokumenti. Bibliotēka turpina krājuma pārklasificēšanas 

darbu, atbrīvojoties no novecojušas, nepieprasītas literatūras, no liekiem eksemplāriem. 

Katrs bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 15 reizes gadā. Izsniegumu skaits 

2014.gadā uz vienu lasītāju-10. Kopējais izsniegums – kopskaitā 17182 dokumenti. Katra pilsētas 

iedzīvotāja rīcībā bibliotēkas kopkrājumā – 15205 iespieddarbi.  

Vangažu bibliotēkā vienam lasītājam vidēji ir 9 vienības, bibliotēkas fonda apgrozība 

1.12.   

Bibliotēkā abonēto preses izdevumu klāsts ir daudzpusīgs. Galvenais jaunieguvumu avots 

ir budžeta līdzekļi, tomēr daudz grāmatu iegūts saņemot dāvinājumus no dažādiem avotiem. 

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams elektroniskais kopkatalogs Alise 4i, kur tiek ievadīts 

Vangažu grāmatu fonds.  

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami dažādi informācijas nesēji: 15100 grāmatas, t.sk. 4247 

bērnu grāmatas, 40 dažādu nosaukumu žurnāli un laikraksti latviešu, krievu valodā, 67 

audiovizuālie dokumenti, kā arī 20 elektroniskie dokumenti, 10 kartogrāfiskie dokumenti; 

bezmaksas internets, 2 datubāzes Letonika un Lursoft. 
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Lai ērtāk un ātrāk varētu sniegt palīdzību kādā jautājumā bibliotēkas lietotājam, ir 

izveidota īpaša mape, kur apkopotas interneta resursu adreses par tēmām, kas ikdienā visvairāk 

interesē bibliotēkas apmeklētājus. 

Bibliotēka ir atbilstoša mūsdienu pieprasījumiem, ir veikta bibliotēkas automatizācija un 

modernizācija krājumu veidošanā, atbilstoši mūsdienu prasībām un pilsētas attīstības interesēm. 

Pilsētas bibliotēkās kopējais reģistrēto lietotāju skaits 2014.gadā 1733, apmeklējumu 

skaits – 25163, izsniegumu skaits – 17182.  

 

Bibliotēkas izmantošana 

  

2012.g. 

 

2013.g. 

 

2014.g. 

Kopēja dinamika 

(+/-) 

Lasītāju/lietotāju 

kopskaits 

1380 1550 1733 + 

Izsniegums 18829 17120 17182 + 

Apmeklējums 14555 23712 25163 + 

 

Statistiski redzams, ka reģistrēto lasītāju skaits, apmeklējumu skaits un izsniegums ir 

palielinājies. 

Diemžēl, bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo tā atrodas 2. 

stāvā. 

Par bibliotēkas pasākumiem, izstādēm un jaunieguvumiem var iepazīties vietējā laikrakstā 

„Novada vēstis”, kā arī Inčukalna novada mājas lapā www.incukals.lv  

Bibliotēka domāta visām vecuma grupām, sākot ar pirmsskolas vecuma audzēkņiem līdz 

pieaugušajiem un sirmgalvjiem, tādējādi nodrošinot un veicinot tālākizglītības un mūžizglītības 

iespējas. Lai uzlabotu bibliotēkas darbu, tajā iesaistām arī pašus bibliotēkas apmeklētājus. 

Bibliotēkā ir atsauksmju un ierosinājumu grāmata, kurā bibliotēkas lietotāji izsaka savas vēlmes 

un ierosinājumus. 

 

Bibliotēka sniedz šādus pamatpakalpojumus:  

 nozaru literatūra un daiļliteratūra  

 periodiskie izdevumi (40 nosaukumus)  

 novadpētniecības materiāli  

 interneta pakalpojumi (bezmaksas) 

 konsultācijas darbā ar datoru, internetu 

http://www.incukals.lv/
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 apmeklētājiem pieejami arī datorpakalpojumi t.sk. internets, kopēšana, skenēšana, drukāšana 

 bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jaunatnes literatūras klāsts, kā arī periodiskie izdevumi 

pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem 

 bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā aktuāliem 

tematiem 

Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Bibliotēka sniedz arī maksas 

pakalpojumus (kopēšana, izdruka, skenēšana), kuru izcenojumi ir apstiprināti Inčukalna novada 

domē. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkas 

darbības kontekstā akcentējams un vērtējams kā 

sistemātisks un plānveidīgs process, kurā izdalāmas 

galvenās lasītāju/lietotāju grupas. 

Tradicionāli viena no prioritārajām lasītāju 

grupām bibliotēkā ir bērni un jaunieši: vieni no 

aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir skolēni - 

550, pirmsskolas vecuma bērnu skaits 2014. gadā -

19. Fiziskais apmeklējumu skaits 2014.gadā - 8658.  

  Pamatskolas skolēniem tiek piedāvāts iepazīties ar materiālu klāstu, kas izvietots 

izstādēs. Bibliotēkā bērnus gaida ne tikai jaunas un aizraujošas grāmatas, CD, DVD, bet arī bērnu 

stūrītis, kur zem krāsaina lietussarga un ērta galdiņa var pasēdēt un pašķirstīt jaunāko literatūru: 

grāmatas, žurnālus, enciklopēdijas un arī paspēlēt bērnu galda spēles. Apmācības informācijas 

ieguvē pārsvarā norit ikdienā – individuālajā darbā ar lasītājiem – pieaugušajiem, bērniem un 

skolēniem. 

Darbs ar jauniešiem tiek veikts sadarbojoties ar Vangažu vidusskolu. Katru gadu 

bibliotēka organizē bibliotekāro zināšanu dienu Vangažu vidusskolas skolēniem, kā arī bērnu 

dārza „Jancis” un bērnu dārza „Lapsiņa” audzēkņiem. 

Radoši un daudzveidīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem un jauniešiem, un 

literatūras popularizēšana dažādu vecuma cilvēkiem ir mūsu ikdienas darbs.  

Katru gadu projektā „Bērnu žūrija” iesaistās jauni lasītāji. Piedalīšanās šajā 

mērķprogrammā prasa lielu darbu gan no bērnu, gan bibliotēkas darbinieku puses. Tiek uzsvērts 

tas, ka lasīšana attīsta domāšanu, valodu, iztēli, ka šajā informācijas tehnoloģiju laikā svarīgi 

atrast pareizo proporciju starp grāmatu un internetu.   
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 Arī šo „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014” lasīšanas maratons grāmatmīļiem sākās 

jau 1.jūnijā, kurā piedalījās dažāda vecuma 15 skolēni.   „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā 

tiek paredzēts „Novada izpētes” brauciens. 

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums                                                    

Bibliotēka strādā ar ALISI 4i versiju. Elektroniskajā kopkataloga tiek iekļauti Inčukalna 

novada Vangažu pilsētas bibliotēkas jaunieguvumi, kā ari viss bibliotēkas krājums - 15205 ekz. 

Bibliotēka notiek lietotāju elektroniska reģistrācija un krājuma automatizēta izsniegšana un 

saņemšana.  

Lietotājiem ir pieejami dažādi elektroniskie informācijas nesēji, t.sk., 67 audiovizuālie 

dokumenti (CD un DVD), kā arī elektroniskie dokumenti, bezmaksas internets. 

 

Ar pilnu Bibliotēku pārskata tekstu varat iepazīties mājas lapā www.incukalns.lv. 

 

 

 

4.5. INČUKALNA TAUTAS NAMS 

 

 

Tautas nams veiksmīgi pilda MK noteiktās 

centrālās vadlīnijas pašvaldībām par nemateriālās 

kultūras saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī 

Dziesmusvētku tradīcijas procesu nodrošināšanu un 

uzturēšanu.   Darbojas no pašvaldības budžeta 

finansēti kolektīvi 

1. Jauktais koris „Mežābele”  (2014. 

gada skatē ieguva 1.pakāpi , piedalījās Pasaules 

Koru olimpiādes koncertā Mežaparkā, organizēja Inčukalna 45. Dziesmu dienu) 

2. Senioru koris „Atblāzma” (piedalījās republikas Senioru  Dziesmusvētkos 

Madonā) 

3. Deju kolektīvs  „Virši” divas grupas/jauniešu-vidējās un senioru (Vidējās 

paaudzes deju kolektīvs 2014.gada skatē D grupā ieguva 1.pakāpi, organizēja  Inčukalna 5. Deju 

svētkus ) 

4. Inčukalna amatierteātris (2014.gada skatē ieguva 1. pakāpi, sagatavoja N.Gogoļa  

lugas „Precības” izrādi, piedalījās republikas amatierteātru salidojumā) 

http://www.incukalns.lv/
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5. Inčukalna Tautas nama, pamatskolas un Mūzikas un mākslas skolas pūtēju 

orķestris (skolēnu pūtēju orķestru skatē ieguva 1.pakāpi, piedalījās republikas pūtēju orķestru 

republikas konkursā un mūzikas festivālā Budapeštā) 

 

Vēl tautas namā darbojas maksas kolektīvi: 

 Bērnu deju kolektīvs ( 1.-2.kl.) – 2014. gada skatē ieguva 1.pakāpi 

 Kā arī Interešu kopas: 

1. Inčukalna Mākslinieku kopa  

2. Līnijdeju grupa pusaudžiem – piedalās sacensībās 

3. Līnijdeju grupa pieaugušiem – piedalās sacensībās 

4. Tradicionālā karate sporta sekcija - piedalās sacensībās 

 

Tautas nams uztur esošās tradīcijas: brīvdabas pasākumi - 45. Dziesmu diena un 5. Deju 

svētki. 

Inčukalnieši ir atsaucīgi svinot valsts svētkus un piemiņas dienas, kā arī uzturot vietēja 

mēroga tradīcijas, kuras ir vairāku gadu garumā: Jaungada Egles iedegšana, kopīga Jaungada 

sagaidīšana; Gada senioru balle; Vecā labā Jaungada karnevāls; mazo vokālistu konkurss „Cālis”, 

Mākslas dienas, pavasara un rudens velobraucieni, Dzejas dienas, Vilku mēneša sadancošanās.  

Joprojām veiksmīgi tiek organizēti arī vieskoncerti un viesizrādes.  

Veiksmīga sadarbība ir ar  Inčukalna pamatskolu, Mūzikas un Mākslas skolu, Pensionāru 

padomi un biedrību, Represēto padomi, Inčukalna Invalīdu biedrību, Sociālo dienestu un 

bibliotēku. 

Tautas nama zāle nav iedomājama bez mākslas  izstādēm. Ar vērienīgām 

personālizstādēm savas jubilejas nosvinēja Mākslinieku kopas priekšsēdētājs Jānis Zvirbulis un 

Tautas daiļamata meistare Ilze Kopmane. 

2014.gadā Tautas nama darbinieki  uzsāka darbu pie novada vizuālā tēla pilnveidošanas – 

Mākslas dienu laikā tika izveidoti vides objekti krāsaini kaķi, kas joprojām atrodas pie Tautas 

nama. Novembrī valsts svētku laikā  Inčukalna centrālā Atmodas iela un parki tika greznoti ar 

valsts simboliku, bet Jauno gadu sagaidījām novada ģerboņa rotā.   

 

Finansiālie rādītāji 2014.gadā: 

Pateicoties labiem rezultātiem, 5 amatiermākslas kolektīvu vadītāji saņēma valsts 

mērķdotāciju finansējumu – 2651 eiro apmērā  

Finansējums no pašvaldības  budžeta - 107 060 eiro 

Ieejas maksas pasākumos – 1426 eiro 
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Citi maksas pakalpojumi -  1132 eiro 

Sponsoru ziedojumi – 3200 eiro ( pūtēju orķestra braucienam uz Ungāriju)  

Ienākumi kopā: 115469 

Bruto darba samaksa - 52094 eiro 

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas – 15177 eiro 

Tālākizglītība – nebija 

Autortiesību apmaksa – 950 eiro 

Komunālie maksājumi – 8500 eiro 

Pārējie kārtējie izdevumi - 27201 eiro 

Kapitālie izdevumi (skatuves gaismu projekts un mūzikas instruments pūtēju orķestrim) -  

11547 eiro  

 

 

Plāni 2015.gadā:  

 

Pilnveidot un kvantitatīvi attīstīt māksliniecisko pašdarbību. Papildināt un nodrošināt 

Tautas nama un māksliniecisko kolektīvu materiālo bāzi. Risināt Tautas nama telpu 

paplašināšanas jautājumu. Uzlabot un atjaunot brīvdabas estrādi. Turpināt darbu pie novada 

vizuālā tēla pilnveidošanas – vides objektiem, svētku noformējuma. Mūsu redzējums ir  

Viens no aktuālākajiem jautājumiem joprojām ir neatrisinātais transporta nodrošinājums 

visu novada iedzīvotāju nokļūšanai uz pasākumiem. 

 

 

 

4.6. VANGAŽU KULTŪRAS NAMS   

 

2014.gadā Vangažu k/n strādā 12 

darbinieki.  

Tika realizēti iepriekš izstrādātie projekti un 

turpināts darbs pie tiem, kā arī tradicionālie 

pasākumi: 

• Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, 

• Teātra dienas festivāls ar meistarklasi 

(aktrise Zane Daudziņa) 

• Popiela, 

• Mātes diena, 

• Lieldienu pasākums pie kultūras nama ar izrādi un rotaļām, 

• Ziemassvētku koncerts, 

• pašvaldības eglītes bērniem ar Ditas Balčus teātra izrādi ''Pepijas ziemassvētki, 

mailto:ktn@vangazi.lv
mailto:ktn@vangazi.lv
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• Egles iedegšana, koncerts un rotaļas ar Rūķi  pie pārvaldes, 

• bērnu vokālais konkurss ''Vangažu Cālis'', 

• tematiskas izstādes sadarbībā ar pensionāru biedrību, mākslas skolu, bērnudarzu, 

māksliniekiem 

• ukraiņu, krievu, baltkrievu kultūras biedrību koncerti, tematiski vakari 

•   profesionālā teātra viesizrādes bērniem un pieaugušajiem, 

• kino bērniem un pieaugušajiem, 

• tematiskas diskotēkas bērniem un jauniešiem  kultūras namā.   

• Līgo svētku pasākums pie kultūras nama, 

• valsts svētklos viesojās Ivo Fomins ar grupu akustiskajā koncertā ''Putni bez spārniem'', 

• valsts svētkos atpūtas vakars, 

• pilsētas svētku koncerts ar pilsētas pašdarbības kolektīviem, 

•  Lāčplēša dienas atzīmēšana pie skolas sadarbībā ar mūzikas skolu un vidusskolu , 

•  cirka viesizrādes 

•  ziemas pasākums pie ezera ar izrādi,  lielajām lellēm un sporta aktivitātēm 

• senioru dienas atzīmēšana ar senioru draugiem, viesojās dzejnieks, mūziķis Aivars Lapšāns 

• Grafiti festivāls pie garāžām 

• meistarības diena ar amatnieku kopu un interesentiem 

• Suņu un kaķu izstādes futbola laukumā 

• Starptautiskās lidmodelistu F-2d sacensības un demonstrējumi futbola laukumā 

• ar izrādēm viesojas Baptistu draudze, Inčukalna amatierteātris, Krimuldas novada 

amatierteātris 

• bērnu teātra pulciņš “Pigoriņi'' katru gadu iestudē lugu 

• Ieviestas jaunas tradīcija kultūras dzīvē: 

•  gleznu izstādes renovētajā mazajā zālē 

• tikšanās, sarunas un dzejas pēcpusdiena ar dzejnieci Maiju Laukmani 

• Mākslas dienas sadarbībā ar mūzikas un mākslas skolu 

 

   Pamatā visus tematiskos pasākumus kultūras namā veidojam ar kultūras nama, skolas, 

biedrību un citiem pieaugušo pašdarbības kolektīviem. Tas dod kolektīvu dalībniekiem 

paaugstinat savu meistarību un iespēju aktīvi piedalīties pilsētas kultūras dzīvē un pasākumos. 

Šie pasākumi un koncerti ir ļoti labi apmeklēti. 

Kultūras biedrību kolektīvi piedalījās skatēs un festivāla ''Baltica 2015'' atlasē (rezultāti sekos) 

 Tautas deju kolektīvs ''Pīlādzītis'' ieguva Pierīgas deju skatē 1 pakāpi. 

  Kolektīvi regulāri viesojas citās Latvijas vietās-piedalās koncertos, festivālos, labdarības 

pasākumos Rīgā, Gaujā, Inčukalnā, Cesvaines vsk., Salaspilī, Igaunijā u.c. 

 

 Perspektīvā 2015.gadā: 

 Veidot tradicionālos pasākumus un rast iespēju izveidot jaunus pasākumus; 
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 Turpināt demonstrēt jaunākās kinofilmas un multfilmas bērniem; 

 Turpināt sadarboties ar mūzikas skolu, vidusskolu, pensionāru biedrību, amatnieku kopu; 

bērnu dārzu ''Jancis", Inčukalna tautas namu  u.c sabiedriskām un nevalstiskām; organizācijām; 

 Turpināt kultūras nama rekonstrukciju (kosmētiskie remonti, zāles fasādes siltināšana). 

 

4.7. NČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS 

 

 

Inčukalna novada sporta komplekss ir 

pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota 2003.gada 

10.jūnijā ar mērķi nodrošināt novada iedzīvotājiem 

aktīvu brīvā laika izmantošanu, veselīgu dzīvesveida 

attīstīšanu un sporta pasākumu organizēšanu. 

Sporta kompleksa darbības pamatuzdevumi: 

1. Nodrošināt materiālo bāzi atbilstoši 

Izglītības likuma, Vispārējā izglītības likuma un LR 

Ministru kabineta noteikumu prasībām sporta 

priekšmeta standartu un licenzētu programmu apguvei Inčukalna pamatskolas audzēkņiem. 

2. Realizēt funkcijas sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īstenot valsts un 

pašvaldības sporta politiku. 

Pakalpojumu veidi: sporta zāle, baseins, hidromasāžas vannas, sauna, galda tenisa zāle, biljarda 

zāle, trenažieru zāle. Pakalpojumi tiek sniegti: valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, publiski 

pakalpojumi privātpersonām, maksas pakalpojumi, un pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai kopumā. 

Sporta komplekss ir noorganizējis 84.sporta spēles (kas ir par 5 vairāk, nekā 2013.gadā): 

daudzcīņa, pludmales volejbols, dambretes, handbols, badmintons, peldēšanas sacensības, spēka vīru 

sacensības, florbols, futbols, basketbols, handbols. 

Inčukalna sporta kompleksā notika starptautiska mēroga sacensības galda hokeja, badmintona, 

bērnu futbola. 

Inčukalna sporta kompleksa ir sporta pulciņi un sporta komandas: 

1. peldēšanas pulciņš. 

2. florbola 4. jauniešu, 1. meiteņu, 1.pieaugušu komandas. 

3. basketbola 1. jauniešu komandas. 



INČUKALNA NOVADA 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS     Lappuse 41 

 

4. futbola 1.pieaugušo komanda, 

3. bērnu komandas. 

5. badmintona pulciņš. 

6. handbola 1. Bērnu komanda. 

7. Ūdenspolo pulciņš. 

 

Inčukalna sporta komandas piedalījās 

vairākos turnīros: 

 Latvijas handbola čempionātā. 

 Latvijas florbola čempionātā: (zēni U-8, zēni U-10, zēni U-12, meitenes U-14, meitenes U-

16, meitenes U-18,  vīriešu, veterānu.  

 Pierīgas čempionātā. 

 

Inčukalna sporta kompleksa darbība ir stabila, tā nepieciešama Inčukalna novada iedzīvotājiem 

un viesiem, un tās darbība virzīta uz sporta mērķtiecīgu, kvalitatīvu un radošu attīstību un pilnveidošanu 

Inčukalna novadā. Inčukalna sporta kompleksa darbības rezultātā ir izveidojies regulārs savs klientu loks 

organizētajos pasākumos, paplašinātas sportiskās saites ar citu novadu sporta dzīves vadītājiem. 
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5. IESTĀDES 

 

5.1. BĀRIŅTIESA 

 

Bāriņtiesa ir Inčukalna novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. 

Inčukalna novada bāriņtiesas esošais sastāvs atkārtoti apstiprināts 16.07.2014., un tā pilnvaras, 

saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, spēkā līdz 31.08.2019. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Kokina; 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ināra;  

Bāriņtiesas locekļi: 

 Marita Rušiņa; 

 Māris Onskulis; 

 Jānis Šate; 

 Māris Kaļeņikovs.   

 Inčukalna novadā, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību 

mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus 

likumā noteiktos uzdevumus personām, kuras dzīvo Inčukalna novada teritorijā. Par notariālo darbību 

veikšanu, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, no fiziskām personām tiek iekasēta valsts nodeva, kura tiek 

iemaksāta Inčukalna novada domes kasē. 

Inčukalna novada Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada administratīvā teritorija. 

Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Inčukalna novada dome (2014. gadā izlietotie 

līdzekļi EUR 40690).  

Inčukalna novada Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Inčukalnā un Vangažos, divas reizes nedēļā, - 

pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 19.00; ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 

plkst. 13.00 – 18.00.  

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece saņem pašvaldības domes noteiktu mēneša 

amatalgu. Bāriņtiesas locekļi, ņemot vērā darba apjomu, saņem atlīdzību atbilstoši nostrādāto stundu 

skaitam pēc pašvaldības domes noteiktas likmes, 3 bāriņtiesas locekļi, nepārsniedzot 20 stundas mēnesī, 
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1 bāriņtiesas loceklis, kura amata aprakstā ir arī darbs ar NPAIS (nepilngadīgo personu aizsardzības 

sistēmu), - līdz 100 stundām mēnesī. 

Bāriņtiesas darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju apmeklējot kursus un seminārus. 

Bāriņtiesa sadarbojas ar citām institūcijām. Pie bāriņtiesas ir izveidota un darbojas 

starpprofesionāļu (atbalsta) komanda (bāriņtiesas priekšsēdētāja, sociālās darbinieces, psiholoģes, 

ģimenes ārsti, bērnudārzu vadītājas, skolu direktores,  policijas iecirkņa inspektore, skolu sociālie 

pedagogi), kura reizi mēnesī sanāk kopā un izrunā aktuālos jautājumus saistībā ar ģimenēm un bērniem, 

jo tikai sadarbojoties un strādājot komandā iespējams sasniegt pozitīvus rezultātus. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Inčukalna novada Bāriņtiesa: 

- aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības; 

- izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, 

aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; 

- piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst Bāriņtiesas 

piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; 

- sadarbojas ar citām Bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai 

nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību; 

- informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek 

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; 

- neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai; 

- sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies 

bāriņtiesā; 

- Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu 

kriminālprocesā. 

Kā nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu 

bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības 

institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu. 
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Komunikācijai ar sabiedrību, bāriņtiesa periodiski ievieto novada mājas lapā vai vietējā laikrakstā 

informāciju iedzīvotājiem un interesentiem bāriņtiesas kompetences jautājumos. 

Bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, reizi gadā klātienē informē 

iedzīvotājus par bērnu tiesības aizsardzības jautājumiem (2015. gadā tikšaās plānota 29.04.) 

2014. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemti 23  lēmumi (2013.gadā – 54; 2012.gadā – 56),  

t. sk. 

 - par atzinuma došanu tiesai    -  1; 

 - par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts   -  1; 

 - vienpersoniski lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu   -   5; 

 - par aizgādības tiesību atjaunošanu/neatjaunošanu    -   2; 

 - par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu    -  1; 

 - par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu    -  2; 

 - par mantiskām lietām       -   3; 

 - par viesģimenes statusa piešķiršanu     -   2; 

 - par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu     -  1; 

 - par atbilstību adoptētājiem      -   1; 

 - par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē    -   1; 

 - par lietas izbeigšanu   -   3. 

 

2014. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 405 notariālās darbības (2013.gadā - 459; 

2012.gadā – 469), t.sk.   

 -  sastādītas un apliecinātas pilnvaras    -   97; 

 - sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts  -   32; 

 - sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai   -   33; 

 - izdarīti parakstu apliecinājumi   -  125; 

 - apstiprinātas dokumentu kopijas   -  107; 

 - sastādīti testamenti -   2; 

 sastādīti līgumi  -  9.                                                                           
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Par Bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām  Inčukalna novada domes kasē 2014. gadā 

iemaksāta valsts nodeva  EUR 1927.16 ( viens tūkstotis deviņi simti divdesmit septiņi eiro un 16 centi). 

2013. – LVL 1399.30. 

 

5.2. SOCIĀLAIS DIENESTS 

 

Iestādes juridiskais statuss   

Pašvaldības iestāde - Inčukalna sociālais dienests, 

kura galvenais uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus 

un sociālo palīdzību pašvaldības iedzīvotājiem, ievērojot 

sociālā darba politikas pamatprincipus, kas izriet no 

starptautiski atzītiem sociālā darba izglītības un prakses 

standartiem, t.i. cilvēktiesības un sociālā taisnīguma 

principus. Inčukalna sociālā dienesta budžeta programma 

paredz darbam novirzītos pašvaldības budžeta līdzekļus 

administrēt un izlietot strikti sociālās politikas realizēšanai paredzētiem mērķiem. Sociālā dienesta 

ietvaros tiek nodrošināts trīs teritoriālo dienas centru pakalpojums iedzīvotājiem un tiek realizēts aprūpes 

mājās pakalpojums, kā arī Inčukalna sociālais dienests nodrošina daļēji apmaksātu uzturēšanos un 

uzraudzību klientiem  divās sociālās mājās. Inčukalna sociālā dienesta rīcībā ir speciālais transports 

klientu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai. 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Pašvaldības iedalītie sociālā budžeta līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši mērķiem, lai nodrošinātu 

trūcīgo un maznodrošināto pašvaldības iedzīvotāju pamatvajadzības kā arī atbalstītu mazaizsargātas 

iedzīvotāju grupas. 

Izlietoto līdzekļu apjoms sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2012.,2013. un 

2014.  gadā liecina par to, ka pieaug iedzīvotāju pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem: 

 2012.g 2013.g 2014.g 

No pašvaldības budžeta 

līdzekļiem apmaksātie 

sociālie pakalpojumi 
Ls 46 009 Ls 52 989 

EUR 

143351 

 

Pēc pabalstu mērķiem varam vērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības 

Pabalsta mērķis 2012.g/ Ls 2013.g/ Ls 2014.g/ EUR 

GMI 38 113  

(146 ģimenes) 

21 690  

(86 ģimenes) 
15411  

(59 ģimenes) 

Dzīvokļa 102 799  70 327  76345 
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pabalsts (679 ģimenes) (546 ģimenes) (467 ģimenes) 

Pabalsts 

brīvpusdienām  

21 142 

 (137 ģimenes) 

22 187 

 (189 ģimenes) 

17533 

 (84 ģimenes) 

Mācību 

līdzekļiem 

2380  

(67 ģimenes) 

1582 (47 ģimenes) 3015  

(63 ģimenes) 

 

Tabulā redzams, ka salīdzinājumā ar 2012.gadu un 2013.gadu, 2014.gadā  GMI pabalsta 

saņēmēju skaits ir samazinājies, jo mainījās „trūcīgas” personas/ģimenes noteikšanas kritēriji, daudzām 

ģimenēm, kuru īpašumā ir automašīnas vai vairāki nekustamie īpašumi nevarēja tikt noteikta atbilstība 

„trūcīgo” statusam. 

Joprojām liels ir  to ģimeņu skaits, kuras griezušās pēc palīdzības apkures sezonas laikā, jo 

iedzīvotāju, it sevišķi, vientuļo pensionāru ienākumi ir ļoti zemi, un ir grūtības apmaksāt augstos rēķinus 

par komunāliem pakalpojumiem apkurei.  

2014.gadā pabalsti brīvpusdienām ir samazinājušies, jo pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 1.-

4.klašu skolēniem. 

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēmēju skaits katru gadu mainās līdz ar skolas vecuma 

sasniegušo bērnu skaitu. 

Inčukalna sociālais dienests veic aktīvu motivējošu darbību iedzīvotāju iesaistīšanai dažādos 

sabiedrības atbalsta procesos. Tādējādi katru gadu tiek izmaksātas vienreizējas naudas balvas represētām 

personām, pirmās grupas invalīdiem, pensionāriem apaļās jubilejās, invalīdiem kopš bērnības un 

bērniem invalīdiem. Kā arī visi pašvaldības bērni vecumā līdz 7 gadiem saņēmuši Ziemassvētku paciņu 

ar saldumiem, pensionāriem divas ekskursijas gadā, pensionāriem divas balles gadā, kā arī zupas virtuve 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām. 

Iedzīvotāji bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas sociālajā dienestā ir saņēmuši pabalstu bērna 

dzimšanas gadījumā - 57 ģimenes kopā EUR 11400.00, bet iedzīvotāja nāves gadījumā pabalsts 

izmaksāts 82 ģimenēm kopā EUR 12300.00. 

Personāls 

Inčukalna sociālā dienestā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz pieci kvalificēti 

sociālie darbinieki un divi sociālās palīdzības organizatori, trīs dienas centu vadītāji, divi psihologi, viens 

sociālais rehabilitētājs, pieci aprūpētāji; kolektīvā ietilpst arī tehniskais personāls- sociālo māju pārziņi, 

divas apkopējas un speciālā transporta šoferis. 

Komunikācija ar sabiedrību 

Komunikācija ar sabiedrību aktīvi notiek ievietojot informāciju plašsaziņas līdzekļos un interneta 

vietnēs: laikrakstā „Novada Vēstis”, Inčukalna novada mājas lapā un Inčukalna sociālā dienesta mājas 

lapā. Aktīva sadarbība notiek ar novada pensionāru biedrībām, invalīdu biedrībām, sarkanā krusta 

biedrību. 



INČUKALNA NOVADA 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS     Lappuse 47 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

2015.gadā tiks turpināta sociālā darba kvalitātes pilnveidošana, pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana un pakalpojumu efektivitātes paaugstināšana un ilgtspējīga profesionāla sociālā darba 

attīstība. Sociālajā dienestā plānots izveidot amata vietu – vecākais sociālais darbinieks, kurš nodarbojas 

ne tikai ar sociālo lietu risināšanu, bet veic arī daļu grāmatvedības darbu, kas attiecas uz sociālo pabalstu 

ievadīšanu un kontroli grāmatvedības programmā. 

 

 

5.3. INČUKALNA PAMATSKOLA   

 

Inčukalna pamatskola ir Inčukalna novada 

izglītības iestāde, tās dibinātājs ir Inčukalna novada dome. 

Skolas juridiskā adrese ir Inčukalna pamatskola, Zvaigžņu 

iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. Skolas 

mājas lapas adrese: www.incukalnapsk.lv 

2013.gadā skola tika akreditēta līdz 2019. gada 

rudenim. 

2014.gadā mācību saturu nodrošināšanai 

Inčukalna pamatskola īstenoja trīs licenzētas un 

akreditētas  programmas: 

 

Nr. Izglītības programmas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Licenzēšanas 

datums 

Izglītojamo skaits 

mācību gadā 

1. Vispārējās pamatizglītības 

programma 

21011111 08.10.2009. 167 

2. Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 08.10.2012. 24 

4. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 02.111.2009. 14 

 

Skolas darbības pamatmērķi: 

 veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra skolēna harmoniskas personības veidošanos un 

attīstību; 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 

http://www.incukalnapsk.lv/


INČUKALNA NOVADA 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS     Lappuse 48 

 

standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

 

 īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei; 

 radīt iespēju padziļināt un radoši apgūt mācību priekšmetu programmas; 

 izvēlēties atbilstošas izglītošanas darba metodes un formas; 

 racionāli izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem celt vispārējo izglītības un kultūras līmeni; 

 sekmēt izglītojamo pilsonisko un patriotisko audzināšanu; 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Inčukalna novada domes piešķirtais budžets 

 2014.g. 

 

Tehnisko darbinieku 

atalgojums 

   96 171 eiro 

 Ēku, būvju telpu remonts           35 572eiro 

Pamatkapitāla veidošanai       7 370eiro 

Pašvaldības finansējums 

interešu izglītībai 

 

      2 067eiro 

Pašvaldības finansējums 

atbalsta personālam 

 

     9 135eiro 

Pašvaldības finansējums 

5.-6.g. grupai 

      3 321 eiro 

 

 2014.gadā skolā veikti šādi remontdarbi: 

 Meiteņu mājturības kabineta remonts un labiekārtošana 

 Garderobes remonts un labiekārtošana 
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Valsts mērķdotācija 

 

 2014.g. 

 

5-6 gad. valsts budžeta 

mērķdotācija un mācību 

līdzekļi 

   10 321 eiro 

Valsts budžeta 

mērķdotācija skolotāju 

algām un māc. līdzekļiem 

         151 530 eiro 

Valsts budžeta 

mērķdotācija interešu 

izglītībai 

    6 638 eiro 

Valsts mērķdotācija 

brīvpusdienām 

 

4 240 

 

 

Personāls 

    2014.gadā skolā strādāja 27 pedagogi no tiem 11% vīrieši.  

Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 11 no tiem maģistri. 17 pedagogiem 

piešķirta III kvalitātes pakāpe.  

 



INČUKALNA NOVADA 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS     Lappuse 50 

 

 

Skolas darbu nodrošina arī 17 tehniskie darbinieki, 23% no tiem vīrieši. 

 

 

 

 

Komunikācija un sabiedrību 

2014.gada oktobrī tika rīkota vecāku nedēļa, kuras laikā vecāki varēja apmeklēt mācību stundas 

un tikties ar pedagogiem. Martā skola piedāvāja vecākiem Sociālo Interešu institūta lektores Kristīnes 

Beinarovicas lekciju "Apģērbs un sava stila veidošana skolā". 

Inčukalna pamatskola  sadarbojas ar Vangažu vidusskolu, Mālpils profesionālo vidusskolu , 

Siguldas jauniešu centru „Mērķis”, Inčukalna Tautas namu. 

Regulāri sadarbojamies ar Reģionālo pašvaldības policiju. Skolēni piedalās Reģionālās 

pašvaldības policijas rīkotajās Drošības dienās, lekcijās „Par administratīvo atbildību”, „Pirotehnikas 

lietošanu”, starpskolu sacensībās „Roku rokā” un Valsts policijas un Latvijas gāzes rīkotajā pasākumā 

„Esi drošs, neesi pārdrošs”.  

2014.gada jūnijā uzsākta sadarbība ar Slovākijas pilsētas Kežmarok vidusskolu, decembrī ar 

Austrijas pilsētas Kirchberg an der Raab mūzikas skolu. 

Sadarbībā ar biedrību „Inčukalna izaugsmei” tika rīkots konkurss par labāko klasi, kura rezultātā 

divas klases saņēma līdzekļus mācību ekskursiju transporta apmaksai. 4.klase apmeklēja Zinātnes centru 

Z(in)oo Cēsīs un 5.klase - Tartu AHHAA zinātnes centru. 
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Nākamā gadā plānotie pasākumi 

2015.gadā turpinās sadarbība ar kaimiņskolām, reģionālo pašvaldības policiju un pašvaldības  

iestādēm.  

Plānots sadarbībā ar Slovākijas pilsētas Kežmarok vidusskolu un  Austrijas pilsētas Kirchberg an 

der Raab mūzikas skolu veidot projektus par skolu un tuvāko apkārtni e-twinning vidē, kā arī savstarpēji 

apmaiņas braucieni. 

Skola iesaistās LOK rīkotajā skolu projektā „Sporto visa klase”, Veselību veicinošo skolu tīklā, 

kā arī pilotprojekta mācību priekšmeta „Datorika” aprobēšanā. 

 

 

5.4. VANGAŽU VIDUSSKOLA   

 

Pamatinformācija 

Vangažu vidusskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas 

darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības 

likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Vangažu vidusskolas 

nolikumu, kuru apstiprina Inčukalna novada dome. Vangažu 

vidusskola ir Inčukalna novada skola no 2009.gada jūlija. 

Vangažu skola pirmo reizi minēta 1737.gadā. Jaunā 

Vangažu pamatskola darbojas no 1959.gada, Vangažu 

vidusskola - no 1972.gada. 

 Skolai raksturīga koncentrētas mazas pilsētas sociālā vide. 

 

Skolā mācās:  

 2012. 2013. 2014. 

Pirmskolas grupās 64 54 41 

1.-9.klase 302 323 347 

10.-12.klase 42 21 20 

 

Pagājušajā mācību gadā skolā strādāja 49 skolotāji, no tiem 18 ir skolas absolventi. 12 

skolotājiem ir maģistra grāds, 1 skolotājs ir doktors. 

Izglītības procesa nodrošināšanai ir visi nepieciešamie pedagogi ar augstāko izglītību un attiecīgo 

profesionālo kvalifikāciju. 
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  Skolā realizē 7 izglītības programmas  

 ,,Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības mazākumtautību programma”; 

  ,,Pamatizglītības programma ar latviešu mācībvalodu”;  

   ,,Mazākumtautību pamatizglītības programma”; 

  ,,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma”; 

  ,,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma”; 

  ,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”; 

 ,,Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem”.  

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

 Pieņemts lēmums par stipendiju noteikšanu vidusskolas klašu skolēniem. 

 Tika izremontēti 4 mācību kabineti un aprīkoti ar jaunām mēbelēm un projektoriem, ekrāniem. 

 Skolēni ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kas iegādāti par 

pašvaldības finansējumu.  

 

Galvenie uzdevumi 

1.Pilnveidot pedagogu zināšanas par pārbaudes veidu dažādību un mācību sasniegumu vērtēšanas 

principiem. 

2.Veicināt skolas popularitāti sabiedrībā un skolas saimes piederības sajūtu savai skolai. 

3. Integrēt skolēnus ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošā izglītības iestādē, nodrošinot 

skolēnu spējam piemērotu izglītības procesu. Pilnveidot atbalsta personāla darba efektivitāti darbā ar 

speciālās izglītības programmas skolēniem. 

4.Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, iesaistīt skolēnus mācīšanās procesa organizēšanā un 

ģimeni sasniegumu novērtēšanā  

5. Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti, radot iespēju katra skolēna personīgajam 

ieguldījumam . 

 

Pirmskolas darbs 

Jaunā mācību satura apguve un realizēšana pirmskolā 

1.Visas nodarbības notiek integrēti ar bilingvālo apmācību. 

2.Izstrādāti  tematiskie plāni 5-gadīgajiem bērniem pa tēmām. 

3. 6-gadīgie bērni izmanto darba burtnīcas  

Matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību metodiskā komisija 
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Mācību priekšmetu popularizēšanas pasākumi 

Attīstījām skolēnu patriotiskās jūtas 

 Notika vēstures stundas „Brīvības cīņas, Lāčplēša diena, Barikažu  dienas, Trešā atmoda” 

 Ļoti kvalitatīvi un savlaicīgi bija vēstures skolotāju organizētie pasākumi, kas veltīti Latvijas 

Republikas 95. proklamēšanas dienai. 

 Skolēni izstrādāja un prezentēja darbus-„Latvijai 95”, kuros atspoguļoja galvenos vēsturiskos 

notikumus pa desmitgadēm. 

 Vēstures skolotāji sagatavoja informāciju sākumskolas audzinātājiem par barikāžu dienām 

.(21.01.2014.) 

 

Veicinājām skolēnu interesi par dabaszinātnēm 

 Piedalījāmies prezentāciju projektā „ Latvijas talantīgākie jaunie zinātnieki ”  

 Piedalījāmies eseju konkursā „Tava ideja zaļai rītdienai” 

Fizikas skolotājs  organizēja diskusiju 12.klasē „Tehniskais progress Latvijā” (25.04.2014.)  

 

Attīstījām skolēnu radošo domāšanu un konkurētspējas 

 Ķīmijas skolotāja  noorganizēja  nodarbību –konkursu par pētniecisko darbu izpratni- „Darīju 

un sapratu” 9.klasēs 

 Apmeklējām zinātnisko centru Cēsīs-5.-11.kl., 12.03.2014. 

(skolotāja N.Marhele) 

Karjeras dienu ietvaros apmeklējām Rīgas IT demo centru (9.a un 7.a.kl.)  

 

Valodu  metodiskā komisija 

 Dzejas dienām veltīts pasākums, kurā piedalījās skolēni un lasīja dažādu autoru dzejoļus 

latviešu, krievu un angļu valodā. Skolēni ļoti pozitīvi novērtēja šo pasākumu. 

 Skolas olimpiāde valsts valodā un latviešu valodā 7.-8. klašu skolēniem. 

 Piedalīšanās Pierīgas novada latviešu valodas olimpiādē. 

 Piedalīšanās Pierīgas angļu valodas olimpiādē. 

 Teātra dienas pasākums. 

 

Radošo mācību priekšmetu metodiskā komisija 

 Skolēnu līdzdalība novada un valsts olimpiādēs, konkursos un projektos. 
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Mācību priekšmetu popularizēšanas pasākumi 

Sporta diena ir aktuāla un nepieciešama, popularizējot skolēniem aktīva un veselīga dzīvesveida 

nozīmību. 

Ģimeņu sporta dienas risinājums  bija izcils, jo  bija iespēja piedalīties gan vecākiem, kuri 

vēlējās, gan visas klases skolēniem, kuri izrādīja lielu interesi un atsaucību, 

Dzejas dienu pasākums, sadarbojoties valodu un radošo mācību priekšmetu (mājturība un 

tehnoloģijas) metodiskajām komisijām, bija aizraujošs (gan gatavošanās, gan norise), kļuvis par tradīciju 

un aktuāls, plašāk iepazīts, jo etnogrāfisko zīmju izveidē (zēniem mājturībā) un zīmju rotāšanā ar dabas 

materiāliem (meitenēm un zēniem) bija iespēja piedalīties visām klasēm un katram skolēnam. 

Radošā darbnīca „Lieldienu rotājumu izgatavošana” bija pirmo reizi organizēts pasākums 

vecāku nedēļas ietvaros, kas tika pietiekoši plaši atbalstīts. Ar vizuālajā mākslā izstrādātajiem skolēnu 

darbiem tika noformēti skolas gaiteņi. 

 

Skolēnu ar mācīšanās traucējumiem integrēšana vispārējās izglītības klasēs, materiālā 

nodrošinājumu papildināšana, speciālo pamatizglītības programmu realizēšana. 

 1. Skolēniem ar mācību traucējumiem ir nodrošinātas speciālas programmas, kā arī darba apstākļi. 

2. Šie skolēni apgūst programmu atbilstoši savām spējām 

3.Skolēniem ar mācīšanas traucējumiem bieži nav problēmu ar socializāciju un klasesbiedri labprāt ar 

tiem komunicē 

4.Notiek integrēšana klasē, skolā bērni nejūtas atstumti, aktīvi piedalās pasākumos. 

5. Darbā ar šiem skolēniem liela loma bija skolotāja palīgam, kas strādā tikai ar šiem bērniem- palīdz 

organizēties darbam, pārbauda darba kvalitāti un pareizību, pēc vajadzības vēlreiz izskaidro.(3.a kl.) 

6.Materiāli tehniskā bāze ir pietiekoša, lai nodrošinātu mācību procesu. 

 

Patriotiskā un pilsoniskā audzināšana 

Uzdevums - Rosināt skolēnus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, novada sabiedriskajā un 

kultūras dzīvē. 

 Skolēni aktīvi un radoši iesaistās skolas, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 

 Latvijas Republikas 95. gadadienas ietvaros tika organizēti daudzveidīgi pasākumi, mācību 

priekšmetu popularizēšanas nolūkā pasākumu organizēšanā iesaistījās MK (Sporta diena „Mēs un vide”, 

Dzejas  un mākslas diena , foto izstāde „Mana Latvija”, eseju un domrakstu konkurss „Latvija 95 

vārdos”, skolas olimpiādes dabaszinībās „Mana Latvija” skolēnu prezentācijas „Latvijas vēsture 95 

gados”, tematiskās vēstures stundas „Deportāciju 65. gadadiena”. 

 Klašu  audzināšanas stundās tika aktualizēti jautājumi par Latvijas vēsturi, tradīcijām, kultūru. 
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Tika organizētas skolēnu ekskursijas skolas muzejā „Manas pilsētas, skolas vēsture”. 

 

 Uzdevums - Aktivizēt paaudžu savstarpējo komunikāciju un sadarbību. 

Sekmēt vecāku iesaisti skolas darbā, izmantojot efektīvas sadarbības formas ar ģimeni. 

Stiprās puses 

 Informācijas apmaiņa ar vecākiem ir savlaicīga un regulāra. 

 Sākumskolas klases vecāku sapulces un  skolas pasākumi tiek aktīvi apmeklēti. 

 Jaunu sadarbības formu meklējumi Vecāku nedēļas aktualizēšanai. 

 Lielākajai daļai klases audzinātāju ir izdevies iesaistīt skolēnu vecākus audzināšanas 

stundā „Mana karjera”. 

 Daļa skolēnu ir viesojušies vecāku darbavietās, izzinot profesijas specifiku un  karjeras 

iespējas. 

 

Personāls 

Skolā ir sistematizēta informācija par skolotāju tālākizglītību. 

Mācību gada laikā 11 skolotāji papildinājuši savas zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas 

kursos.  

2014.m.g. skolotāji iesaistījās ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

Uzdevums - Aktivizēt paaudžu savstarpējo komunikāciju un sadarbību. 

Sekmēt vecāku iesaisti skolas darbā, izmantojot efektīvas sadarbības formas ar ģimeni. 

 Informācijas apmaiņa ar vecākiem ir savlaicīga un regulāra. 

 Sākumskolas klases vecāku sapulces un  skolas pasākumi tiek aktīvi apmeklēti. 

 Jaunu sadarbības formu meklējumi Vecāku nedēļas aktualizēšanai. 

 Lielākajai daļai klases audzinātāju ir izdevies iesaistīt skolēnu vecākus audzināšanas 

stundā „Mana karjera”. 

 Daļa skolēnu ir viesojušies vecāku darbavietās, izzinot profesijas specifiku un  karjeras 

iespējas. 

 Regulāra informācija par skolas aktualitātēm novada laikrakstā. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
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2. Attīstības prioritātes  2014./2015.gadam 

1. Skolēnu karjeras izglītības integrēšana izglītības programmu saturā. 

2. Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšanai.  

3.Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos.  

4.Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana. 

5. Skolas tēla veidošana, popularizēšana un 55 gadu jubilejas sagatavošana. 

6. Skolas telpu  remontēšana, labiekārtošana. 

7. Pieņemto lēmumu izpildes kontroles pilnveidošana. 

 

Vangažu vidusskolas galvenie uzdevumi 2014./2015. mācību gadā 

1.Radīt priekšnoteikumus pareizu lēmumu pieņemšanai karjeras izvēlē.  

2.Nodrošināt sadarbību, individualitāti attīstošu, radošu domāšanu un talantus izkopjošu izglītības 

procesu.  

3.Pilnveidot atbalsta personāla darba efektivitāti darbā ar speciālās izglītības programmas. 

skolēniem, kā arī skolēniem, kuriem ir nepieciešams psiholoģiskais, emocionālais un sociālais atbalsts. 

4.Sagatavot skolu 55 gadu svinībām un augstā līmenī noorganizēt svētku pasākumu. 

5.Pārraudzīt un nodrošināt skolā pieņemto lēmumu izpildi.  

6.Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, iesaistīt skolēnus mācīšanās procesa organizēšanā un 

ģimeni sasniegumu novērtēšanā.  

 

5.5. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 

Pamatinformācija   

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola ir 

Inčukalna novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, 

kura īsteno Profesionālās ievirzes izglītības programmas 

(Akreditācijas lapas Nr. AI 6095, AI 6096, AI 6097, AI 

6098, AI 6099, AI 6100, AI 6101, AI 6102, AI 6123 

izdotas 2013. gada 8. janvārī). 

Iestādes juridiskā adrese- Gaujas ielā 2, Vangažos, 

Inčukalna novadā, LV-2136. 

Iestādes direktore - Ieva Kikuste. 
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Iestādes mērķis ir īstenot Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. 

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pārsvarā ir Inčukalna novadā deklarētie bērni no Inčukalna pagasta 

un Vangažu pilsētas.  

01.09.2014. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāka 176 audzēkņi- mūzikas 

programmā 123, vizuāli plastiskās mākslas programmā 53 audzēkņi. 

1.klasē iestājušies 46 skolēni, no tiem 28 mūzikas programmā un 18 mākslas programmā.  

2013./2014. mācību gadā skolu absolvējuši 10 audzēkņi mūzikas programmā. 

Iestādes darbības virzieni un mērķi: 

1. Sekmēt izglītības kvalitātes pilnveidošanu. 

2. Nodrošināt katra audzēkņa profesionālo virzību un radošo izaugsmi. 

3. Sekmēt audzēkņu pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem. 

4. Meklēt un veidot sadarbību ar citām mūzikas un mākslas skolām Latvijā un citās valstīs. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)  

 

1. Nodrošināt audzēkņiem pamatzināšanas mūzikā un mākslā, veicināt viņu spēju un talantu 

izkopšanu. 

2. Nodrošināt audzēkņiem zināšanu, prasmju un praktisko iemaņu bāzi tādā līmenī, kas 

garantētu viņiem iespēju turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē. 

3. Nodrošināt iespēju katram audzēknim apgūt Latvijas un pasaules mūzikas un mākslas 

mantojumu pamatus. 

4. Veidot vidi izglītības attīstības veicināšanai. 

Turpināt darbu pie pedagoģiskās kompetences celšanas, veicinot skolotāju profesionālo izaugsmi, 

piedaloties ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos" 

 

Dalība projektos 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai no 2014. gada septembra līdz 2015. 

gada aprīlim pieteikusies un apstiprināta skolotāja Līga Cera (uz 3. kvalitātes pakāpi. 

Personāls  

Kopējais pedagogu skaits abos mācību punktos Inčukalnā un Vangažos- 20, tai skaitā ar augstāko 

izglītību- 18 (maģistra grāds- 7), vidējo izglītību- 2, no kuriem studijas turpina 2. Darbu Vangažu 

mācību punktā uzsākusi mūzikas teorijas skolotāja Līga Vasiļjeva. 

Skolā strādā 2 tehniskie darbinieki. 

Komunikācija ar sabiedrību 
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Sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un darbības attīstības virzieniem  turpina darboties 

sava skolas mājas lapa incukalnamms.lv., kā arī tiek publicēta informācija laikrakstā „Novada vēstis”.  

 Vecāku informēšana notiek individuālo pārrunu veidā, ar e-pasta starpniecību, telefoniski. 

Izveidoti stendi informācijas apmaiņai ieejas gaiteņos. 

Notika Atvērto durvju dienas jaunuzņemto bērnu vecākiem, kā arī Atvērto durvju dienas, regulāri 

notiek atklātie audzēkņu un vecāku klases koncerti un vecāku sapulces. 

Sadarbība ar citām iestādēm 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aktīvi sadarbojas ar citām novada iestādēm: 

 Inčukalna pamatskolu un Vangažu vidusskolu– kopēji koncerti un Muzikālās 

pēcpusdienas; 

 Inčukalna novada bērnudārziem „ Minka”, „ Lapsiņa”, „ Jancis” – bērnudārzu bērnu 

iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem un mūzikas un mākslas pasauli; 

 Inčukalna Tautas namu un Vangažu kultūras namu, kur notiek regulāri mūsu iestādes 

bērnu un skolotāju koncerti un mākslas darbu izstādes; 

 PASAM „Gauja”, veco ļaužu aprūpes centru „ Ropaži”, Vangažu senioru biedrības 

pasākumi; 

 Draudzības koncerti, izstādes ar citām Latvijas Mūzikas un  mākslas skolām. 

 

Nākamā gada plānotie pasākumi 

2015. gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar Mūzikas un Mākslas programmu veiksmīgu 

īstenošanu. Turpināt sadarbību ar Inčukalna novada pašvaldības  un kaimiņu pašvaldības iestādēm. 

Tiek plānots turpināt pedagogu profesionālo pilnveidošanu un motivēšanu dalībai Eiropas 

struktūrfondu programmās. 

 

 

5.6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „JANCIS” 

 

Iestādi no 2014.gada 1.septembra apmeklē 164 bērni no 

pusotra gada vecuma.  

Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības 

iestādē “Jancis” ir 7.grupas. Divas no tām ar vispārējās 

pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu – kods 

0101 11 21, kuru apgūst 47 bērni, bet piecas grupas ar 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 11 
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11, kuru apgūst 117 bērni. 

2. Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 65 bērni. Visiem 5-6 gadus veciem bērniem tiek 

nodrošināta obligātā pirmsskolas izglītība. 

 Salīdzinoši ar 2013.gadu 5-6 gadīgo programmu 2014.gadā apgūst par 14 bērniem vairāk. 

 Pedagoģisko procesu īsteno 18 pedagogi. 3 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību. Iestādē strādā 19 tehniskie darbinieki.  

3.  Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem: 

2013.gads- 1 

2012.gads - 21 

2011.gads – 39 

2010.gads - 37 

2009.gads – 36 

2008.gads – 27 

2007.gads – 3 

 

Laika posmā no 2014.gada augusta līdz decembra beigām PII „Jancis” uzņemti 37 bērni: 

Bērna  

dzimšanas gads 

Uzņemto bērnu skaits 

latviešu plūsmā 

Uzņemto bērnu skaits 

krievu plūsmā 

2008. 1  

2009. 5  

2010. 2 2 

2011. 3 4 

2012. 6 13 

2013.  1 

 

 

Pedagoģiskais darbs:  

Iestādes pedagoģiskā procesa prioritāte: nostiprināt, aizsargāt un veicināt bērna emocionālo, 

garīgo, fizisko un sociālo attīstību. 

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: 

 Rudens pasākumi, izstādes par rudens tēmu „Rudentiņš bagāts vīrs”. 

 Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus. 

 Pasākums „Latvija-Tu mīļa man”, izstāde „Es dzīvoju Latvijā”. 
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 Ziemassvētku uzvedumi, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai veltīti koncerti un 

izstādes, Izlaiduma pasākumi. 

 

Vecāku izglītību nodrošinoši un 

sadarbības veicinoši pasākumi: 

 individuālās konsultācijas, 

 vecāku sapulces grupās, 

 jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce, 

 sešgadīgo bērnu vecāku tikšanās ar 

sākumskolas skolotāju. 

 

Iestādes pedagogi piedalās tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos, kurus 

organizē Pierīgas pirmsskolas izglītības iestādes un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.  

2014.gada 14.februārī organizējām izglītojošu pasākumu Pierīgas novadu pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāju palīgiem. 

 

Sadarbojoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) un Ziemeļkipras 

Skolotāju arodbiedrībai, 2014.gada 9.septembrī PII „Jancis” uzņēma delegāciju piecu cilvēku sastāvā no 

Ziemeļkipras. 

2014.gada 21.oktobrī piedalījāmies PII „Minka” rīkotajās sadraudzības sporta spēlēs 

sešgadīgajiem bērniem sporta kompleksā. 

Saimnieciskais darbs: 

2014.gada veikti remontdarbi izglītības iestādes 6.grupā. Izremontēta grupas rotaļu telpa, 

guļamistaba, tualete un garderobe. Iegādātas mēbeles un inventārs 6.grupas telpu labiekārtošanai pēc 

remonta.  

Izremontēti logopēda un latviešu valodas skolotāja kabineti. 

2014.gadā pabeigts projekts, Nr. KPFI-15.2/66, „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis” ēkai”, 

veicot ēkas renovāciju daļai no ēkas par 177 368,00 EUR.  
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5.7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „MINKA” 

Iestādi no 2014.gada 1.septembra apmeklē 164 bērni no pusotra gada vecuma.  

Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” ir 7.grupas. Divas no tām ar 

vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu – kods 0101 11 21, kuru apgūst 47 bērni, 

bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 11 11, kuru apgūst 117 

bērni. 

Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 65 bērni. Visiem 5-6 gadus veciem bērniem tiek 

nodrošināta obligātā pirmsskolas izglītība. 

Salīdzinoši ar 2013.gadu 5-6 gadīgo programmu 2014.gadā apgūst par 14 bērniem vairāk. 

Pedagoģisko procesu īsteno 18 pedagogi. 3 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. 

Iestādē strādā 19 tehniskie darbinieki.  

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem: 

2013.gads- 1 

2012.gads - 21 

2011.gads – 39 

2010.gads - 37 

2009.gads – 36 

2008.gads – 27 

2007.gads – 3 

 

Laika posmā no 2014.gada augusta līdz decembra beigām PII „Jancis” uzņemti 37 bērni: 

Bērna dzimšanas gads 
Uzņemto bērnu skaits 

latviešu plūsmā 

Uzņemto bērnu skaits 

krievu plūsmā 

2008. 1  

2009. 5  

2010. 2 2 

2011. 3 4 

2012. 6 13 

2013.  1 

 

Pedagoģiskais darbs 

Iestādes pedagoģiskā procesa prioritāte: nostiprināt, aizsargāt un veicināt bērna emocionālo, 

garīgo, fizisko un sociālo attīstību. 
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Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: 

 Rudens pasākumi, izstādes par rudens tēmu „Rudentiņš bagāts vīrs”. 

 Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus. 

 Pasākums „Latvija-Tu mīļa man”, izstāde „Es dzīvoju Latvijā”. 

 Ziemassvētku uzvedumi, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai veltīti koncerti un 

izstādes, Izlaiduma pasākumi. 

 

Vecāku izglītību nodrošinoši un sadarbības veicinoši pasākumi: 

 individuālās konsultācijas, 

 vecāku sapulces grupās, 

 jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce, 

 sešgadīgo bērnu vecāku tikšanās ar sākumskolas skolotāju. 

 

Iestādes pedagogi piedalās tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos, kurus 

organizē Pierīgas pirmsskolas izglītības iestādes un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.  

2014.gada 14.februārī organizējām izglītojošu pasākumu Pierīgas novadu pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāju palīgiem. 

 

Sadarbojoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) un Ziemeļkipras 

Skolotāju arodbiedrībai, 2014.gada 9.septembrī PII „Jancis” uzņēma delegāciju piecu cilvēku sastāvā no 

Ziemeļkipras. 

2014.gada 21.oktobrī piedalījāmies PII „Minka” rīkotajās sadraudzības sporta spēlēs 

sešgadīgajiem bērniem sporta kompleksā. 

 

Saimnieciskais darbs 

2014.gada veikti remontdarbi izglītības iestādes 6.grupā. Izremontēta grupas rotaļu telpa, 

guļamistaba, tualete un garderobe. Iegādātas mēbeles un inventārs 6.grupas telpu labiekārtošanai pēc 

remonta.  

Izremontēti logopēda un latviešu valodas skolotāja kabineti. 

2014.gadā pabeigts projekts, Nr. KPFI-15.2/66, „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis” ēkai”, 

veicot ēkas renovāciju daļai no ēkas par 177 368,00 EUR.  
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5.8. PA SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA „GAUJA” 

 

Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums  

Uz  2014. gada 1. janvāri iestāde nodrošināja  

ilglaicīgu sociālo aprūpi 58  klientiem. Faktiskais vietu 

aizpildījums (gultu dienas) – 21873, no tām: 

  3 personas, kuras iestājušās līdz 01.01.1998.; 

  5 personas, maksas pakalpojuma vietas; 

  49 personas, Pierīgas pašvaldību  iedzīvotāji. 

Vidējais klientu vecums 80,9 gadi. 

 

Iestādē dzīvo 20 invalīdi, kuriem ir pārvietošanās grūtības un izmanto ratiņ krēslus, 30 klienti ir 

smagi guloši, kopjami, 4 klienti barojami, un  tiem ir nepieciešama īpaša  diennakts aprūpe. 

Iestādē personāla kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota saskaņā ar MK not.Nr. 291. 

 Darbinieki papildinājuši savas zināšanas dažāda veida kursos un semināros: 

   “ Izdegšanas riski, to mazināšana. Sociālā darba speciālistu pašizaugsme un profesionālā 

potenciāla stiprināšana “ 10 darbinieki 8 stundas; 

    “Alternatīva pacienta stāvokļa un funkcionalitātes uzlabošana” 8 stundas;  soc. darbiniece; 

 

PASAM „Gauja” ir savas ikgadējās tradīcijas svētku svinēšanā: 

 klientu dzimšanas dienas; 

 Lieldienas, Jāņi un  Ziemassvētki; 

 Veco ļaužu diena un Valsts Proklamēšanas gadadiena; 

  notiek luterāņu, katoļu un pareizticīgo dievkalpojumi;  

 1x nedēļā baptistu dievkalpojums; 

 Klientiem ir iespēja iepirkties veikalā Siguldā  – 1x  mēnesī; 

 Apmeklēt pasākumus ārpus institūcijas, kā piem., Rīgā  teātra izrādes, ekskursijas, 

dievkalpojumus baznīcā, koncertus, u.c.; 

 Iestādē ar koncertiem ciemojušies kori „Vecrīga”, „Sudrabotā gaisma” un Inčukalna 

novada ansamblis „Rudzupuķes”; 

 Piedalīties Inčukalna pensionāru ballē; 

 Baseina apmeklējums 1x ned. 
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Finansējums un tā izlietojums   

PASAM  „Gauja” finansējums sastāv no pašvaldības  budžeta dotācijas par 3 personām ,personu 

iemaksām –  90% pensiju daļas, apgādnieku maksām un pašvaldību norēķiniem par iedzīvotājiem 

sniegtajiem pakalpojumiem.      

2014. gadā iestādes izdevumi sastādīja Euro 37603,8 ,  finansu līdzekļu izlietojums uz vienu 

personu mēnesī – Euro 515,76 

 

Finanšu līdzekļu izlietojuma 

kopapjoms uz vienu personu 

Summa 

(Euro) 
2014. gadā 2013. gadā 

Kopējie izlietotie līdzekļi - mēnesī mēnesī 515,76 492,8 

Ēdināšanai izlietotie 

līdzekļi – dienā 
dienā 2,76 1,84 

Zāļu iegādei izlietotie  

līdzekļi – dienā 
dienā 0,24 0,23 

Mīkstā inventāra iegādei izlietotie 

līdzekļi – mēnesī 
mēnesī 

 

0,00 
18,71 

Sanitāri higiēniskai apkopšanai 

izmantojamo materiālu  

iegāde - mēnesī 
mēnesī 20,81 14,07 

 

 

Finanšu līdzekļu izlietojums 2014. gadā pieaudzis ēdināšanas izdevumos , kas saistās ar pārtikas 

preču padārdzinājumu. Pieaudzis smagi slimo guļošu skaits , kas padārdzinājis sanitāri higiēnisko preču 

pieaugumu par 20,81 Euro  mēnesī.  

  

Galvenie darbības virzieni 2015.gadam 

1. Veikt uzlabojumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa uzlabošanā: 

1.1. regulāra klientu funkcionālo spēju novērtēšanu; 

1.2. vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale starp sociālā darba speciālistiem; 

1.3. piesaistīt rehabilitācijas speciālistus – ergoterapeitu,fizioterapeitu; 

1.4. attīstīt aktivitātes, nodarbības un darba terapiju pasīviem klientiem; 

2. Dažādot pakalpojumu klāstu paredzot jaunu klientu grupu piesaisti; 

3. Palielināt sabiedrības informētību par sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību; 

4. Nodrošināt iestādes darbiniekiem kvalifikācijas pilnveidi sociālā darba jomā iespējamā 

finansējuma robežās; 

5. Nodrošināt gulošos  klientus ar funkcionālām gultām; 

6. Ar pašvaldības atbalstu veikt jumta remontu dienvidu pusē. 
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5.9. PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” 

 

Pamatinformācija 

 Iestādes juridiskais statuss 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vangažu Namsaimnieks”. 

Juridiskā adrese: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136. 

Iestādes darbības virzieni un mērķi 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un 

apsaimniekošana, kā arī siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija Inčukalna novada iedzīvotājiem 

un juridiskajām personām. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2014.gadā uzņēmums galveno uzmanību veltīja siltuma pārvadei, realizācijai un daudzdzīvokļu 

māju apsaimniekošanai Vangažos, kā arī siltuma ražošanai un realizācijai Inčukalnā un Gaujā. 

  2014.gada rudenī veiksmīgi tika pabeigti pirmās daudzdzīvokļu mājas renovācijas darbi Gaujas 

ielā 16, Vangažos. Projekts Nr.DMS/3.4.4.4.1/12/09/519 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 

16, Vangažos, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” tika īstenots LIAA administrētās 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros (līguma Nr. L-DMS-12-0565).  

     Projektā tika realizēta ārsienu un bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, koplietošanas 

telpu un dzīvokļu logu nomaiņa, kāpņu telpu vējtveru izveide, logu aiļu siltināšana un siltuma sadales 

sistēmas rekonstrukcija. 

     Pirmajā apkures sezonā pēc mājas renovācijas, salīdzinot ar vienāda tipa daudzdzīvokļu 

mājām Vangažos, siltumenerģijas patēriņš samazinājās par 50%. 
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 2014.gadā tika uzsākta visu Vangažu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos uzstādīto karstā ūdens 

skaitītāju pārbaude, kā rezultātā 80% skaitītājus bija nepieciešams  nomainīt pret verificētiem 

skaitītājiem. 

Tika veikti vairāku daudzdzīvokļu māju trepju telpu, lietus kanalizācijas, auksto un karsto 

ūdensvadu nomaiņas un apkures sistēmas rekonstrukcijas remontdarbi. Turpinājām karstā ūdens un 

apkures sistēmu maģistrālo vadu siltināšanas darbus, kuri Vangažos jau ir veikti 80% apmērā. 

2014.gada rudenī tika izstrādāti skiču projekti Gaujas katlumājas un siltumtrašu rekonstrukcijai 

un jaunas katlumājas un siltumtrases būvniecībai Inčukalnā, kā arī tika sagatavota visa nepieciešamā 

projektu dokumentācija iesniegšanai LIAA, lai varētu pretendēt uz Eiropas struktūrfondu pēdējās kārtas 

līdzfinansējumu katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcijai. 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

 

Galvenie finanšu darbības rezultāti 

     Uzņēmuma neto apgrozījums 2014.gadā sasniedza 1449286,- EUR, kas, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 5%. Apgrozījuma pieaugums ir saistīts ar siltuma ražošanu un 

realizāciju Inčukalnā un Gaujā, ko SIA „Vangažu Namsaimnieks” uzsāka 2013.gada otrajā pusē.      

 

 

 

      

     Uzņēmums 2014.gadu noslēdza ar 113325,- EUR lielu peļņu, kura tiks novirzīta iepriekšējo 

gadu zaudējumu segšanai. Uzņēmuma kontos palielinājās naudas līdzekļi, ko pozītīvi ietekmēja gan 

saņemtās dividendes no SIA “Vangažu Sildspēks” (reģ. Nr. 40003434587), kurā uzņēmumam pieder 

40,12% kapitāla daļas, gan arī krājumu samazinājums par 11,2%. 

     2014.gadā uzņēmuma pamatkapitāls tika koriģēts divas reizes. Pamatkapitāls tika samazināts 

par 10000,- EUR, jo tika konstatēta neatbilstība starp 2013.gada palielinātā pamatkapitāla summu 
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Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistrā un mantiskā ieguldījuma reālo summu, un palielināts par 

70000,- EUR, lai sekmīgi īstenotu Inčukalna un Gaujas siltumapgādes sistēmu pievienošanu SIA 

„Vangažu Namsaimnieks”. Uzņēmuma pamatkapitāls tika denominēts uz EUR, kas gada beigās sastādīja 

1377123,- EUR. 

     Siltumenerģijas ražošana un realizācija veidoja lielāko ieņēmumu daļu – 65%, Vangažos 

siltumenerģiju realizējot 13162 MWh apmērā, bet Inčukalnā un Gaujā, saražojot un realizējot 3607 

MWh. Atlikušo daļu veidoja ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas, īres maksas un komunālajiem 

pakalpojumiem. 

 

           

      

     Uzņēmumam vairāk nekā desmit gadu garumā ir uzkrāti debitoru parādi, kuri ir izveidojušies 

dzīvokļu īpašniekiem nenomaksājot rēķinus par patērēto siltumenerģiju un komunālajiem 

pakalpojumiem. 2014.gada beigās kopējais debitoru parāda apjoms sastādīja 496787 EUR, kas, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 6,8%. 

 

Valsts aizdevumu izlietojums 

Lai īstenotu projektus par katlumājas un siltumtrašu rekonstrukciju Gaujā un jaunas katlumājas 

un siltumtrases būvniecību Inčukalnā, 2015.gadā tiks ņemts aizdevums Valsts kasē. Plānotais aizdevuma 

apmērs 2677400,- EUR, ar aizdevuma atmaksāšanas termiņu – 25 gadi. 
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Pakalpojumu uzlabojumi 

Inčukalna un Gaujas katlumājas ir novecojušas gan fiziski, gan tehnoloģiski. Projektu realizācijai 

ir ne tikai finansiāla, bet arī sociālekonomiska nozīme, jo projekta īstenošana nodrošinās ne vien 

finansiāli izdevīgāku un efektīvāku siltumenerģijas ražošanu, bet arī nodrošinās dabai draudzīgāku 

pakalpojuma sniegšanu, ievērojami samazinot riskus par apkures pārtraukumiem. 

 

Personāls 

 2014.gadā uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaits palielinājās par 4 darbiniekiem, kas gada 

beigās kopā sastādīja 65 nodarbinātos. No pieminēto darbinieku kopskaita 9 ir apkures sezonas 

strādnieki, bet administratīvais personāls, ieskaitot uzņēmuma vadību, ir 10 darbinieki. 

Sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām: 

 37 sievietes vecumā no 28 līdz 77 gadiem; 

 28 vīrieši vecumā no 21 līdz 68 gadiem. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

     SIA “Vangažu Namsaimnieks” ir nodrošinājis pieņemšanas laikus novada iedzīvotājiem 

uzņēmuma telpās Gaujas ielā 6, Vangažos pirmdienās no 9:00 līdz 12:00 un ceturtdienās no 13:00 līdz 

18:00. 

     Lai nodrošinātu Inčukalna novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību, SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” Inčukalna novada Domes informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” regulāri publicē 

informāciju par uzņēmuma darbību, aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kā arī citu noderīgu 

informāciju. 

     Pirms un pēc apkures sezonām tiek organizētas tikšanās ar novada iedzīvotājiem Inčukalnā, 

Gaujā un Vangažos, lai atbildētu uz jautājumiem par apkuri un namu apsaimniekošanu. 

     Lai uzlabotu komunikāciju ar novada iedzīvotājiem, šogad tiks izveidota uzņēmuma 

mājaslapa, kurā iedzīvotāji varēs iegūt visu sev interesējošo informāciju par pieejamajiem 

pakalpojumiem, to izcenojumiem, likumdošanu, informāciju par ēku renovāciju, kā arī būs iespēja 

elektroniski iesniegt rādījumus par patērēto ūdeni. 
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2015.gadā plānotie pasākumi. 

 

2014.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti. 

Jaunas katlumājas būvniecība Inčukalnā saskaņā ar LIAA iesniegto projektu „Siltumenerģijas 

ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem 

kurināmiem” (līguma Nr. L-PCS-15-0132); 

Gaujas katlumājas rekonstrukcija saskaņā ar LIAA iesniegto projektu „Siltumenerģijas ražošanas 

efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem” 

līguma Nr. L-PCS-15-0132); 

Siltumtrašu izbūve Inčukalnā un Gaujas siltumtrases rekonstrukcija saskaņā ar LIAA iesniegto 

projektu „Siltumenerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmās” (līguma Nr. L-PCS-15-

0131); 

Siltumtrašu posmu rekonstrukcija Vangažos, saskaņā ar LIAA iesniegto projektu „Siltumtīklu 

rekonstrukcija Vangažos” (līguma Nr. L-PCS-14-0114); 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbi, saskaņā ar LIAA iesniegto projektu 

„Daudzdzīvokļu ēkas Dārzu ielā 14, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi” īstenošanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (līguma L-DMS-12-

0626). 

 

2015.gada galvenie uzdevumi un pasākumi. 

Pēc pirmās Vangažu daudzdzīvokļu mājas renovācijas Gaujas ielā 16, SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” ir saņēmis iesniegumus no vairāku māju iedzīvotājiem par nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu, lai uzsāktu māju renovācijas procesus. Tāpēc tiks organizētas māju 

iedzīvotāju kopsapulces, kurās iedzīvotāji lems par mājas renovāciju un plānojamiem darbiem. 

Piesaistot sertificētus speciālistus, 2015.gadā veiksim balkonu tehnisko apsekošanu, pēc kuras 

informēsim iedzīvotājus par to stāvokli un nepieciešamajām remontdarbu izmaksām. 

Izanalizējot 2014./2015.gada apkures sezonas rādītājus, tiks lemts par siltuma tarifa 

paaugstināšanas nepieciešamību Inčukalnā un Gaujā. 

2015.gadā turpināsim karstā ūdens un apkures sistēmu maģistrālo vadu siltināšanas un lietus 

kanalizācijas remontdarbus, kā arī veiksim trepju telpu iekšējo durvju nomaiņu. 

     2015.gadā namu apsaimniekošanas pakalpojumi tiks piedāvāti arī Inčukalna un Gaujas 

iedzīvotājiem, radot tiem jaunas darba vietas. 
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Iestādes finanšu saistības. 

    Saskaņā ar Gada pārskatu par 2014.gadu uzņēmuma saistības uz 2014.gada 31.decembri 

sastāda 219549,- EUR: 

1. Ilgtermiņa saistības uz 2014.gada 31.decembri sastāda 47287,- EUR: 

 Aizņēmumi no kredītiestādēm 34513,- EUR; 

 Atliktā nodokļa saistības 12774,- EUR. 

2. Īstermiņa saistības uz 2014.gada 31.decembri sastāda 172262,- EUR: 

 Aizņēmumi no kredītiestādēm 29473,- EUR; 

 No pircējiem saņemtie avansi 2940,- EUR; 

 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 64509,- EUR; 

 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 30209,- EUR; 

 Pārējie kreditori 305,- EUR; 

 Nākamo periodu ieņēmumi 34404,- EUR; 

 Uzkrātās saistības 10422,- EUR. 
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5.10. PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU AVOTS” 

 

Pamatinformācija 

 

Iestādes juridiskais statuss 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Iestādes darbības virzieni un mērķi 

PSIA „Vangažu Avots” galvenais darbības virziens ir ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu 

novadīšana Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskām personām. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2014. gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja ūdens piegādei, un kanalizācijas notekūdeņu 

novadīšanai Inčukalna novada Vangažu pilsētā, Inčukalna, Gaujas, Kārļzemnieku, Stalšēnu, 

Kalndzirnavu, Indrānu ciemu iedzīvotājiem un juridiskām personām.  

2014.gadā sekmīgi tika realizēta un noslēgta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna 

novada Inčukalna ciemā” ar līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CLFA/138 izpilde. Tāpat 2014.gadā 

sekmīgi tika realizēta un  noslēgta  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas 

ciemā” ar līguma  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CLFA/139 izpilde.  

Tāpat tika rīkota iepirkuma procedūras par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu 

veikšanu Inčukalna novada Inčukalna ciemā projektos „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada 

Gaujas ciemā II kārta” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/043 un „Ūdenssaimniecības attīstība 

Inčukalna novada Inčukalna ciemā II kārta” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042, kuras 

turpinājās 2015.gadā. 

2014.gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija veica tematisko pārbaudi Inčukalna 

novada Inčukalna pagastā, kā arī tika veikta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes  un Veselības 

ministrijas Veselības inspekcijas pārbaude. 

2014. gadā divas reizes tika veikta 3 ūdenstorņu profilaktiskā skalošana, kā arī ūdens tīklu 

skalošana caur hidrantiem, kā arī notekūdeņu kanalizācijas tīklu skalošana ar specializēto tehniku un 

darba drošības sistēmas uzlabošana. 

Tika veikta teritorijas renovācija un veco Vangažu  pilsētas attīrīšanas ietaišu, nevajadzīgo un 

pussagruvušo ēku demontāža. 

2014. gada bija vairākas lielas ūdensvadu tīklu un kanalizācijas tīklu avārijas, kas tika likvidētas. 
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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

 

Galvenie finanšu rezultāti 

Sabiedrības neto apgrozījums 2014. gadā bija EUR  290231 Sabiedrība 2014. gadu noslēdza ar 

EUR 19434 zaudējumiem 

Valsts aizdevumu izlietojums 

Valsts aizdevums no Valsts kases ar līgumu Nr. A1/1/14/713, no 2015. gada 25. septembra, kur 

aizdevuma summa EUR 150209.00.  

Aizdevums paredzēts Eiropas reģionālā un attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” ( Nr. 

3.DP/3.4.1.1.2/11/API/CFLA/138/041) īstenošanai. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz 2039. gada 20. 

decembrim. 

Pakalpojumu uzlabojumi 

Rekonstruējot ūdens ieguves punktus un ūdensvadus Gaujā, uzlabota ūdens kvalitāte kā arī 

pieejamība novada iedzīvotājiem, tāpat arī Inčukalnā pabeigta kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, kas 

nodrošināja augstāku pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, kā arī ļāva samazināt negatīvo ietekmi uz 

vidi. 

 

Personāls 

Saskaņā ar PSIA “Vangažu Avots” valdes sēdes protokolu Nr. 1, no 2014. gada 08. janvāri 

uzņēmumā ir 13 amata vietas. 

Vidējais nodarbināto skaits ir 12 personas. 

Personāla izglītības: 

 Austākā izglītība – 8, 

 Vidējā – speciālā – 3 

 Pamatizglītība – 1. 

Sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām: 

 Sievietes (piecas) – no 43 līdz 56, 

 Vīrieši (septiņi) - no 45 līdz 59. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

PSIA „Vangažu Avots” 2014.gadā ir nodrošinājis pieņemšanas laikus novada iedzīvotājiem ne 

tikai uzņēmuma telpās Priežu ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā, bet arī Vangažu pilsētas pārvaldē 

Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā. Tādejādi, lai tiktu nodrošināta komunikācija ar iedzīvotājiem. 
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2015. gadā plānotie pasākumi 

 

2014. gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti. 

Galvenie uzdevumi, kas iesākti 2014. gadā un jāturpina 2015. gadā ir projektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā II kārta” projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/043 un „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā 

II kārta” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042 realizācija, kas turpinājās ar būvniecības 

iepirkuma procedūru organizēšanu. 

2015. gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

2015. gadā paralēli publiskā finansējuma ūdenssaimniecības attīstības projektiem plānots arī 

efektivizēt uzņēmuma finanšu uzskaitu, kā arī padarīt lietotājiem ērtāku atskaitīšanos par izmantotajiem 

pakalpojumiem. Plānots izveidot iespēju iedzīvotājiem ūdens rādījumus nodot elektroniski. 

Tāpat arī plānots efektivizēt debitoru parādu iekasēšanas sistēmu, kā arī samazināt apjomu par 

neapmaksātajiem ūdens pakalpojumiem, uzstādot kopējos skaitītājus uz mājām. 

Iestādes finanšu saistības 

Saskaņā ar Gada pārskatu par 2014 gadu uzņēmuma saistības uz 2014. gada 31. decembri sastāda 

EUR 4451230. 

Ilgtermiņa saistības uz 2014. gada 31. decembri sastāda EUR 2832547: 

 Aizņēmumi no kredītiestādēm – 144000  

 Nākamo periodu ieņēmumi – 2688547  

 

Īstermiņa saistības uz 2014. gada 31. decembri sastāda EUR 1618683: 

 Aizņēmumi no kredītiestādēm – 6000  

 Saistības pret Vides Ministriju - 688257 

 Saņemtie avansi no KF, CFLA – 632880 

 No pircējiem saņemtie avansi – 1657 

 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem – 1353 

 Parādi par nodokļiem – 10747 

 Pārējie kreditori – 159498 

 Nākamo periodu ieņēmumi – 110669 

 Uzkrātās saistības – 7622. 
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5.11.PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU AMBULANCE”  

 

Pašvaldības SIA „Vangažu ambulance” darbojas ģimenes ārsta prakse un zobārsta kabinets. 

Atrodas pašvaldības īpašumā un nodarbojas ar medicīnisko pakalpojumu sniegšanu.  

Vangažu ambulance nodrošina iedzīvotāju veselības aprūpi un veic ar šī uzdevuma veikšanu 

saistītās darbības:  

 pirmās palīdzības sniegšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšana visu 

veidu slimību un traumu gadījumos;  

 zobārstniecības palīdzības nodrošināšana visu vecumu kontingentam;  

 jaundzimušo aprūpe – profilaktiskā novērošana saskaņā ar profilaktisko apskašu 

programmu, saslimšanu profilakse, ārstēšana, konsultāciju organizēšana, profilaktisko vakcināciju 

veikšana ar vakcinācijas kalendāru;  

 bērnu vecumā līdz 18 gadiem medicīniskā aprūpe – profilaktiskā novērošana, vakcinācija, 

dispanserizācija, saslimšanu profilakse un ārstēšana;  

 pieaugušo iedzīvotāju kontingenta veselības veicināšana, agrīna  

 slimību diagnostika, ārstēšana, rehabilitācija, vakcinācija;  

 skrīningdiagnostika – cukura, holesterīna līmeņu noteikšana, urīna analīzes;  

 laboratoro analīžu noņemšana un nosūtīšana uz laboratoriju;  

 EKG – pieraksts ambulatori un mājās, analīze;  

 maksas vakcinācija;  

 konsultēšana ģimenes plānošanā;  

 medicīnisko un statistisko datu apkopošana.  

 

Sabiedrība galveno uzmanību veltīja:  

Kvalitatīvai ambulatorās primārās veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, jaunu medicīnas 

pakalpojumu veidu attīstīšanai, pacientu mājas aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.  

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Pašvaldības SIA „Vangažu ambulance” ienākumus veido:  

1. Nacionāla Veselības Dienesta (NVD) maksājumi;  

2. Pacientu iemaksas;  

3. Apdrošināšanas kompāniju iemaksas.  
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NVD veic maksājumus no valsts budžeta, un sastāda lielāko Vangažu ambulances finansējuma 

daļu (sk.1.tab. un 2.att.).  

1. tabula  

PSIA „Vangažu 

ambulances” ienākumu 

apgrozījums 2014.gadā 

Finansēšanas avoti 

Apgrozījums 

(EUR) 
Īpatsvars, % 

Apdrošināšanas 

kompānijas 
4832 3 

Pacientu iemaksas 21612 13 

NVD maksājumi 137536 84 

Kopā: 163980 100 
 

BTA, ERGO      Pacienti      NVD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIA „Vangažu ambulances” ienākumu sadalījums 2014.gadā 

Sabiedrības apgrozījums 2014. gadā sastāda 163980 EUR. 

Izmaksas 164136 EUR. 

Pārskata gada darbības rezultāts ir zaudējumi 9167 EUR. 

PSIA „ Vangažu ambulance” 2014.g. izmaksas: 

 2014  2013 

EUR  EUR 

Materiālās izmaksas 27580  18590 

Pakalpojumu  izmaksas 4581  4684 

Nolietojums 6592  6598 

Darba samaksa ar pieskaitījumiem 87892  75586 

Transporta izmaksas 32293  27551 

Telpu noma 5198  4697 

Kopā: 164136  137706 
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Personāls 

Ambulancē ir sekojoši speciālisti: 

 ģimenes ārsts, 

 zobārsts, 

 2 ārsta palīgi, 

 2 ambulatorās medicīnas māsas, 

 grāmatvede, 

 apkopēja. 

 

Amats Viet.sk. Fakt. Izglītība Vec. Dzim. 

Ģim. ārsts 1 1 augstākā 55 Siev. 

Ārsta palīgs 1 1 augstākā 33 Siev. 

Ārsta palīgs 1 1 augstākā 35 Siev. 

Zobārsts 1 1 augstākā 65 Siev. 

Amb. med.māsa 1 1 vidējā 47 Siev. 

Amb. med.māsa 1 1 vidējā 42 Siev. 

Grāmatvede 1 1 augstāka 51 Siev. 

Apkopēja 1 1 vidējā 53 Siev. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

Uzturēta aktuāla informācija par ambulances darbību info portālā: 

http://www.incukalns.lv/public/ 

Sistematizēta informācijas pieejamība pacientiem par sniegtajiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem. 

Noslēgti vairāki līgumi ar citām medicīniskām iestādēm, saskaņā ar Ārstu biedrības 

asociācijas veiktajiem pasākumiem. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 Sabiedrības turpmākajai attīstībai plānots: 

 Paplašināt piedāvāto maksas pakalpojumu klāstu 

 Uzlabot primāras veselības aprūpes kvalitāti

http://www.incukalns.lv/public/
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 Palielināt apkalpoto pacientu skaitu 

 Paplašināt apkalpojamo pacientu teritoriju 

 Palielināt primāras veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā 

 Popularizēt un izplatīt informāciju par ambulances darbības aspektiem un preventīviem 

pasākumiem veselīgas dzīves veida veicināšanu. 
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6.KOMISIJAS 

 

6.1. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA 

Inčukalna novada domes  Administratīvo pārkāpumu komisija tiek veidota uz Inčukalna novada 

domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Inčukalna novada domei. 

 Administratīvo pārkāpumu komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, 

pamatojoties uz  RPP Inčukalna novada nodaļas, Valsts policijas, domes darbinieku sastādīto protokolu par 

izdarīto administratīvo pārkāpumu. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas sastāvā: 

priekšsēdētāja Iveta Kokina; 

priekšsēdētājas vietniece Indra Hofmane;  

locekļi –  deputāts Armands Cīrulnieks; 

VP RRP KPN Siguldas iecirkņa vecākā inspektore Elizabete Liepiņa; 

novada iedzīvotāja Sandra Zvirbule; 

sekretāre – juriste Karina Īle. 

 Administratīvo pārkāpumu komisijas priekšsēdētāja, vietnieka, locekļu un sekretāres amats 

apmaksājams pēc domes noteiktās stundu tarifa likmes. 

       Administratīvo pārkāpumu komisijas sēdes tiek sasauktas divas reizes mēnesī, otrajā un 

ceturtajā trešdienā, plkst.17.00 

 2014. gadā Inčukalna novada domes Administratīvo pārkāpumu komisija izskatījusi 340 

administratīvo pārkāpumu lietas (2013. - 359; 2012. – 93). 

 Administratīvo pārkāpumu komisija 2014. gadā par izdarītajiem pārkāpumiem uzlikusi naudas sodu  

par kopējo summu EUR 7688.00 (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi eiro 00 centi). 2013. – LVL 

2481.00; 2012. - LVL 572.00. 

Domes kasē iemaksāts  EUR 3909.00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņi eiro 00 centi). 2013. – LVL 

891.00; 2012. – LVL 234.00. 

Pēc nosūtītajiem atgādinājumiem, kasē iemaksāti EUR 1054.00 (viens tūkstotis piecdesmit četri eiro 

00 centi). 2013. – LVL 65.00. 

Veikta piedziņa par EUR 95.13  (deviņdesmit pieci eiro 13 centi). 2013. – LVL 1325.00. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas mērķis, - lai mūsu novada iedzīvotāji, kā arī viesi, ievērotu un 

nepārkāptu administratīvo pārkāpumu kodeksā un saistošajos noteikumos noteiktās normas, savukārt  ja 

persona ir izdarījusi pārkāpumu, ko ir konstatējusi kāda no personām, kura ir tiesīga sastādīt protokolu, 

komisija piemēro kādu no soda veidiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu. 
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Ja persona uzlikto naudas sodu nenomaksā likumā noteiktajā termiņā, komisija izsūta atgādinājumu, 

un, ja arī tad soda nauda netiek nomaksāta, - tiek sūtīts lūgums tiesu izpildītajam par piedziņas veikšanu. 

 

6.2. IEPIRKUMU KOMISIJA 

Procedūra 
2012.g. 

procedūru skaits 

2012.g. noslēgtie 

līgumi 

2013.g. 

procedūru skaits 

2013.g. noslēgtie 

līgumi 

2014.g. 

Noslēgtie līgumi 

Atklāts konkurss 9 24 1 3 1 

PIL 8.7.p* - - - - - 

PIL 8.
1
 p 10 16 3 12 14 

Sabiedrisko 

pakalpojumu 

vajadzībām 

1 1 - - - 

Piesaistot ES vai fondu 

finansējumus 
- - - - - 
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7. DARBA AIZSARDZĪBA 

 

Inčukalna novada domē darba aizsardzības sistēma strukturēta sekojošā veidā: 

1.1. darba aizsardzības politika – Inčukalna novada domes vadība ir izstrādājusi darba aizsardzības 

politiku, kurā noformulējusi iestādes attieksmi, noteikusi mērķus un uzdevumus darba drošības un veselības 

aizsardzības jomā. 

1.2. darba aizsardzības organizatoriskā struktūra – darba drošības un veselības aizsardzības pasākumu 

īstenošanai Inčukalna novada domē ir noteikta organizatoriskā struktūra. Darbinieku pienākumi un atbildība 

darba aizsardzībā ir noteikti amatu aprakstos un attiecīgajos iekšējos noteikumos un rīkojumos. Darba 

aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu vadīšanai Inčukalna novada pašvaldības iestādēs 

un struktūrvienībās ir darba aizsardzības speciālists. 

1.3. plānošana – lai nodrošinātu sistemātiku darba drošības un veselības aizsardzības pasākumu 

veikšanu, nepārtrauktu darba vides uzlabošanu, Inčukalna novada domē katram gadam tiek sastādīts darba 

aizsardzības pasākumu plāns. Izstrādāto plānu, pēc izvērtēšanas atbilstībai iestādes mērķiem un iespējām, 

apstiprina Inčukalna novada domes izpilddirektors. 

1.4. darba vides risku novērtēšana – lai noteiktu pastāvošo risku darbinieku drošībai un veselībai darba 

vietās/procesos, kā arī lai veiktu un plānotu pasākumus to iedarbības novēršanai vai samazināšanai līdz 

pieļaujamajam līmenim Inčukalna novada domē, darba vides risku novērtēšana un pasākumu noteikšana to 

novēršanai/samazināšanai tiek veikta ne retāk kā reizi gadā. 

1.5. darba vides iekšējā uzraudzība – nodrošina noteikto un plānoto darba drošības un veselības 

aizsardzības pasākumu izpildi, izpildes kontroli un nekavējošu korektīvo darbību veikšanu neatbilstību 

gadījumos. 

1.6. rīkojumi un darba aizsardzības noteikumi – nosaka darbības, kuras nodrošina darba aizsardzības 

sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, darba aizsardzības pasākumu plānošanu, veikšanu, darba vides 

iekšējo uzraudzību un darba vides uzlabošanu. 

1.7. instrukcijas – prasības drošai darbu veikšanai darba vietās un ekspluatējot tehnoloģiskās iekārtas 

nosaka iestādē apstiprinātās darba aizsardzības instrukcijas un izmantojamo iekārtu ražotāju izstrādātās 

ekspluatācijas instrukcijas. 

Lai uzturētu vienotu darba aizsardzības sistēmu, 2014.gadā Inčukalna novada domē un tās pakļautībā 

esošajās iestādēs un struktūrvienībās veikts darba aizsardzības audits, izstrādāta un papildināta 

dokumentācija: 

 būvvaldē; 

 dzimtsarakstu nodaļā; 

 finanšu nodaļā; 
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 kancelejā; 

 Vangažu pilsētas pārvaldē; 

 Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļā; 

 PII ,,Minka” un tās filiālē ,,Lapsiņa”; 

 PII „Jancis”; 

 Inčukalna novada bibliotēkā; 

 Vangažu bibliotēkā; 

 Inčukalna tautas namā; 

 Vangažu kultūras namā; 

 Inčukalna sporta kompleksā; 

 bāriņtiesā; 

 sociālajā dienestā; 

 Vangažu vidusskolā; 

 Inčukalna pamatskolā; 

 Mūzikas un mākslas skolā. 

2014.gadā Inčukalna novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs noticis viens nelaimes gadījumi 

darbā, kurš izmeklēts un reģistrēts atbilstoši LR likumdošanas prasībām. 
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8. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

 

2014. gadā informācijas tehnoloģiju jomā tika turpināts 2013. gadā uzsāktais kurss uz datu 

elektroniskās apstrādes īpatsvara palielināšanu attiecībā pret datu apstrādi papīra formā. 

Gada sākumā tika izveidota 2013. gadā iecerētā dokumentu krātuve, kas balstīta uz Novell Vibe, 

deputātiem. Gada laikā šī sistēma izgāja pārbaudi un piedzīvoja dažus labojumus. Gada beigās ir sākts 

veidot līdzīgu sistēmu Domes darbiniekiem. 

Dokumentu aprites sistēmai DocLogix tika uzstādīta drošības sistēma. 

2014. gadā Dome un tās iestādes atkal kļuva bagātāka ar datortehniku un datoriekārtām, kas nomainīja 

novecojušās un salūzušās iekārtas. 

Varam lepoties ar salīdzinoši lēto Rikon krāsu afišu printeri, kas izmanto jauno geljet tehnoloģiju – tas 

nodots Inčukalna Tautas nama mākslinieces rīcībā. 

Turpina darboties Domes sēžu ieraksta un translācijas sistēma. 

Un protams ikdienas darbs – remonti, tehniskā apkope, lietotāju apmācība, nepārtraukta vīrusu 

aktivitāšu un ielaušanās mēģinājumu datorsistēmā uzraudzība. 
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9. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Lai nodrošinātu Inčukalna novada pašvaldības iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības 

darbību, aktivitātēm, realizētajiem projektiem, Domes pieņemtajiem lēmumiem, novadā spēkā esošajiem 

noteikumiem un saistošajiem noteikumiem, kā arī citu noderīgu informāciju, arī 2014.gadā tika turpināta 

Inčukalna novada Domes informatīvā izdevuma “Novada Vēstis” izdošana. Informatīvais izdevums 

„Novada vēstis” tiek izdots vienu reizi mēnesī, mēneša pirmajā 

piektdienā. Tika izdoti 12 „Novada Vēstis” numuri. Izdevumu 

sadarbībā ar Domes struktūrvienībām veidoja sabiedrisko attiecību 

speciāliste. Izdevuma „Novada Vēstis” tirāža - 2000 eksemplāru.  

Informatīvais izdevums iznākt kopā ar pielikumu „Rīgas 

Apriņķa Avīze”.  

Izdevums tiek nogādāts visās iedzīvotāju apmeklētākajās 

vietās – Inčukalna novada domē, Vangažu pilsētas pārvaldē, 

veikalos, Inčukalna bibliotēkā, Vangažu bibliotēkā un citās iestādēs. 

Tiek turpināts izdevumā aprakstīti novadā dzīvojošie cilvēki un 

uzņēmumi, kuri ar savu darbu, interesēm, sabiedriskajām aktivitātēm 

popularizē Inčukalna novada vārdu. Aizvien vairāk tiek publicēts arī 

pašu iedzīvotāju, kā arī Domes deputātu rakstītais. 

Inčukalna novada Domes interneta mājas lapa jeb tīmekļa vietne 2014.gadā tika papildināta ar jaunām 

sadaļām, kā arī uzlabota, cik nu tas bija iespējams, mājas lapas pārskatīšana un funkcionalitāte. Tīmekļa 

vietnē regulāri tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar Inčukalna novada Domes aktuālo informāciju, Domes 

pastāvīgo komiteju un Domes sēžu darba kārtību, Domes pieņemtajiem lēmumiem un citiem iedzīvotājiem 

aktuāliem jautājumiem. Iedzīvotājiem tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem mājas lapā. Sabiedrības viedokļa 

izzināšanai, tiek ievietotas interaktīvās aptaujas. 

2014.gadā Inčukalna novads uzturēja savas oficiālās lapas tādos sociālajos portālos kā 

www.facebook.com un www.draugiem.lv . Sociālie mediji regulāri tiek papildināti un atjaunoti. Regulāri 

tiek papildināts sociālais medijs www.twitter.com, kur Inčukalna novadam ir konts @incukalnanovads 

Minētajos medijos tiek popularizēta arī Inčukalna novada pašvaldības mājas lapa www.incukalns.lv, tādejādi 

panākot vairāku ārējās komunikācijas instrumentu savstarpēju iedarbību un lielāku kapacitāti, kā arī 

mijiedarbību ar dažādām mērķgrupām. Apmeklētības statistika ar katru mēnesi pieaug, kas liecina, ka vairāk 

cilvēki meklē ziņas par pašvaldību virtuālā veidā. Turpinās sadarbība ar tādiem ziņu portāliem, kā 

www.delfi.lv, www.aprinkis.lv. Ņemot vērā, ka ekonomiski aktīvākā iedzīvotāju grupa ir interneta lietotāji, 

http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.incukalns.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.aprinkis.lv/
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šo mediju īpatsvars ārējās komunikācijas instrumentu bāzē, ir viens no lielākajiem. Sadarbībā ar 

iedzīvotājiem veiktas arī vairākas izmaiņas sociālo mediju plānojumā un ievietotās informācijas klāstā. 

2014.gadā turpināta sadarbība ar medijiem: ziņu aģentūrām, dažādiem portāliem, laikrakstiem, u.c.  

Turpināts mediju monitorings, kas dod iespēju apkopot publiskajā telpā esošo informāciju, izdarīt 

secinājumus par pašvaldības tēlu, salīdzināt to ar citām pašvaldībām.  

Iespēju robežās veikta pašvaldības pasākumu fotografēšana, fotomateriāls nodots attiecīgajai 

struktūrvienībai vai iestādei, kā arī publicēts pašvaldības laikrakstā un mājas lapā. Drukātie fotomateriāli 

nodoti arī Vangažu vidusskolas muzejam.  

Veikti vairāki pasākumi iekšējās komunikācijas uzlabošanā. Izmantoti gan formālie, gan neformālie 

pasākumi, kas abi ir efektīvākie iekšējās komunikācijas instrumenti. Veikta iedzīvotāju aptauja par mājas 

lapu www.incukalns.lv. 

Turpināta sadraudzība ar Saue pilsētu Igaunijā.  

Sagatavoti vairāki jauni prezentmateriāli: rakstāmpiederumu turētājs ar pulksteni un temperatūras 

mērītāju, atslēgu piekariņi, lietussargi, Inčukalna novada piespraudītes. 

 

 


