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PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 

  

Cienījamie iedzīvotāji, viesi un draugi! 

Šis ir Inčukalna novada pašvaldības 2015. gada publiskais 

pārskats, kurā īsi esam apkopojuši galvenos Inčukalna novada datus 

par 2015. gadu. Ceru, ka šis pārskats dos pilnvērtīgu ieskatu Inčukalna 

novada attīstībā šajā laika posmā.  

2015. gads aizritēja ar ļoti intensīvu darbu visa novada 

attīstībā.  

Pie lielākajiem un svarīgākajiem darbiem noteikti minama 

esošās katlumājas rekonstrukcija Gaujas ciemā un jaunas izbūve 

Inčukalnā. Esam ieguvuši ļoti modernus un daudz ekonomiskākus 

siltumražošanas objektus, kā arī stabilu siltumražošanas procesu. Abās 

šajās katlumājās tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi – koksnes 

šķelda. Gan Gaujā, gan Inčukalnā līdz ar to tika izbūvētas arī jaunas 

maģistrālās siltumtrases.  

2015. gadā tika nodots ekspluatācijā arī Inčukalna maģistrālais ūdensapgādes vads ar jaunu ūdens 

iegūšanas vietu. Savukārt Gaujā – maģistrālie ūdens savākšanas tīkli.  

Iedzīvotāju ērtībām Inčukalna domē tika atklāts vienotais Klientu apkalpošanas centrs. Tagad 

daudzus Latvijas mēroga pakalpojumus var nokārtot tepat, novadā. Klientu apkalpošanas centrs tapa Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta ietvaros.  

2015. gadā turpinājās Vangažu kultūras nama rekonstrukcijas darbi, tie turpināsies arī 2016. gadā.  

Tika uzsākts PII “Minka” jaunā ēdināšanas korpusa izbūve. Savukārt Inčukalna estrāde ieguva 

pavisam jaunas aprises. 2016. gadā turpināsies estrādes izbūves otrās kārtas darbi, tad taps arī jauni soliņi. 

Prieks, ka novadā top jaunas tradīcijas, kā, piemēram, Staro Inčukalns un nostiprinās labi iesāktie 

darbi – joprojām turpinās aktīvs darbs “Gaujas Nacionālā parka klastera” ietvaros.  

Ar jaunām idejām vienmēr laipni esat gaidīti Inčukalna novada domē un Vangažu pilsētas pārvaldē. 

Priecājamies par iedzīvotāju aktivitāti pasākumos un kopīgi attīstot novadu.  

 

Patiesā cieņā, 

Aivars Nalivaiko 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 
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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 km2 un to veido Vangažu pilsēta (5,1 km2) un Inčukalna 

pagasts (107,1 km2) – tajā skaitā Gaujas ciems un Egļupe.  

Novada administratīvais centrs - Inčukalns. 

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 8251 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 – 2015. gadā 8251 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 

01.01.2016.). Ja iepriekšējos gados novada teritorijā iedzīvotāju skaitam bija tendence samazināties, tad 

2015. gadā vērojams, lai arī neliels, bet pieaugums - + 11.  

No 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim deklarējušas dzīvesvietu 596 personas, kas ir par 92 

personām vairāk, nekā šājā pašā laika posmā 2014. gadā. No tām 362 – Inčukalna pagastā (par 103 

personām vairāk, nekā 2014. gadā), 234 – Vangažu pilsētā (par 11 personām mazāk, nekā 2014. gadā) 

 

 

Reģistrēto iedzīvotāju skaita dinamika laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam 

 

Diagramma parādu krasu iedzīvotāju skaita kritumu salīdzinot 2011. un 2015. gadu, tomēr tieši 

aizvadītajā gadā vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums. Lielākais kritums vērojams 2013. gadā.  

 

 

 

 

8400
8411

8305

8240
8251

8150

8200

8250

8300

8350

8400

8450

2011 2012 2013 2014 2015

IE
D

ZĪ
V

O
TĀ

JU
 S

K
A

IT
S

GADS

Latvieši 4551 Iedzīvotāju nacionālais 

sastāvs 2014. gadā 

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 nacionālā sastāvā rādītāji parāda, ka 2015. gadā  Inčukalna novadā ir pieaudzis 

latviešu skaits (+64 personas), bet samazinājies krievu skaits (-68 personas). Tāpat ir samazinājies arī 

ukraiņu skaits (-5 personas), baltkrievu skaits (- 3 personas), toties pieaudzis to personu skaits, kuras 

nav izvēlējušās savu nacionalitāti (+21 persona).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzimušu un mirušo personu skaits 2014. un 2015. gadā 

(Inčukalna novada domes Dzimtsarakstu nodaļas dati) 

Kā redzams tabulā, 2015. gadā palielinājies dzimušo skaits, bet samazinājies mirušo personu skaits, 

kas ir labs rādītājs demogrāfijai Inčukalna novadā.  

Inčukalna novada domes Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā reģistrētas 25 laulības.   
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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 bija krities par 0.6%, 

bet bezdarbnieku skaits samazinājies par 125 personām (2013.  gadā tās bija 422 personas, bet 2014. 

gadā – 297 personas).  

Arī 2015. gadā bezdarba līmenis turpinājis sarukt. NVA 2015. gada decembra dati liecina,  ka 

bezdarba līmenis Inčukalna novadā aizvadītājā gadā bija 5,3%, bet bezdarbnieku skaits 255. Tātad 

bezdarba līmenis sarucis par 0.8%, bet bezdarbnieku skaits par 42 personām. Bezdarba līmenim un 

bezdarbnieku skaitam pēdējos gados ir tendence samazināties . 

 

BEZDARBNIEKU SKAITS SADALĪJUMĀ PĒC BEZDARBA ILGUMA 2014. gadā 
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BEZDARBNIEKU SKAITS SADALĪJUMĀ PĒC BEZDARBA ILGUMA 2015. gadā 

 

Inčukalns 77 39 38 32 14 18 18 8 10 12 3 9 

Vangaži 60 27 33 27 17 10 12 8 4 17 16 1 

www.nva.gov.lv 

 

Tabula parāda, ka, salīdzinājumā ar 2014. gadu, 2015. gadā samazinājies tieši ilgstošo (3 un vairāk 

gadi) bezdarbnieku skaits. Tāpat samazinājies arī to personu skaits, ka bez darba ir no viena līdz trīs gadiem.  

 

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. 
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Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Inčukalna novadā. www.lursoft.lv 

 

Laika posmā no 2010. – 2015. gadam Inčukalna novadā reģistrēti (Komercreģistrā un Uzņēmumu 

reģistrā) 308 uzņēmumi un likvidēti 77 uzņēmumi.  

2015. gadā reģistrēts 51 uzņēmums (+15), bet likvidēti 11 uzņēmumi. Diagrammas par 2010., 2011. 

un 2012. pieejamas Inčukalna novada publiskajos pārskatos iepriekšējos gados. 

 

 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem uz 2015. gadu
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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 
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zeme



INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                        12 

 

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. 

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā, pulksten 14.00. 

 

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; 
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– 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; 

 

– 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. 

 

Inčukalna novada domes darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un kompetenci 

reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Inčukalna novada dome ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisko darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu, domes un tās izveidoto institūciju darba organizāciju un 

pašvaldības pārvaldi nosaka Inčukalna novada domes nolikums (apstiprināts 2009. gada 1. jūlijā). 

 

Domes pārziņā pašreiz esošās struktūrvienības: 

 

– Būvvalde; 

 

– Dzimtsarakstu nodaļa; 

 

– Finanšu un grāmatvedības daļa; 

 

– Kanceleja; 

 

– Vangažu pilsētas pārvalde; 

 

– Inčukalna novada bibliotēka ar filiāli Vangažos 
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– 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” 100%; 

 PSIA „Vangažu Avots” 100%; 

 PSIA Vangažu ambulance” 100% ; 

 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 4.97% no pamatkapitāla; 

 Kooperatīvā krājaizdevuma sabiedrība „Allažu saime” 101 paja; 

 SIA „Olimpiskais centrs Sigulda” 2.04% no pamatkapitāla. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 Latvijas Pašvaldību savienība; 

 Latvijas pilsētu savienība; 

 Latvijas pašvaldību mācību centrs; 

 Pierīgas pašvaldību apvienība. 

 

Inčukalna novada dome izdod pašvaldības informatīvo izdevumu “Novada Vēstis”. Izdevums iznāk 

12 reizes gadā, tirāža 2000 gb. 

 

Komunikācijai ar sabiedrību tiek izmantota pašvaldības interneta vietne www.incukalns.lv, kā arī 

sociālie mediji: www.facebook.com, www.twitter.com. Tāpat tiek organizētas sanāksmes ar iedzīvotājiem. 

 

Inčukalna novada pašvaldība ir aktīvs biedrības “Gaujas Nacionālā parka klasteris” biedrs, 

tādejādi attīstot tūrisma iespējas Inčukalna novadā. 

 

http://www.incukalns.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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2.2.  PĀRSKATA GALVENIE NOTIKUMI 
 

Inčukalna novada pašvaldība 2015. gadā strādāja saskaņā ar apstiprināto plānu 2015. gadam, 

nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus. Inčukalna novada pašvaldības 

budžets 2015. gadam tika sastādīts ar mērķi, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu novada 

attīstībai. Pārskata gada 21. oktobrī un 16. decembrī tika veiktas budžeta plāna izmaiņas.  

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2015. gadā sastādīja 6.96 miljonus eiro, kas 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājušies par 1% . Konsolidētā budžeta izdevumi- 6.16 

miljonus eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi palielinājušies par 4%.  

Par pašvaldības finanšu līdzekļu resursiem veikti remontdarbi pašvaldības mācību iestādēs - 127 

tūkst. eiro vērtībā.  

Pirmsskolas izglītības iestādei “Minka” uzsākta piebūves celtniecība. Paveikti darbi - 40122 eiro 

vērtībā.  

Uzcelta estrāde Inčukalnā, atjaunots Atmodas ielas segums. Pašvaldība realizēja ERAF projektu 

”Publisko interneta pieejas punktu attīstība Inčukalna novadā”. Iegādāti pieci jauni publiskās pieejamības 

datori un ierīkots bezvadu internets divos dienas centros un no jauna ierīkota bezvadu interneta zona 

Aleksandra parkā. Pašvaldība kā sadarbības partneris iesaistījās  projektā "Ūdenstūrisma, kā dabas un aktīvā 

tūrisma komponentes, attīstība Latvijā un Igaunijā ", kā rezultātā tika izveidota atpūtas vieta pie Gaujas.  

Inčukalna novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā, tāpat kā iepriekšējos gados, vislielākais 

finansējums 2.74 miljoni eiro apmērā (45% no kopējā budžeta) tika izlietots izglītībai. Iedzīvotājiem 

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

Vangažu vidusskola un Inčukalna pamatskola. Novadā veiksmīgi darbojas Mūzikas un mākslas skola, ko 

apmeklē 170 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. Kultūras aktivitātes veicina Vangažu un Inčukalna kultūras 

nami, kuros darbojas arī lielākā daļa pašdarbības kolektīvu, kopienas, kopas, interešu grupas, utt.” 

Funkcionālā kategorijā “Atpūta, kultūra un reliģija” pārskata gadā izlietoti 697 tūkstoši eiro (11% no kopējā 

budžeta). 

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

247 tūkstoši eiro, kas ir par 9 tūkstošiem eiro jeb 3% mazāk, kā iepriekšējā gadā, kas norāda uz situācijas 

stabilizāciju novadā. Sociālās palīdzības sniegšanā lielāka uzmanība joprojām tika pievērsta cilvēku 

līdzdalības pasākumu noteikšanā, darbam ar ģimenēm, kurās ir radušās problēmas, un sociālajiem 

pakalpojumiem. Salīdzinot ar 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”, kas nosaka stingrākus kritērijus pabalstu piešķiršanā.  

 Piesaistot Eiropas struktūrfondu finansējumu, SIA Vangažu namsaimnieks pārskata gadā uzbūvēja 

jaunu katlu māju Inčukalnā, rekonstruēja esošo katlu māju Gaujā, izbūvēja jaunu siltumtrasi Inčukalnā, 

rekonstruēja siltumtrašu posmus Gaujā un Vangažos. Finansēšanai izmantoja Valsts Kases kredītu 2 279 588 

eiro un pašvaldības galvojumu. 

 

2.3.  BŪTISKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU 

REZULTĀTIEM 

Pašvaldības darbībā attiecībā uz tās finansiālo darbību 2015. gadā būtiskas pārmaiņas, kas ietekmētu 

pašvaldības finanšu rezultātus, nav notikušas. Budžeta ieņēmumi izpildīti plānotajā apmērā un novirzīti 

apstiprinātajiem izdevumiem, kopumā izpildot izvirzītos mērķus.  
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Pārskata periodā pašvaldība turpināja pilnveidot administratīvo struktūru, lai uzlabotu pašvaldības 

darba efektivitāti. Pārskata gadā pašvaldība iesaistījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

budžeta programmā “Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” un izveidoja “Klientu 

apkalpošanas centru” , kas pašvaldības iedzīvotājiem piedāvās kvalitatīvus un ērti pieejamus pakalpojumus 

vienuviet. 

            Tika pilnveidota Finanšu un grāmatvedības daļas struktūra. Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu, 

racionālu pašvaldības budžetu līdzekļu izlietojumu, nodrošinātu kontroli, izvērtējot un saskaņojot 

struktūrvienību finanšu līdzekļu pieprasījumus, izstrādātu un pilnveidotu iekšējās metodikas, izveidota jauna 

amatu vieta “Ekonomists”. Rezultātā – uzlabosies darbs pie budžeta plāna sagatavošanas, regulāri tiks veikta 

budžeta izpildes kontrole, vidēja termiņa investīciju programmu izstrāde pašvaldībai.  

Citas būtiskas pārmaiņas netika veiktas.  

2.4. PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 

NĀKOTNĒ 

Neskaidrā izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma sistēma, paredzamās , bet neskaidrās pedagogu algu 

modeļa izmaiņas, var būtiski ietekmēt pašvaldības finanses. 

Esošā pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtība par izglītības iestāžu pakalpojumiem, noteiktā kārtība 

kādā pašvaldība sedz izmaksas privātai pirmsskolas izglītības iestādei , valsts atbalsta pārtraukšana auklīšu 

darbam, var negatīvi ietekmēt pašvaldības budžetu. 

2015. gads Inčukalna novada pašvaldības kapitālsabiedrībām bija veiksmīgs dažādu projektu realizācijas 

jomā. Inčukalna novada pašvaldība 2016. gadā meklēs iespējas, sagatavos projektus Eiropas finansējuma 

piesaistei 2017. gadā, jo pašvaldībai ir mazas iespējas novada plānotās idejas realizēt tikai ar pamatbudžeta 

līdzekļiem. Lai projektu realizācija noritētu veiksmīgi un netiktu pakļauta negaidītiem triecieniem, 

neveiksmīgu un neefektīvu lēmumu dēļ, to vadības procesā ir jāmāk atpazīt riskus un tos novērtēt, analizēt 

riska apstākļus un samazināt riska iedarbību. 

 

2.5.  INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM, AR 

KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS 

Būtisks risks pašvaldības darbībai ir biežās izmaiņas valsts izstrādātajos normatīvajos aktos, kas bieži 

vien tiek pieņemti novēloti, steigā un tiek noteikti kā obligāti, negarantējot finansējumu, kas būtiski 

apgrūtina pašvaldības darbību.  

Tā kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir lielākais pašvaldības budžetu veidojošais ieņēmumu avots, tā 

neprognozējamība būtiski ietekmē pašvaldības spēju stabili plānot savus ieņēmumus. Izmaiņas likumā „Par 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” var negatīvi ietekmēt pašvaldības budžeta apjomu turpmākajos gados. 

Rīgas domes saistošie noteikumi par Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina izmaiņām, kas saistītas ar 

iedzīvotāju deklarēšanos īpašumā, stipri var ietekmēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru turpmākajos 

gados. 

Nekustamā īpašuma nodokli nevajadzētu iekļaut pašvaldību finansu izlīdziņāšanas modelī, jo uzskatāms 

kā infrastruktūras nodoklis. 

Pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu šobrīd 

visbūtiskāk ietekmē Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība pašvaldībām esošajam 

plānošanas periodam (2014.-2020. gadam). Līdz galam nav izstrādātas vadlīnijas un līdz ar to  struktūrfondu 

apgūšana tiek kavēta. 

Valsts budžeta finansējuma piešķiršana 8 mēnešiem pedagogu atalgojumam joprojām rada 

pašvaldībā situāciju, kad grūti plānot izglītības iestāžu darbu.  

Prognozējams, ka mērķdotācijas nepietiekamais finansējums no valsts autoceļu fonda būtiski 

ietekmēs novada ielu, ceļu un teritoriju uzturēšanu nākotnē. Nepietiekamā finansējuma apjoms ielu, ceļu 
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rekonstrukcijai, izbūvei un apsaimniekošanai pasliktina ielu, ceļu seguma stāvokli, līdz ar to satiksmes 

drošību . 

 

2.6.  PĒTNIECĪBAS DARBI 

Inčukalna novada domē notiek plānošanas un organizatoriskie darbi, saskaņā ar Inčukalna novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024.  

Turpinās projektu sagatavošanas darbi pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanā.  

Par prioritāru uzdevumu pašvaldība uzskata uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā. 2015. gadā ir 

izveidota Inčukalna uzņēmēju biedrība. Sadarbojoties pašvaldībai ar uzņēmējiem, rezultātā ir tapuši projekti 

un pašvaldība ir pieteikusies projektu ideju konceptam “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 

infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība “ un 

guvusi atbalstu projektam ” Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā.  

 

2.7.  FINANŠU INSTRUMENTU UN FINANŠU RISKA VADĪBAS MĒRĶI UN POLITIKA 

 

Pašvaldība 2015. gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta 

izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto 

pašvaldības funkciju realizācijai.  

Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās – divās 

komercbankās un Valsts kasē. Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas Valsts 

kase, kas kreditē ilgtermiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. 

Pašvaldība 2015. gadā ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti. Pašvaldībai uz 

bilances datumu nav kavētu saistību. 

 Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 7% no pamatbudžeta 

ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu 

aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. 

  

2.8. ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI 

N.p.k

. Projekts 

Fonda 

nosaukums un 

attiecināmo 

izmaksu 

līdzfinansējum

s % 

Īstenošana

s periods 

Kopsumm

a (EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējum

s (EUR ) 

Publiskais 

(Valsts un  

Fondu) 

līdzfinansējum

s (EUR) 

1 

"Speciālistu piesaiste Inčukalna 

novada domei" 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/008

/ ESF, 100% 

2011.-

2015. 4943,23 0,00 4943,23 

2 

Publisko interneta pieejas punktu 

attīstība Inčukalna novadā 

3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/016  

ERAF 85 % 

2014.-

2015. 14739,49 1879,28 12860,21 

3 

Kā sadarbības partneris  

"Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā 

tūrisma komponentes attīstība Latvijā 

un Igaunijā" Nr.EU43385 ERAF 85% 

2013.-

2015. 13911,60 1759,08 12152,52 
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4 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu 

apkalpošanas centra izveide 

Valsts budžeta 

finansējums 70 

% 2015.g. 39705,28 29195,50 10509,78 

5 

 Kā sadarbības partneris  "Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”  

Valsts budžeta 

finansējums 

100% 

2015. gadā nodrošinātas 12 darba vietas, noslēgti 36 līgumi ar 

bezdabniekiem 

6 

Inčukalna novada dome nodrošināja 11 darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā pasākuma 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros 

  Pamatojoties uz to, ka vairāki investīciju projekti realizējami vairāku gadu garumā, nav iespējams veikt 

precīzu salīdzinošo analīzi par pēdējiem 2 gadiem, tāpēc tabulas veidā tiek atspoguļoti tie projekti, kuru 

realizācija tika veikta šajā gadā. Līdztekus šiem projektiem tika veikts darbs, kas saistīts ar jaunu projektu 

pieteikumu un ar to saistītās dokumentācijas izstrādi, kuru realizācija plānota 2016. gadā. 

 

2.9.  PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 

Nr. Posteņa  nosaukums 
Budžeta izpilde (euro) Plāns 

2016.gadam 

(euro) 2014.gadā 2015.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 6 702 824 6 765 261 6 975 941 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 4 938 660 5 006 033    5 214 369 

1.1.1. Ienākuma nodokļi 4 434 867 4 457 445 4 737 837 

1.1.2. Īpašuma nodokļi 503 793 548 588 476 532 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 65 725 22 960 15 460 

1.2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 571 230 0 

1.2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas 13292 12259 11 660 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 18044 6316 2 500 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1034 1081 200 

1.2.5. Ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas un pārdošanas 32784 3074 1 100 

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 

kopā, t.sk.: 

 

476 613 

 

505 542 473 153 

1.3.1. Maksas pakalpojumi 476 613 505 542 473 153 

1.5 Transferti kopā, t.sk.: 1 221 826 1 230 726 1 272 959 

1.5.1. Valsts budžeta transferti 1 097 290 1 095 596 1 123 959 

1.5.2. Pašvaldību budžetu transferti 124 536 135 130 149 000 

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 5 892 894 6 034 563 6 824 613 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām kopā, t.sk.: 5 892 894 6 034 563 6 824 613 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 516 970 518 920 749 269 

2.1.2. Sabiedriskā kārtība un drošība 135 937 147 055 147 710 

2.1.3. Ekonomiskā darbība 53 602 159 036 374 778 

2.1.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 623 444 737 589 789 271 

2.1.6. Atpūta, kultūra un reliģija 790 818 697 101 823 864 

2.1.7. Izglītība 2 745 809 2 742 114 2 726 306 
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2.1.8. Sociālā aizsardzība 1 026 314 1 032 748 1 213 415 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kopā, 

t.sk.: 

5 892 894 6 034 563 
6 824 613 

2.2.1. Atlīdzība 3 388 769 3 592 912 3 795 121 

2.2.2. Komandējumi un dienesta braucieni 1876 3002 6970 

2.2.3. Pakalpojumi 759 852 797 412 980 426 

2.2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

624 513 610 906 

583 259 

2.2.5. Grāmatas un žurnāli 5093 5062 4775 

2.2.6. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 4458 2437 3430 

2.2.7. Subsīdijas un dotācijas 3565 2231 24 000 

2.2.8. Procentu izdevumi 8474 4745 5300 

2.2.9. Sociālie pabalsti  298045 270 091 207 727 

2.2.10

. 
Pamatkapitāla veidošana 

444 105 387 294 

649 651 

2.2.11

. 
Pašvaldību budžeta  uzturēšanas transferti 

353 344 358 471 

391 6 
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3.NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 
Mēs esam veikuši Inčukalna novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver: 

 2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. 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.  

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. 

Atzinums 

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

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. 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 2015. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 

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

ziņojumā un 2015. 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 

Inčukalna novada domē laika periodā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir notikušas 20 

domes sēdes (kas ir par divām sēdēm mazāk, nekā 2014. gadā), kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par 644 

jautājumiem (kas ir par 31 jautājumiem mazāk, nekā 2014. gadā). Tika pieņemti 11 saistošie noteikumi (kas 

ir par 8 mazāk, nekā 2014. gadā).  

 

 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 

 

 Saņemti Nosūtīti 

 2015 2015 

Juridiskas personas  2001 1133 

Fiziskas personas  1440 2138 

Iekšējā sarakste 1664 250 

Reģistrēti līgumi  258 - 

Izsniegtas izziņas-dažādas - 362 

Izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu 

- 
333 

KOPĀ: 5363 4216 

 

Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi laika posmā no  

2011. līdz 2015. gadam 
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4.2. DZIMTSARAKSTU NODAĻA  

Piereģistrēti 67 bērni, 30 meitenes un 37 zēni, no tiem 3 bērniem nav tēva, paternitāte noteikta 25 

bērniem un 1 trīspusīgais paternitātes atzīšanas iesniegums. Mirušie 67, garākais nodzīvotais mūžs 94 gadi, 

jaunākais mirušais 35 gadu vecs. Svinīgi salaulāti 25 pāri. Baznīcā salaulātajam pārim noformēti dokumenti. 

Izsniegtas 23 atkārtotas apliecības. Papildinātas 10 reģistru lietas. Sniegtas konsultācijas un dažādas izziņas 

pēc pieprasījuma. 

 

4.3. BŪVVALDE 

2015. gada pārskats  

 Sūdzības par būvniecības jautājumiem 

Gads 2015 

Skaits 28 

 Saskaņoti un akceptēti būvprojekti 

Gads 2015 

Skaits 129 

 Atteikumi akceptēt būvprojektu) 

Gads 2015 

Skaits 3 

 Pārbaudes un atzinumi 

Gads 2015 

Skaits 68 

 Izdotās būvatļaujas 

Gads 2015 

Skaits 129 

 Būvniecība bez būvatļaujas 

Gads 2015 

Skaits 2 

 Ekspluatācijā nodotas ēkas un būves 

Gads 2015 

Skaits 44 

 Būvju demontāža un nojaukšana 

Gads 2015 

Skaits 3 

 

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 km2. Bibliotēka ir Inčukalna novada kultūras, izglītības un 

informācijas iegūšanas centrs, kas nodrošina apmeklētājiem draudzīgu un atvērtu vidi mācībām un brīvā 

laika pavadīšanai.  
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas stratēģija un politika ir saistīta ar bibliotēku tīkla optimizāciju, 

bibliotēku datorizāciju un elektroniskā kataloga Alise-4i veidošanu. Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 
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2015. gadā ir 20687 eksemplāri. Inčukalna 

bibliotēka krājumu komplektēšanu veic 

saskaņā ar attīstības stratēģiju. Krājums ir 

izveidots, pamatojoties uz lasītāju 

pieprasījumiem un interesēm. Lielākā daļa 

fonda ir brīvi pieejams lietotājiem, materiāli 

vērtīgākiem, bieži pieprasītiem izdevumiem 

ir uzlīme: lietot uz vietas. Regulāri no 

krājuma tiek atlasītas maz pieprasītās un 

nolietotās grāmatas. Darbs pie krājuma 

pilnveides turpinās. 

Krājuma prioritātes: pilnveidot un 

daudzveidot bibliotēkas krājumu, turpināt 

darbu informācijas sistēmā Alise-4i, nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras 

un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informācijas pakalpojumus, veicināt pakalpojumu attīstību atbilstoši lasītāju mērķu grupām, to vēlmēm, un 

lietotāju zināšanu attīstīšanai pieņemt dāvinājumus no organizācijām un privātpersonām. Bibliotēkai vajag 

mazināt digitālo atstumtību.  

Bibliotēkas papildinājums sastāv ne tikai no iepirktajiem iespieddarbiem, bet arī no dāvinājumiem. 

Daži bibliotēkas lasītāji lasa tikai žurnālus, tāpēc ir ļoti apmierināti ar bagāto parakstīto žurnālu klāstu – 

pavisam izrakstīti 57 nosaukumu iespieddarbi.  

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 19296 vienības (uz 

01.01.2016.), iedzīvotāju skaits Inčukalnā – 4587, Vangažos – 3843, kopā novadā ir 8430 iedzīvotāji, tad 

sanāk, ka katram Inčukalna iedzīvotājiem ir paredzētas 4-5 grāmatas. Ar katru gadu grāmatu fonds 

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

deputātu piešķirtam finansiālam atbalstam.  

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

paši apstrādājam un pievienojam elektroniskajam katalogam. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas 

elektroniskās datu bāzes „Letonika”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka”, Inčukalna novadpētniecības materiālu 

katalogs – www.novads.incukalns.lv. Grāmatu fonds ir apskatāms adresē: www.incukalns.lv – kultūra - 

bibliotēka. Lasītājiem ir iespēja izmantot gan Inčukalna, gan Vangažu bibliotēkas grāmatu krājumu. 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 2016. 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 20687 vienībām, katrs lasītājs pēc mūsu statistikas gadā izlasījis 17 grāmatas. 

 

 2013. gads 2014. gads 2015. gads 

Lietotāji 1287 1542 1697 

Iedzīvotāji 4626 4533 4587 

Finansējums 

krājuma 

komplektēšanai  

6494 7578 10088 

http://www.incukalns.lv/
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Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai 

uz vienu 

iedzīvotāju 

pašvaldībā  

1,40 1,67 2,2 

Uz vienu lasītāju  5.04 4.9 6,0 

 

Pārskatot bibliotēkas grāmatu fondu, rūpīgi izvērtējam katras grāmatas lietderīgumu fondā. Viss 

grāmatu fonds ir ievadīts Alise-4i programmā. Protams, arī turpmāk ir jāvelta darbs pie krājuma 

izvērtēšanas. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

Bibliotēkai ir viens bibliopunkts, kas atrodas dienas centrā „Gauja”, astoņu kilometru attālumā no 

bibliotēkas. Lasītājus labprāt apkalpo tajā laikā, kad strādā Dienas centrs “Gauja. Vangažu pilsētā ir publiskā 

bibliotēka, kas no 2009. gada 1. septembra ir apvienota ar Inčukalna bibliotēku. Mūsu bibliotēkai ir trīs 

nodaļas, diemžēl tās visas atrodas vienā telpā, kas ir tikai 134 m2, un, proti, – bērnu, pieaugušo un interneta 

lasītava. 

Bibliotēkā ir reģistrēti 1697 lasītāji, no kuriem 500 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Pēc 

aprēķiniem sanāk, ka katrs bibliotēkas lietotājs pa gadu izlasa gandrīz 17 grāmatas un apmeklē katrs 

bibliotēkas lietotājs bibliotēku gandrīz 26 reizes gadā. Bibliotēkā lasītājiem ir pieejamas 19296 grāmatas, no 

tām 2092 bērnu grāmatas, 62 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 – 2015. gada aprīlī. Veicot dažāda veida pakalpojumus, bibliotēka iekasēja 

723 eiro. 

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, žurnāliem lietošanas 

termiņš ir divas nedēļas, bet jaunos žurnālus – tikai 3 dienas.  

 

 2013.g. 2014.g. 2015 

Lietotāju skaits 1287 1542 1697 

Izsniegums 35614 26452 29496 

Apmeklējumu 

skaits 

44809 40369 35383 

 

Mūsu lasītājiem interesē daudzi jautājumi, uz kuriem mēs ikdienā sniedzam ziņas gan telefoniski, 

gan mutiski, gan sociālos saziņas līdzekļos: informācija par brīvā laika izmantošanas iespējām, vietējām 

organizācijām, informāciju par ikvienu jautājumu, kas skar mūsu teritorijas iedzīvotāju dzīvi – sociālās, 

mājsaimniecības, veselības, izglītības iespējas, ziņas par vietējām kultūras aktivitātēm, klubiem, utt. 

Katru gadu apmeklētājiem tiek piedāvāti arvien jaunāka veida un kvalitātes pakalpojumi, izmantojot 

informācijas tehnoloģijas, kas veicina Inčukalna novada sabiedrības veidošanos, izglītošanos un novada 

veiksmīgu attīstību. Bibliotēkā ir datori, skeneri, fakss, kopētāji, printeri. 
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Vajadzīgo literatūru pasūtām caur SBA, kā arī sameklējam citās bibliotēkās. Tā 2015. gadā SBA 

kārtā saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits 68, bet mūsu bibliotēkai uz citām Latvijas bibliotēkām 

SBA kārtā nosūtīto dokumentu skaits 12. Liela sadarbība mūsu bibliotēkai ir ar Saulkrastu bibliotēku. Mūsu 

bibliotēku apmeklē Krimuldas, Sējas, Raganas, Siguldas, Allažu, Salaspils, Saulkrastu, Ropažu, Garkalnes 

iedzīvotāji. 

 

4.5. VANGAŽU BIBLIOTĒKA 

 

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. 

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 komplektēšana un organizācijas politika.  

Svarīgākais Inčukalna novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politikā ir 

nodrošināt, lai jebkurš bibliotēkas lietotājs saņemtu vajadzīgo informāciju īstaja vietā un īstajā laikā. 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un  aktuālu, dažādam lietotāju 

vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu 

sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. Krājums komplektēts, 

ņemot vērā arī iedzīvotāju intereses, vajadzības, pieaugušo mācību specifiku. Iespēju robežās iepirkta 

jaunākā nozaru literatūra (medicīnā, psiholoģija, uzņēmējdarbībā, vides zinātnē un mājsaimniecībā). 

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

bibliotēkas krājums. Ar 2013. g. uzsākta automātiska lasītāju apkalpošana.   

Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2015. gada decembrī ir 16435 eksemplāri. Krājuma 

komplektēšanas pamatā ir pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi, kas nodrošina periodikas un grāmatu iegādi. 

2015. gadā jaunieguvumi veido 2907 fiziskas vienības, t.sk. prese. Izslēgto dokumentu skaits – grāmatu, 

serializdevumu skaits 2015. gadā ir 1677. Dāvināto dokumentu skaits un dokumentu skaits no projekta 

līdzekļiem 2015. gadā ir 46 izdevumi pa kopējo summu 327 Eiro.  Piegādātājs LNB Bibliotēku attīstības 

institūts, Salaspils novada bibliotēka, kā arī novada iedzīvotāji.  
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                 Pavisam 2015. gadā izslēgti 1677 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 2015. gadā 

uz vienu lasītāju –9. Kopējais izsniegums – kopskaitā 16124 dokumenti. Katra pilsētas iedzīvotāja rīcībā 

bibliotēkas kopkrājumā – 16435 iespieddarbi.  

Vangažu bibliotēkā vienam lasītājam vidēji ir 9 vienības, bibliotēkas fonda apgrozība 1.12.   

Bibliotēkā abonēto preses izdevumu klāsts ir daudzpusīgs – 41 nosaukums. Galvenais jaunieguvumu 

avots ir pašvaldības piešķirtie budžeta līdzekļi, tomēr daudz grāmatu iegūstam saņemot dāvinājumus no 

dažādiem avotiem. 

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

fonds.  

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.  

 Vangažu bibliotēka var izmantot ne tikai tradicionālos informācijas avotus kā grāmatas un periodiku, 

bet arī bezmaksas interneta pakalpojumus, dažādas datu bāzes, elektronisko kopkatalogu, skatīties filmas un 

klausīties mūziku.  

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami dažādi informācijas nesēji: 15303 grāmatas, t.sk. 4418 bērnu 

grāmatas, 41 dažādu nosaukumu žurnāli un laikraksti latviešu, krievu valodā, 91 audiovizuālie dokumenti, kā 

arī 20 elektroniskie dokumenti, 10 kartogrāfiskie dokumenti; bezmaksas internets. 

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 2015.gadā - 1841, apmeklējumu skaits –23436, 

izsniegumu skaits – 16 124.  

Bibliotēkas izmantošana 

  

2013.g. 

 

2014.g. 

 

2015.g. 

Kopēja dinamika 

(+/-) 

Lasītāju/lietotāju 

kopskaits 

1550 1733 1841 + 

Izsniegums 17120 17182 16124 - 

Apmeklējums 23712 25163 23436 - 

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

ir nedaudz samazinājies. 

 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 

http://www.incukals.lv/
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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 nosaukumi)  

 novadpētniecības materiāli  

 interneta pakalpojumi (bezmaksas) 

 konsultācijas darbā ar datoru, internetu 

 apmeklētājiem pieejami arī datorpakalpojumi t.sk. internets, kopēšana, skenēšana, drukāšana 

 bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jauniešu 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. 

Bibliotēka tiek izmantots iekšējais SBA. 2015. gadā izsniegtas citam bibliotēkām 75 grāmatas - 

Inčukalna novada bibliotēkai 

Saņemtas 70 grāmatas: no Inčukalna novada bibliotēkas - 67, Olaines bibliotēkas -  1 grāmata, 

Salaspils novada bibliotēkas – 2 grāmatas. 

Bibliotēka nodrošina lietotājiem nepieciešamos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan  

Reizi mēnesī ir sanitāra diena, kad apmeklētājiem bibliotēka ir slēgta.   

Darbs ar bērniem un jauniešiem.  

Tradicionāli viena no prioritārajām lasītāju grupām bibliotēkā ir bērni un jaunieši: vieni no 

aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir skolēni - 558, pirmsskolas vecuma bērnu skaits 2015. gadā - 25. 

Fiziskais apmeklējumu skaits 2015 gadā - 6913. Lai veicinātu lasīšanu, bibliotēka izmanto dažādas darba 

metodes. Galvenais, bērniem parādīt, ka bibliotēka ir vieta, kur viņi lietderīgi var pavadīt savu brīvo laiku, 

lasīt grāmatas un žurnālus, kā arī izvēlēties literatūru, kuru var paņemt līdzi uz mājām.    

Bibliotēkas krājumu bērniem un jauniešiem veido: 

1) universāli un aktuāli, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstoši, dažādu veidu, 

nozaru un valodu dokumentu krājumi; 

2) uzziņu dokumenti, vārdnīcas – valodu un skaidrojošās, enciklopēdijas; 

3) Bērnu un jauniešu literatūras, klasiskā un mūsdienu oriģinālā un tulkotā daiļliteratūra; 

4) Bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras klāsts dažādu žanru literatūrā – folklora, burtu grāmatas, 

literārās pasakas, fantāzijas literatūra, atmiņu grāmatas, lugas. 

        Kopējais jaunieguvumu  skaits pārskata periodā ir 2907 jaunieguvumi  no viņiem 

180 bērnu grāmatas (kopējais bērnu grāmatu skaits 2015.gadā -4418) un 4 bērnu žurnāli,  kas satura 

un formas ziņā atbilst bērnu un jauniešu uztverei.    
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       Bērnu un jauniešu apmācība informācijas apguves prasmēs saistīta ar palīdzību darbā ar datoru, 

lietotājiem sniedzot individuālās konsultācijas: 

1) bezmaksas interneta resursu izmantošana; 

2) palīdzība projektu un pētniecības procesos – informācijas atlasē, dokumentu noformēšanā.    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

4.6. INČUKALNA TAUTAS NAMS 

 

Struktūrvienība ir atbildīga par tautas 

nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanu, 

Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, mūža 

izglītības procesiem un iedzīvotāju brīvā laika 

aktivitātēm:  

  Tautas nams veiksmīgi pilda Ministru 

kabineta 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”  (2015. gada skatē ieguva 1.pakāpi ,  organizēja Inčukalna 46. 

Dziesmu dienu) 

2. Senioru koris „Atblāzma” (2015. gada skatē ieguva 2.pakāpi piedalījās republikas Senioru  

Dziesmusvētkos Alūksnē, organizēja senioru kolektīvu salidojumu un lielkoncertu Inčukalna 

estrādē) 

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

kolektīvs 2014.gada skatē D grupā ieguva 1.pakāpi, organizēja  Inčukalna 6. Deju svētkus un 

piedalījās republikas vidējās paaudzes deju kolektīvu lielkoncertā Jelgavā) 

4. Inčukalna amatierteātris (2014.gada skatē ieguva 2. pakāpi, sagatavoja D.Blūza  lugas 

„Sievietes, sievietes” izrādi) 

5. Inčukalna Tautas nama  pūtēju orķestris (republikas pūtēju orķestru konkursā ieguva 1.pakāpi) 

 

Vēl tautas namā darbojas maksas kolektīvi: 

Līgas Dombrovskas Bērnu deju studija (grupas 1.-2.kl. 2.-3.kl.) – 2015. gada skatē ieguva 1.pakāpi un 

piedalījās Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos 

 

Kā arī interešu kopas: 

1. Inčukalna Mākslinieku kopa – 4 izstādes gadā, tai skaitā MĀKSLAS DIENAS, kuru 

ietvaros tika realizēts vides objektu projekts – KRĀSAINI PUTNI Inčukalna parka kokos; 

http://www.incukalns.lv/
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2. Līnijdeju grupa pusaudžiem – piedalās ar labiem panākumiem starptautiskās sacensībās; 

3. Līnijdeju grupa pieaugušiem – piedalās sacensībās; 

4. Tradicionālā karate sporta sekcija - piedalās sacensībās. 

 

Visi kolektīvi aktīvi iesaistās Tautas nama, novada, reģiona un republikas pasākumos  

2015. gadā tika atklāta jauna brīvdabas estrāde, kurā gada laikā norisinājās 10 publiski pasākumi. Tautas 

nams uztur esošās tradīcijas: brīvdabas pasākumi - 46. Dziesmu diena un 6. Deju svētki, kuri ir atpazīstami 

aiz novada robežām un pulcē lielu skaitu viesu.  

Inčukalnieši ir atsaucīgi svinot valsts svētkus  un piemiņas dienas ( 25.martu, 14.jūniju, 4.jūliju, 

11.novembri) , 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, Mātes diena,  pavasara un rudens velobraucieni, Dzejas dienas, Vilku 

mēneša sadancošanās, Ziemassvētku eglīte novada bērniem.  Joprojām veiksmīgi tiek organizēti arī 

vieskoncerti un viesizrādes Inčukalna Tautas namā. Kā arī kolektīvi ar saviem koncertiem un izrādēm dodas 

ārpus  novada.  

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

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

2015. gadā Tautas nama darbinieki turpina darbu pie novada vizuālā tēla pilnveidošanas – Mākslas 

dienu laikā tika izveidoti vides objekti krāsaini putni, kas joprojām atrodas kokos Inčukalna teritorijā.  

 

Finansiālie rādītāji 2015. gadā: 

 Pateicoties labiem rezultātiem, 4 amatiermākslas kolektīvu vadītāji saņēma valsts mērķdotāciju 

finansējumu – 3553 eiro apmērā. 

 Finansējums no pašvaldības budžeta - 125935 eiro. 

 Ieejas maksas pasākumos – 1781 eiro. 

 Citi maksas pakalpojumi ( telpu īre no maksas - 1363 eiro. 

 Tautas nama rīcībā ir bijušas finanses kopā: 132632 eiro. 

 Bruto darba samaksa - 67732 eiro. 

 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas – 20022 eiro. 

 Tālākizglītība – 70 eiro. 

 Autortiesību apmaksa – 542 eiro. 

 Komunālie maksājumi – 7864 eiro. 

 Pārējie kārtējie izdevumi - 29573 (saimnieciskie un remontdarbi). 

 Kapitālie izdevumi (skatuves skaņu projekts) - 6899 eiro  

 

Plānotais 2016. gadā:  

Pilnveidot un kvantitatīvi attīstīt māksliniecisko pašdarbību. Papildināt un nodrošināt Tautas nama 

un māksliniecisko kolektīvu materiālo bāzi. Risināt sasāpējušo Tautas nama telpu paplašināšanas jautājumu. 

Vērienīga novada svētku organizēšana. Turpināt darbu pie novada vizuālā tēla pilnveidošanas – vides 

objektiem, svētku noformējuma. Viens no aktuālākajiem jautājumiem joprojām ir neatrisinātais transporta 

nodrošinājums visu novada iedzīvotāju nokļūšanai uz pasākumiem.  

 

 

4.7.VANGAŽU KULTŪRAS NAMS   

 

2015. gadā Vangažu kultūras namā strādāja 12 darbinieki.  

mailto:ktn@vangazi.lv
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Tika realizēti iepriekš izstrādātie projekti un tradicionālie pasākumi: 

• Starptautiskā bērnu aizsardzības 

diena. 

• Teātra dienas festivāls ar meistarklasi 

(aktrise, skatuves runas pedagogs Ruta 

Vītiņa). 

• Popiela. 

• Mātes diena. 

• Ziemassvētku koncertuzvedums. 

• Pašvaldības eglītes bērniem ar Ditas 

Balčus teātra izrādi ''Princese uz 

zirņa''. 

• Egles iedegšana, koncerts un rotaļas 

ar Rūķi  pie pārvaldes. 

• Bērnu vokālais konkurss ''Vangažu Cālis''. 

• Tematiskas izstādes sadarbībā ar pensionāru biedrību, mākslas skolu, bērnudārzu, māksliniekiem. 

• Sadarbība ar Mūzikas un mākslas skolu tika atzīmētas Mākslas dienas. 

• Ukraiņu, krievu, baltkrievu kultūras biedrību koncerti, tematiski vakari. 

• Notiek festivāls ''Slāvu vainags''. 

• Profesionālā teātra viesizrādes bērniem. 

• Kino bērniem un pieaugušajiem. 

• Tematiskas diskotēkas bērniem un jauniešiem  kultūras namā.   

• Līgo svētku pasākums pie kultūras nama. 

• Valsts svētkos viesojās grupa ''Menuets''. 

• Valsts svētku koncerts un atpūtas vakars. 

• Vangažu pilsētas svētku koncerts ar pilsētas pašdarbības kolektīviem. 

•  Lāčplēša dienas atzīmēšana vidusskolā sadarbībā ar mūzikas skolu un vidusskolu. 

•  Cirka viesizrādes. 

•  Ziemas pasākums pie ezera ar Čučumuižas izrādi ''Rūķīša Kikī pirmā blēņa''. 

• Senioru dienas atzīmēšana ar senioru draugiem, viesojās akordeonists Kaspars Gulbis 

• Grafiti festivāls pie garāžām. 

• Suņu un kaķu izstādes futbola laukumā. 

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

• Ar izrādēm viesojas Baptistu draudze. 

• Bērnu teātra pulciņš “Pigoriņi'' iestudē divas izrādes bērniem un jauniešiem ''Suns un kaķis'' un 

''Miskastes bērns''. 

• Tikšanās, sarunas un dzejas pēcpusdiena ar dzejnieci Ingu Gaili 

• Notika ''Pavasara balle'' iedzīvotājiem. 

 

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

citiem pieaugušo pašdarbības kolektīviem. Tas dod kolektīvu dalībniekiem iespēju  paaugstināt savu 

meistarību un iespēju aktīvi piedalīties pilsētas kultūras dzīvē un pasākumos. Šie pasākumi un koncerti ir ļoti 

labi apmeklēti. Pašdarbības kolektīvi veido arī savus atskaites un jubileju koncertus. 
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Pulciņi: 

Latviešu tautas deju kolektīvs "Pīlādzītis" 

Bērnu vokālais ansamblis "Karuselis" 

Teātra pulciņš ''Pigoriņi'' 

Sieviešu estrādes ansamblis "Kasprīze". 

Estrādes deju grupa "Ciprese". 

Ukraiņu vokālais ansamblis "Veselka” 

Ukraiņu vokālais ansamblis "Jatraņ" 

Ukraiņu vokālais ansamblis ''Kvitočki'' 

Krievu vokālais ansamblis “Krievu kadriļa”” 

Baltkrievu vokālais ansamblis ”Žuravka” 

Līnijdeju grupa “Drime dance” 
 

 
 

Lielākie sasniegumi 2015. gadā: 

 Kultūras biedrību kolektīvi piedalījās  festivālā ''Baltica 2015'' 

 Tautas deju kolektīvs ''Pīlādzītis'' piedalījās skolēnu Dziesmu un Deju svētkos 

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

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

 

Ieplānotais 2016. gadā: 

 veidot tradicionālos pasākumus un rast iespēju izveidot jaunus pasākumus; 

 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). 

 

 

 

4.8. INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS 

 

Inčukalna novada sporta komplekss ir 

pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota 

2003. gada 10. jūnijā ar mērķi nodrošināt 

novada iedzīvotājiem aktīvu brīvā laika 

pavadīšanu, 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. 
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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 82. sporta spēles: daudzcīņa, pludmales volejbols, dambretes, 

handbols, badmintons, peldēšanas sacensības, spēka vīru sacensības, florbols, futbols, basketbols, handbols. 

Inčukalna sporta kompleksā 2015. gadā notika starptautiska mēroga sacensības galda hokejā, 

badmintonā, bērnu futbolā. 

Latvijas čempionāti: Handbolā, florbolā, futbolā, badmintonā, galda hokejā, peldēšanā, džudo. 

Inčukalna sporta kompleksā ir sporta pulciņi un sporta komandas: 

1. peldēšanas pulciņš; 

2. florbolā - 4 jauniešu, viena pieaugušo komandas; 

3. basketbolā - viena jauniešu komanda; 

4. futbolā – viena pieaugušo komanda, 3 bērnu komandas; 

5. badmintona pulciņš; 

6. handbolā – 3 bērnu komandas; 

7. ūdenspolo pulciņš. 

 

Inčukalna sporta komandas piedalījās vairākos turnīros: 

 Latvijas Jauniešu olimpiāde - 2015 (handbols, džudo); 

 Latvijas handbola čempionāts (virslīga, 1 līgas); 

 Latvijas florbola čempionāts: zēni U-8, zēni U-9, zēni U-10, zēni- U12, vīriešu veterānu.  

 Pierīgas čempionāts. 

 

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

viesiem, un tā 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. 

 

4.9.VANGAŽU PILSĒTAS PĀRVALDE 

 

2015. gada būtiskākie darbi:  

1. Ierīkots iekškvartāla apgaismojums kvartālā, ko ierobežo Siguldas un Vidzemes ielas, izgaismojot 

gājēju celiņu no Vidzemes 11 uz Vidzemes 15, t.sk. apgaismojums pie skrituļošanas rampas; 
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2. Izbūvēts bruģa ietves posms Gaujas 

ielā pretī  bērnudārzam “Jancis” un nomainītas 

tiltiņa margas, kuras tagad ir vienotā stilā ar 

Straujupītes  Smilšu ielas tiltiņa margām; 

3. Izbūvēti bruģa celiņi afišu staba un 

tirgus laukuma rajonā veco nelīdzeno betona 

plātņu celiņu vietā;  

4. Veikta koridoru logu nomaiņa 

daudzdzīvokļu mājā Siguldas ielā 2, kur 

pašvaldības īpašumā ir lielākā daļa dzīvokļu; 

5. Kā jau katru gadu veikts pilsētas ielu 

seguma un daudzdzīvokļu māju piebraucamo 

ceļu asfalta seguma remonts,  apgriezti un formēti koku vainagi Gaujas un Meža ielās. 
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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 (augstākā pedagoģiskā un juridiskā izglītība; maģistra grādi 

sporta pedagoģijā un civiltiesībās); 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ināra Lucāne (augstākā pedagoģiskā un sociālā pedagoga maģistra 

grāds);  

Bāriņtiesas locekļi:         

 Marita Rušiņa  (augstākā juridiskā izglītība); 

 Māris Onskulis – pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieks (augstākā juridiskā izglītība); 

 Jānis Šate – ģimenes ārsts (augstākā medicīniskā izglītība); 

 Māris Kaļeņikovs – policijas iecirkņa inspektors (vidējā izglītība).   

 

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 2015. gadā izlietotie līdzekļi 

44927 eiro (2014. – 40690 eiro).  

 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, 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 
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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. 

 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 Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemti 33 lēmumi (2014. – 23; 2013. – 54; 2012. – 56), t. 

sk. 

- par atzinuma došanu tiesai                                                                                    -  1; 

- par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts                      - 5; 

- vienpersoniski lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu                                        -   3; 

- par aizgādības tiesību atjaunošanu/neatjaunošanu                                               -   4; 

-par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu/atcelšanu                                 -  2; 

- par mantiskām lietām                                                                                           -   7; 

- par viesģimenes statusa piešķiršanu                                                                     -   2; 
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- par atbilstību adoptētājiem                                                                                   -   1; 

- par bērnu ievietošanu audžuģimenē                                                                     -   2; 

- par atļauju ciemoties                                                                                            -   1; 

- par ģimenes valsts pabalsta maiņu                                                                       -   3; 

- par aizgādņa iecelšanu                                                                                          -   2. 

 2015. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 429 notariālās darbības (2014. – 405; 2013. - 459; 

2012. – 469), t.sk.  

-  sastādītas un apliecinātas pilnvaras                                                                   -  116; 

- sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts                 -   26; 

- sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai                                     -   41; 

- izdarīti parakstu apliecinājumi                                                                -  141; 

- apstiprinātas dokumentu kopijas                                                             -   90; 

- sastādīti testamenti                                   -      4; 

- sastādīti līgumi                                                                    -      11.                                                                           

 Par Bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām  Inčukalna novada domes kasē 2015. gadā 

iemaksāta valsts nodeva  2365 eiro. 2014. – 1927,16 eiro; 2013. – 1399,30 lati. 

 

5.2. SOCIĀLAIS DIENESTS 

 

1. Pamatinformācija 

1.1. iestādes juridiskais statuss - pašvaldības iestāde Inčukalna novada sociālais dienests, Reģistrācijas 

Nr.90000068337, juridiskā adrese Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna nov. 

1.2. politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga – sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana pašvaldības iedzīvotājiem. 

1.3. iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas); 

Valsts sociālās politikas nostādņu īstenošana, veicot kvalitatīvu sociālo darbu un nodrošinot sociālos 

pakalpojumus. Pašvaldības sociālā budžeta administrēšana, ievērojot valsts likumdošanu un citus 

saistošos normatīvos aktus. 

1.4. pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi); Sociālā darba pilnveide atbilstoši valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

1.5. padotībā esošās iestādes (struktūrvienības). “Aprūpes mājās birojs”, dienas centrs “Vangaži”,  

dienas centrs “Gauja”, dienas centrs “Sarma”, sociālā māja Gaujā un sociālā māja Kārļzemniekos, 

speciālā autotransporta pakalpojums. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti: 

2.1. budžeta finansējums un tā izlietojums: pašvaldības iedalītie sociālā budžeta līdzekļi tiek izlietoti 

atbilstoši mērķiem, lai nodrošinātu trūcīgo un maznodrošināto pašvaldības iedzīvotāju 
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pamatvajadzības kā arī atbalstītu mazaizsargātas iedzīvotāju grupas. Izlietoto līdzekļu apjoms 

sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2013., 2014. Un 2015.  gadā liecina par to, ka 

iedzīvotāju pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem joprojām ir augsts: 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc pabalstu mērķiem varam vērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības: 

Pabalsta mērķis 2013.g/ Ls 2014.g/ EUR 2015.g/ 

EUR 

GMI 21 690  

(86 ģimenes) 

15411  

(59 ģimenes) 

5384 

(32 

ģimenes) 

Dzīvokļa pabalsts 70 327  

(546 ģimenes) 

76345 

(467 ģimenes) 

52029 

(329 

ģimenes) 

Pabalsts 

brīvpusdienām  

22 187 

 (189 ģimenes) 

17533 

 (84 ģimenes) 

7194 

 (56 

ģimenes) 

Mācību līdzekļiem 1582 (47 ģimenes) 3015  

(63 ģimenes) 

1290 

(22 

ģimenes) 

 

Tabulā redzams, ka salīdzinājumā ar 2013.gadu un 2014.gadu, 2015.gadā visu ienākumu testēto 

pabalsta saņēmēju skaits ir mazinājies, jo, pēc Valsts kontroles ieteikumiem, bija izdarītas attiecīgas 

korekcijas pašvaldības saistošajos noteikumos sociālās palīdzības saņemšanai: tika noteikti stingrāki 

kritēriji trūcīgas/ maznodrošinātas personas/ ģimenes statusa noteikšanai un materiālo pabalstu 

piešķiršanai. Kā piemēram: ņemtas vērā likumīgo apgādnieku spējas palīdzēt vecākiem. 2015.gadā 

pabalsti brīvpusdienām ir samazinājušies, jo pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 1.-5.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. 

Iedzīvotāji bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas  sociālajā dienestā ir saņēmuši pabalstu bērna 

dzimšanas gadījumā - 94 ģimenes kopā EUR 16700.00, bet iedzīvotāja nāves gadījumā pabalsts 

No pašvaldības budžeta 

līdzekļiem apmaksātie 

sociālie pakalpojumi 

2013.g 2014.g 2015.g 

Ls 52 989 

EUR 

143351 

EUR 

143139 
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izmaksāts 74 ģimenēm kopā EUR 11100.00. Aizbildņu – 15 bērni kopā EUR 5400,00 gadā, 

audžuģimeņu – 8 bērni EUR 23040,00 gadā un daudzbērnu ģimenes 57 – 171 bērns EUR 5130,00 uz 

Ziemassvētkiem u.c. 

 

2.2. būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sabiedrībai 

kopumā): 

2.2.1. aprūpes pakalpojums mājās personām, kurām funkcionālu traucējumu dēļ nepieciešama 

kopšana; 

2.2.2. dzīvesvietas nodrošinājums sociālajās mājās. 

2.2.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijās pakalpojums institūcijā pilngadīgām 

personām un bērniem; 

2.2.4. psihologa pakalpojums (pašvaldībā dzīvojošām personām un personu grupām krīzes un 

psihosociālu situāciju risināšanai); 

2.2.5. dienas centra pakalpojums (pilngadīgām personām un bērniem dažādu brīvā laika aktivitāšu 

īstenošanai un sadzīves prasmju uzlabošanai); 

2.2.6. veļas mazgāšanas pakalpojums; 

2.2.7. dušas pakalpojums; 

2.2.8. speciālā autotransporta pakalpojums personām ar pārvietošanās grūtībām. 

2.3.  Sociālā dienesta darbības novērtējums  

2.3.1. Personāls – kopā 25 darbinieki un vadītāja;( 5 sociālie darbinieki, 2 sociālā darba 

organizatori, 5 aprūpētāji, 3 dienas centru vadītāji, 2 psihologi, 2 sociālo māju pārziņi, 1 

speciālā autotransporta vadītājs, 5 citu profesiju pārstāvji). 

2.3.2. Darbinieku kvalifikācija atbilst SPSP likuma normām. 

2.3.3. Sociālā dienesta darba organizācija tiek īstenota divos teritoriālajos klientu pieņemšanas 

punktos (Inčukalnā, Atmodas ielā 2A un Vangažos, Meža ielā 1). Telpu  materiāli tehniskais 

aprīkojums atbilst valsts noteiktajiem standartiem. 

3. Komunikācija ar sabiedrību 

3.1. Inčukalna sociālā dienesta informācija par dienesta struktūru, darbības sfērām, sociālo palīdzību un 

sociālajiem pakalpojumiem regulāri tiek atspoguļota gan interneta vietnēs – pašvaldības mājas lapā 

(www.incukalns.lv) un sociālā dienesta mājas lapā (www.sdincukalns.lv), gan pašvaldības avīzē 

“Novada vēstis”. 

3.2. Inčukalna sociālais dienests sadarbojas ar novada nevalstiskajām organizācijām – Inčukalna 

pensionāru biedrību, sarkanā krusta biedrību, Inčukalna invalīdu biedrību, amatnieku kopu un 

mazākumtautību (ukraiņu, krievu, baltkrievu) diasporām. 

4. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

4.1. nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi: 

4.1.1. sociālā darba kvalitātes kontroles pasākumu ieviešana; 

4.1.2. dienas centru darbības zonas paplašināšana. 

4.2. nākamā gada plānotie sadarbības projekti : 

4.2.1. iekļaušanās Pierīgas DI pasākumu kompleksā. 
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5.3. INČUKALNA PAMATSKOLA   

 

1. Pamatinformācija 

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. 

2015. 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. 192 

2. Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 08.10.2012. 25 

4. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 02.111.2009. 10 

 

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 

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; 

 

http://www.incukalnapsk.lv/
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

Inčukalna novada domes piešķirtais budžets 

Avots 2015. gads 

Tehnisko darbinieku atalgojums 101323 eiro 

Ēku, būvju telpu remonts, preces, pakalpojumi 76746 eiro 

Pamatkapitāla veidošanai 8163 eiro 

Pašvaldības finansējums interešu izglītībai 1632 eiro 

Pašvaldības finansējums atbalsta personālam 5815 eiro 

Pašvaldības finansējums 5.-6.g. grupai 4882 eiro 

Brīvpusdienas 4.klasei 1.semestrī, 5. klasei no 2.semestra 4820 eiro  

 

2015. gadā skolā veikti šādi remontdarbi: 

 306. kabineta – sākumskolas mācību telpas remonts 

 308. kabineta – sākumskolas mācību telpas remonts 

 313. kabineta – sākumskolas mācību telpas remonts 

 

Valsts mērķdotācija 

Avots 2015.gads 

 

5-6 gad. valsts budžeta mērķdotācija un mācību līdzekļi 10686 eiro 

Valsts budžeta mērķdotācija skolotāju algām un māc. līdzekļiem 150699 eiro 

Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai 9936 eiro 

Valsts mērķdotācija brīvpusdienām 24443 eiro 

 

3. Personāls. 

2015. gadā skolā strādāja 29 pedagogi.  

Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 12 no tiem maģistri. 19 pedagogiem piešķirta 

III kvalitātes pakāpe. Visi skolas darbinieki ir pilnveidojuši savas zināšanas tālākizglītības kursos bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos. 
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Skolas darbu nodrošina arī 16 tehniskie darbinieki. 

 

4. Komunikācija un sabiedrība. 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām.  

Skolai ir regulāra sadarbība ar Inčukalna novada Domi. Ļoti veiksmīga ir sadarbība skolas budžeta 

veidošanā un skolas darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji ieinteresēts.  Ieguvēji ir visi, jo novads un 

sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā skolas attīstībā.  

Skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Inčukalna novada pašvaldības institūcijām – Sociālo 

dienestu, Bāriņtiesu, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, Reģionālās pašvaldības un valsts policiju. Sadarbībā 

ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu risināšana, 

paraugdemonstrējumi (ugunsdzēsēju diena Inčukalnā, drošības diena Inčukalnā, Siguldā, Vangažos).  

Skolas kolektīvs bieži piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. 
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Skolai ir produktīva sadarbība ar Nevalstiskajām organizācijām. Piemēram, ar apvienību “Inčukalna 

izaugsmei”.  

Profesionāla sadarbība izveidojusies ar Pierīgas IKS.  

Skolai ir sadarbība ar partnerskolām metodiskajā darbā – Vangažu vidusskolu,  Allažu pamatskolu un 

citām Pierīgas skolām. 

Skolai ir laba pieredze sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram, „Rāmkalni”, „Elvi”. 

5. Nākamā gadā plānotie pasākumi. 

2016. gadā plānots turpināt sadarbību ar kaimiņu mācību iestādēm piemēram: mācību ekskursija uz 

Vangažu vidusskolu, karjeras nedēļa sadarbībā ar Vangaži PII „Jancis”, Zaļās takas projekts ar Inčukalna PII 

„Minka”. 

Sadarbība ar Reģionālo pašvaldības policiju un pašvaldības iestādēm.  

Plānota dalība „Lielās talkas 2016” ievadpasākumu ciklā „Latvijai būt zaļai” 

Dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar Inčukalna tautas namu, piem. Igauņu dienas, Mātes diena, 

Lāčplēša diena, Staro Inčukalns u.c. 

Erasmus+ projekta ietvaros plānotas aktivitātes projektā „Green Umbrella”, sadarbībā ar Somijas 

kolēģiem. 

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

pilotprojekta mācību priekšmeta „Datorika” aprobēšanā. 

 

5.4. VANGAŽU VIDUSSKOLA   

 

1.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 izglītības iestāde 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: 
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 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Pirmskolas grupās 54 41 34 

1.-9.klase 323  347 373 

10.-11.klase 21 20 30 

Kopā:  398 408 437 

 

  Skolā realizē 6 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”; 

  ,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”; 

 ,,Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem”.  

 

Attīstības prioritātes 2014./2015. mācību gadā 

 Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšanai. 

 Skolēnu karjeras izglītības integrēšana izglītības programmu saturā. 

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

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 Skolas materiāltehnisko resursu (t.sk. IT) un iekārtu papildināšana un efektīva izmantošana. 

 Skolas darbības pašvērtējuma veikšana par plānoto periodu un jauna attīstības plāna izstrāde. 

 

Vangažu vidusskolas galvenie uzdevumi 

 Pilnveidot pedagogu zināšanas par pārbaudes veidu dažādību un mācību sasniegumu vērtēšanas 

principiem. 

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

 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. 

 Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, iesaistīt skolēnus mācīšanās procesa organizēšanā un 

ģimeni sasniegumu novērtēšanā  

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

ieguldījumam. 

 

 

2.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Tika izremontēti 2 mājturības mācību kabineti , sporta zāles dušu telpas, inventāra noliktavas, 

pirmskolas tualetes, noliktava. 
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Skolēni ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kas iegādāti par pašvaldības 

finansējumu.  

Realizētais 

 Apzināta skolotāju pieredze mācību stundās un audzināšanas darbā karjeras jautājumos. 

 Īstenojot mācību priekšmetu programmas, mācību stundās skolotāji motivē skolēnus 

tālākizglītībai, stundu tematika  saistīta ar reālo dzīvi. 

 2014./2015.m.g.organizēta  pedagoģiskā padomes sēde  ”Karjeras izglītības integrēšana mācību 

priekšmetu programmās”. Visi skolotāji grupās iepazīstināti  ar  papildinājumiem  Karjeras 

programmā. 

 Mācību stundā, pētnieciskajā darbā un katrā pārbaudes darbā ir radošie momenti. Lai motivētu 

skolēnu radošo domāšanu, skolas matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību komisija aprīlī 

organizēja pasākumu ,,Radošā darbnīca”  

 Skolēni mācību gada laika attīsta savu talantu un radošumu fakultatīvajās nodarbībās, 

konsultācijās, projektos, interešu izglītības pulciņos, patstāvīgi gatavojoties  mācību olimpiādēm. 

 2014./2015. m.g.10.klases skolēni piedalījās  Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis”, kas dod 

iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.  

 5.a un 3.a klases skolēni piedalījās  projektā „Dārznīca”. 

 

Sākumskolas metodiskās komisijā 

 Septembrī notika dabaszinību nedēļa. Oktobrī notika valodas un radošo priekšmetu nedēļa, 

kas bija veltīta skolas jubilejai. Martā un aprīlī notika mācību olimpiādes pa klašu grupām, ko 

organizēja mācību priekšmetu skolotāji. 

Matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību metodiskā komisijā 

 Pasākums ,,Radošā darbnīca”.         

 dalība prezidenta kancelejas izsludinātājā konkursā ,,Mana kā valsts prezidenta 

uzruna18.novembrī” 

 Vēstures stunda,,Trešā Atmoda”. 

Valodu metodiskās komisijā 

 Septembrī notika Dzejas dienām veltīts pasākums, kurā par savu dzīvi un daiļradi stāstīja 

dzejniece E. Laukmane.  

 Februārī skolotāji novadīja dzimtās valodas dienai veltītu stundu. Stundā tika izmantoti 

daudzveidīgi un interesanti latviešu valodas uzdevumi. Tikšanās ar tāmnieku izloksnes zinātāju 

L.Reieri 

 Aprīlī notika angļu dziesmu karaoke 1.-4. klasei.  

Radošo mācību priekšmetu un sporta metodiskās komisijā 

 

 Radošajos darbos skolas jubilejas sagatavošanai tika iesaistīti visi skolēni gan 

vizuālajā mākslā, gan mājturībā.  

 Vecāku nedēļas ietvaros tika novadīti Ģimenes sporta svētki. 

 Noorganizēta un novadīta radošā darbnīcu „Putnu būrīšu izgatavošana”.  

 

3. Personāls 

Pagājušajā mācību gadā skolā strādāja 49 skolotāji, no tiem 19 ir skolas absolventi. 15 skolotājiem ir 

maģistra grāds, 1 skolotājs ir doktors. 
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Izglītības procesa nodrošināšanai ir visi nepieciešamie pedagogi ar augstāko izglītību un attiecīgo 

profesionālo kvalifikāciju. 

Skolā ir sistematizēta informācija par skolotāju tālākizglītību. Skolas vadība ir organizējusi 

tālākizglītības kursus  visiem Vangažu vidusskolas skolotājiem:  

1.Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā (8 

stundas). 

2.Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas ( 12 stundas). 

Mācību gada laikā  skolotāji papildinājuši savas zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos. 

 

Pedagogu sastāvs pēc pedagoģiskā darba stāža, pieredzes  

0-5gadi 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41- 47 Kopā 

16 5 0 5 5 7 3 6 2 49 

32.7% 10.2%  10.2% 10.2% 14.3% 6.1% 12.2% 4.1% 100% 

 

 

 

 

Pedagogu vecums 

21-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi 51-60 gadi 61-70 gadi 

3 11 14 10 11 

2 5 7 2 3 

 

Skolā strādā 25 tehniskā personāla darbinieki. 

Stāžs: 

0-5gadi 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

6 8 4 0 2 4 1 

 

Tehniskā personāla vecums 

18-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi 51-60 gadi 61-70 gadi 
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2 3 7 6 7 

 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

 Informācijas apmaiņa ar vecākiem notiek dienasgrāmatās, e-klases vidē savlaicīgi  un regulāri. 

 Veiktas vairākas anketēšanas izglītības iestādes dažādu jomu  kvalitātes izvērtēšanai. 

 Turpinās jaunu sadarbības formu meklējumi Vecāku nedēļas aktualizēšanai. 

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

 Regulāra informācija par skolas aktualitātēm  skolas mājas lapā, novada laikrakstā. 

 

5.Nākamājā gadā plānotie pasākumi 

Attīstības prioritātes  2015./ 2016. gadam 

 Skolēnu karjeras izglītības integrēšana izglītības programmu saturā 

 Radošu un inovatīvu mācību metožu izmantošana skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšanai 

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

priekšmetu olimpiādēs un konkursos  

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

priekšmetu olimpiādēs un konkursos  

 Skolēnu ar mācīšanās traucējumiem integrēšana vispārējās izglītības klasēs, materiālā 

nodrošinājumu papildināšana speciālo pamatizglītības programmu realizēšana 

 Skolas darbības pašvērtējuma veikšana par plānoto periodu un jauna attīstības plāna izstrāde 

 

Vangažu vidusskolas galvenie uzdevumi 2015./2016. māc. g. 

 Radīt priekšnoteikumus pareizu lēmumu pieņemšanai karjeras izvēlē. 

 Veicināt skolēnu patstāvīgās izzināšanas un radošo prasmju un iemaņu apgūšanu. 

 Pilnveidot metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams pedagoģiskais, psiholoģiskais 

un  sociālais atbalsts. 

 Turpināt pilnveidot un daudzveidot skolēnu izziņas aktivitāti, radošās un pētnieciskās 

prasmes. 

 Veicināt skolēnu izpratni un atbildību  par  veselības un cilvēkdrošības  jautājumiem, 

savstarpējo attiecību kultūru, pienākumu ievērošanu. 

 Skolas darba izvērtēšana un jaunu uzdevumu izstrādāšana. 

 

5.5. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 

1. Pamatinformācija  

 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola ir 

Inčukalna novada pašvaldības dibināta izglītības 

iestāde, kura īsteno Profesionālās ievirzes izglītības 

programmas (Akreditācijas lapas Nr. AI 8949, AI 

8950, AI 8951, AI 8952, AI 8953, AI 8954, AI 8955, 

AI 8956, AI 8956,  AI 8957, AI 8958, AI 8959, AI 

8960, AI 8961, izdotas 2015. gada 30 oktobrī). 

Iestādes mērķis ir īstenot Profesionālās ievirzes 



INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS                                        47 

 

izglītības programmas mūzikā un mākslā. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pārsvarā ir Inčukalna novadā 

deklarētie bērni no Inčukalna pagasta un Vangažu pilsētas.  

01.09.2015. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāka 195 audzēkņi - mūzikas 

programmā 121, vizuāli plastiskās mākslas programmā 74 audzēkņi. 

1. klasē iestājušies 59 skolēni, no tiem 32 mūzikas programmā un 27 mākslas programmā.  

2014./2015. mācību gadā skolu absolvējuši 24, no kuriem 13 audzēkņi mūzikas programmā, 11 audzēkņi 

mākslas programmā. 

2. 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. 

 

3. 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. 

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

 

4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā no 2014. gada septembra līdz 2015. gada 

aprīlim piedalījās skolotāja Līga Cera un ieguva 3. kvalitātes pakāpi. 

 

5. Personāls  

Kopējais pedagogu skaits abos mācību punktos Inčukalnā un Vangažos- 22, tai skaitā ar augstāko 

izglītību- 19 (maģistra grāds- 16), ar vidējo izglītību- 2, no kuriem studijas turpina 2. Darbu Inčukalna 

mācību punktā uzsākuši datorgrafikas skolotājs Kaspars Kiris un klavierspēles skolotājs Edgars Cīrulis. 

Skolā strādā 2 tehniskie darbinieki. 

 

6. Komunikācija ar sabiedrību 

Sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un darbības attīstības virzieniem  turpina darboties 

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

 Vecāku informēšana notiek individuālo pārrunu veidā, ar e-pasta vai e- klases starpniecību, 

telefoniski. 

Izveidoti informācijas stendi 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. 

  

7. 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; 
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 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 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. 

 

8. Nākamā gada plānotie pasākumi 

2016. 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 2015. gada 1. septembra 

apmeklē 155 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 48 bērni, bet piecas grupas ar 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – 

kods 0101 11 11, kuru apgūst 107 bērni. 

Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 62 bērni. Visiem 5-6 gadus veciem bērniem tiek nodrošināta 

obligātā pirmsskolas izglītība. 

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

strādā 19 tehniskie darbinieki. Visi iestādes darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā 8 stundu apjomā. 

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem: 

 2014. gads- 3 

 2013. gads- 24 

 2012. gads - 29 

 2011. gads – 37 

 2010. gads - 28 

 2009. gads – 33 

 2008. gads – 1 

 

Laika posmā no 2015. gada augusta līdz decembra beigām PII „Jancis” uzņemti 48 bērni: 

Bērna dzimšanas gads Uzņemto bērnu skaits Uzņemto bērnu skaits 
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latviešu plūsmā krievu plūsmā 

2009. 2  

2010. 7  

2011. 1  

2012. 8 3 

2013. 12 12 

2014. 3  

 

Pedagoģiskais darbs:  

Iestādes pedagoģiskā procesa prioritāte: veicināt pedagogu radošo darbību un labākās pieredzes 

popularizēšanu. 

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. 

 

2015. gada 22. aprīlī organizējām sadziedāšanās pasākumu Pierīgas novadu pirmsskolas izglītības 

iestāžu mazākumtautību 5-6gadīgo grupu bērniem no Skultes sākumskolas, Stopiņu pamatskolas un 

Vangažu vidusskolas. 

Piedalījāmies divos ar vides uzlabošanu saistītos projektos: „Zaļās jostas” rīkotajā „Makulatūras 

vākšanas konkursā” un „Mammadaba” meistarklasē „Izzini mežu”. Makulatūras vākšanas konkursā 

ieguvām 123.vietu Latvijā un savācām 3960 kg nederīga papīra. Projekta „Zaļā josta” ietvaros bērniem bija 

iespēja stādīt mežā priedītes un apmeklēt Jaunmoku pils Meža muzeja piedāvātās ekspozīcijas - „Meža 

apsaimniekošana”, „Mežs”, „Dīķis”. 

Saimnieciskais darbs: 

2015. gada veikti remontdarbi izglītības iestādes virtuves palīgtelpās un veikta Ugunsgrēka atklāšanas 

un ugunsgrēka trauksmes sistēmas UAS rekonstrukcija. 

  

5.7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „MINKA” 

 

1. Pamatinformācija  
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” ir Inčukalna novada 

pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 

0101 11 11, licences Nr.V – 4863, izdota 2011. gada 28. oktobrī). 
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Iestādes juridiskā adrese – Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. 

Filiāle „Lapsiņa” – Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads, LV-2140. 

Iestādes vadītāja – Indra Podziņa. 

PII “Minka” darbojas 5 grupas, filiālē „Lapsiņa” – 2 grupas. PII „Minka” apmeklē bērni, sākot no 

pusotra gada vecuma. Obligāto 5 – 6 gadīgo bērnu apmācību 2014./15. mācību  gadā apguva 50 izglītojamie.  

Iestādi apmeklēja 149 izglītojamie (uz 2015. gada 12. janvāri), 141 izglītojamais (uz 2015. gada 1. 

septembri). PII „Minka” – 110 izglītojamie, filiālē 

„Lapsiņa” – 31 izglītojamie.  

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem: 

2013. – 40 

2012. – 32 

2011. – 34 

2010. – 30 

2009. – 5 

2015/2016 mācību gada 1. septembrī PII „Minkā” un 

filiālē „Lapsiņa” savas pirmsskolēna gaitas uzsāka 45 

izglītojamie. 

 

Iestādes darbības virzieni un mērķi 

 Saskaņā ar 2012. gada 31. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 „Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām” nosacījumiem: 

 Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa 

attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

  

Pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir: 

 

1. Sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi. 

2. Sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību. 

3. Veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi. 

4. Sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību. 

5. Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un 

Latvijas valsti. 

6. Sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)  

 

 Organizēt audzēkņu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot mācību satura integrāciju un 

dzīvesdarbības prasmju attīstību. Mācību satura apguvē izmantot mācību metodes, kas balstītas uz 

audzēkņu praktisko darbību (eksperimenti, modelēšana un lomu spēles u.c.).  

 Sekmēt izglītojamo runas attīstību ikdienas mācību procesā, regulāri vingrinot elpošanas un 

artikulācijas aparātu (lūpu, mēles, žokļa, aukslēju vingrinājumi). 

 Stiprināt audzēkņu patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanos. Īstenot pasākumus 

ģimenes, dzimtas, novada un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai, iesaistot 

izglītojamo vecākus. 

 Veicināt izpratnes veidošanos par veselības un savstarpējo attiecību kultūru, cieņpilnu attieksmi pret 

sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. Īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un 

pozitīvai uzvedībai. 
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 Sekmēt audzēkņu kustību aktivitātes svaigā gaisā. Pilnveidot materiālo bāzi ar pašdarinātu, audzēkņu 

interesēm atbilstošu, daudzveidīgu inventāru kustību aktivitātēm svaigā gaisā. 

2015.gada 28.janvārī PII „Minka” pie sevis uzņēma un dalījās pieredzē ar Pierīgas pirmsskolu 

pedagogiem par kustību aktivitāšu organizēšanu pastaigu laikā „Kustību prieks brīvā dabā”. 2015.gada 

19.martā par smilšu lampu izmantošanu integrētajās rotaļnodarbībās pirmsskolā „Smilšu lampu 

daudzveidīgais pielietojums pirmsskolā”. 

 

Nozīmīgākie pasākumi: 

 Karnevāls – “Kazas gadu sagaidot” 

 Sveču diena – izstāde, sveču liešanas darbnīcas   

 Meteņi 

 Mazo vokālistu concerts “Cālis 2015” 

 Lieldienas  

 Lielā Talka – PII „Minka” bija reģistrētā talkošanas vieta. 

 Putnu vērošana 

 PII”Minka”41 gadu jubilejas koncerts “Minkas mazie talanti” 

 Grupu pasākumi veltīti Mātes dienai – Pavasara koncerti 

 Paliec sveiks,  PII”Minka” 

 „Minkas gudrās spēles” 

 Mācību ekskursijas – uz Tērvetes dabas parku 

 Līgo svētki 

 Zinību diena 

 Tēvu dienas pasākums – Eksperimentu darbnīcas 

 Vislatvijas Olimpiskā diena 

 Miķeļdiena/Rudentiņa svētki 

 Pārgājiens: „Pretī zelta rudenim” 

 Gadskārtu svētki Mārtiņi 

 Mācību ekskursijas – pārgājieni 

 „Piemiņas vietas manā novadā” 

 Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs koncerts 

 Bērnu radošo darbu izstāde „Mana dzimtene Latvija” 

 Ziemassvētku gaidīšanas svētki – svētku gaismiņu iedegšana bērnudārza teritorijā 

 Rūķu darbnīcas kopā ar vecākiem 

 Ziemassvētku pasākumi grupās. 

 

Iestādē regulāri viesojās dažādi viesmākslinieki ar daudzveidīgām koncertprogrammām un teātra 

izrādēm bērniem.  

Metodiskie pasākumi darbiniekiem – pedagoģiskās padomes sēdes, plānošanas sapulces,   darbinieku 

sapulces, atklātās nodarbības.  

   

2. Personāls  

 Iestādē strādā 18 pedagogi – 14 pirmsskolas skolotāji, 2 mūzikas skolotājas, sporta skolotāja, 2 

logopēdi, 8 audzinātāju palīgi un 10 tehniskie darbinieki.  

2015. gada septembrī, oktobrī visi PII „Minka” darbinieki, saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, apguva speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, iestādes 

pedagogi  veica savas profesionālās kompetences pilnveidi. 
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3. Iestādes darbības rezultāti saimnieciskajā jomā 

PII ”Minka” telpās veikti remontdarbi – izremontēta sporta/svētku zāle; uzsāta piebūves (jaunas 

ēdamzāles) celtniecība. Filiālē „Lapsiņa” – pārbūvēta jaunākās grupiņa garderobe un savienojošais gaitenis 

ar PASAM „Gauja”.  

Lielās Talkas ietvaros rekonstruētas divas āra nojumes, izveidojot sporta nodarbībām laukā pielāgotu 

telpu. Izveidoti apstādījumi un atjaunots zālājs.  

 

4. Nākamā gadā plānotie pasākumi 

 

2016. gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar IZM pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu realizēšanu, daudzveidojot pedagoģisko līdzekļu pielietojumu pedagoģiskajā darbā un uzlabojot 

integrēto rotaļnodarbību kvalitāti, mācību darba organizāciju.  

Plānots dalīties pieredzē ar Pierīgas pirmsskolu pedagogiem par mūzikas un kustību aktivitāšu 

organizēšanu „Mūzikas un kustību sintēze. Radoša pieeja muzicēšanas procesam” un  „Artikulācijas aparāta 

vingrinājumu iekļaušana ikdienas integrētajā mācību procesā”. 

Tiek plānots turpināt pedagogu profesionālo pilnveidošanu un motivēšanu dalībai pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.  

Sadarbībā ar Iestādes padomes pārstāvjiem organizēt āra mūzikas instrumentu laukuma izstrādi un 

izveidošanu. 

Tiks turpināts darbs pie iestādes laukumu labiekārtošanas – jaunu rotaļiekārtu uzstādīšana. Plānots 

pabeigt ēdamzāles un 2.stāva izbūvi PII „Minka”. 

Plānots izveidot PII „Minka” mājas lapu, lai uzlabotu informācijas apmaiņu ar izglītojamo vecākiem. 

 

 

5.8. PA SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA „GAUJA” 

 

Vispārējie darbības mērķi  
     Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un 

patstāvīgu dzīvesvietu pensijas vecuma personām un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. 

     PASAM „Gauja” klienti ir pensijas vecuma 

personas un pirmās, otrās grupas invalīdi, kuriem 

nepieciešama pastāvīga sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija. 

    Atbilstoši tam iestāde veic sekojošus uzdevumus: 

 nodrošina personu ar dzīvojamo platību , kurās ir 

sadzīvei nepieciešamais inventārs; 

 apgādā personu ar veļu, apģērbu un apaviem; 

 organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras 

personas vecumu un veselības stāvokli; 

 nodrošina personas somatisko medicīnisko 

aprūpi; 

 veic sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam 

stāvoklim; 

 organizē kultūras pasākumus; 

 apgādā personu ar palīglīdzekļiem; 
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 organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai; 

 organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā. 

 

 Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums 

     Uz 2015. gada 1. janvāri iestāde nodrošināja ilglaicīgu sociālo aprūpi 55 klientiem no tiem 12 

vīriešiem,43 sievietēm un uz 31. decembri dzīvoja 61 klients no tiem 15 vīrieši un 46 sievietes t.sk., 

1.grupas invalīdi - 2, 2,grupas invalīdi - 2.  Iestādē gada laikā uzņemtai 23 klienti, izstājušies 17 klienti. 

Faktiskais vietu aizpildījums (gultu dienu skaits) – 21466, no tām:  

 2 klienti, kuras iestājušās līdz 01.01.1998.; 

 12 klienti Inčukalna novada  iedzīvotāji; 

 9 klienti Garkalnes novada iedzīvotāji; 

 7 klientiem līgums privāti uzturēšanās; 

  31 klienti Pierīgas pašvaldību iedzīvotāji. 

 Vidējais klientu vecums 82,1 gadi. 

 

Iestādē dzīvo 28 klienti, kuriem ir pārvietošanās grūtības un izmanto ratiņ krēslus vai staiguļus, rollerus, 

26 klienti ir guļoši un kopjami, 5 klienti īpaši kopjami un barojami, kuriem nepieciešama īpaša diennakts 

aprūpe. 

 

    Pārskata gadā vairākas citu resoru institūcijas veikušas plānveida kontroles: 

 Valsts sanitārās inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa veikusi 2 pārbaudi; 

 Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvalde veikusi 3 pārbaudes; 

 VUGD 1 pārbaudes akts; 

 Darba inspekcija 1 pārbaude; 

 

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

 

2015. gadā darbinieki papildinājuši savas zināšanas dažāda veida kursos un semināros: 

    Darbs ar veciem cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām. Saskarsmes problēmas un to risināšana 

sociālās aprūpes institūcijās  8.stundas visi sociālās aprūpes speciālisti; 

 Sociālā darbiniece un vēl 8 darbinieki 24-25. jūlijā piedalījās seminārā “Komandas veidošana un 

efektīva attīstība sociālajā darbā ar veciem”; 

 Ārsta palīgs apmeklēja Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālajā biedrībā 24 stundas  

neatliekamajā palīdzībā ; 

 Direktore kopā ar Labklājības Ministrijas pārstāvjiem piedalījās un uzstājās starptautiskajā 

konferencē Salacgrīvā 10-11. jūnijā „Vadītāja – līdera loma sociālās aprūpes institūciju vadīšanā “, 

16 stundas; 

  Direktore no 22.05.15. līdz 24.05.15. kopā ar citiem Inčukalna domes pārstāvjiem piedalījās 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Igaunijas Saue pašvaldību; 

 7. septembrī piedalījās un uzstājās par inovatīvām metodēm sociālajā darbā Latvijas  Sociālo 

darbinieku  un speciālistu 2 Forumā „Izglītības un prakses mijiedarbība” (8.stundas) 

 Sociālais rehabilitētājs apguva 8 stundu apmācību „Sociālās rehabilitācijas process ilgstošās aprūpes 

un rehabilitācijas institūcijā. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa atspoguļošana 

klienta kartē”; 

 Pieredzes apmaiņā viesojāmies Tērvetes pansionātā’; 
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 Pie mums pieredzes apmaiņā viesojās Jēkabpils pansionāts, pansionāts, “ Stella Maris;” Igaunijas 

Narvas pansionāta direktore, Vācijas Sarkanā Krusta Teklenburgas pārstāvji. 

 

 

           PASAM „Gauja” ir savas ikgadējās tradīcijas svētku svinēšanā: 

 klientu dzimšanas dienas; 

 Lieldienas, Jāņi un Ziemassvētki; 

 Veco ļaužu diena un Valsts Proklamēšanas gadadiena; 

 1 x mēnesī notiek luterāņu, katoļu un pareizticīgo dievkalpojumi;  

 1x nedēļā baptistu dievkalpojums; 

 Apmeklēt Inčukalna peldbaseinu 1x nedēļā; 

 Klientiem ir iespēja iepirkties veikalā Siguldā  – 1x  mēnesī; 

 Apmeklēt pasākumus ārpus institūcijas, kā piem. ekskursija uz Saulkrastiem,  Zooloģiskā dārza 

apmeklējums Rīgā , dievkalpojumus baznīcā, koncertus, u.c.; 

 Iestādē ar koncertiem ciemojušies kori „Vecrīga”, „Mārupes sieviešu koris 2X „”Rīgas Kristīgais 

senjoru koris” , Inčukalna vecākās paaudzes koris „Atblāzma’,  Inčukalna novada ansamblis 

„Rudzupuķes”, dienas centra „Gauja”” ansambļa koncerts; 

 Sporta diena klientiem; 

 Izstādēs apmeklējumus dienas centrā “Gauja” 

 Pankūku balles; 

 Pikniks pavasari sagaidot, vasaras pilnumā, rudenīgā ieskaņā; 

 Kustība dzīves pamats  -2X  nedēļā aktīva vingrošana; 

 Enerģētiskā sveču vingrošana; 

 Saturīga laika pavadīšanā veidojot dekorus, krāsojot un gleznojot, lasot kopīgi grāmatas; 

 Piedalīšanās  Inčukalna pensionāru ballē; 

 

Finansējums un tā izlietojums 

PASAM  „Gauja” finansējums sastāv no pašvaldības  budžeta dotācijas par 2 personām ,personu 

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

sniegtajiem pakalpojumiem. Gada kopējie faktiskie ieņēmumi eiro 413699 un faktiskie izdevumi eiro 

398959     

 

Iestādes izdevumi - 2015. gadā: 

Finanšu līdzekļu izlietojuma 

kopapjoms uz vienu personu 

Summa (Euro) 

2015.gads 

2014.gads 

Kopējie izlietotie līdzekļi - dienā dienā 18,28 16,91 

Ēdināšanai izlietotie līdzekļi – dienā dienā 2,65 2,76 

Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi – dienā dienā 0,26 0.24 

Mīkstā inventāra iegādei izlietotie 

līdzekļi – dienā 

dienā  

0,00 

 

Sanitāri higiēniskai apkopšanai 

izmantojamo materiālu iegāde – dienā 

dienā 1,00 0,69 
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 Finanšu līdzekļu izlietojums pieaudzis smagi slimo klientu skaits, kas sadārdzinājis sanitāri higiēnas 

preces no 0,69 eiro uz 1,00 eiro. Daudz klienti iestājas ar hroniski smagām slimībām līdz ar to pieaudzis arī 

zāļu iegādei paredzētais daudzums. Piesaistīt plānoto ergoterapeitu neizdevās, jo netika izrādīta interese. 

 

Galvenie darbības virzieni 2016. 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. 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 guļošos klientus ar funkcionālām gultām un pret izgulējuma matračiem pēc iespējas. 

 

5.9. PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” 

 

Pamatinformācija. 

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. 

2015. gadā uzņēmums galveno uzmanību veltīja siltuma ražošanai, pārvadei un realizācijai, kā arī 

daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanai Inčukalna novadā. 

Saskaņā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru noslēgtajiem līgumiem, 2015. gadā tika realizēti 

sekojoši projekti: 

 

1. “Katlumājas ar šķeldas katliem 1.1 MW un 1.4 MW tehniskā projekta izstrāde un būvniecība 

Miera ielā 1, Inčukalnā”, saskaņā ar LIAA iesniegto projektu programmas „Siltumenerģijas ražošanas 

efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem” ietvaros 

(projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/035); 

2. “Katlumājas rekonstrukcijas ar divu jaunu šķeldas katlu 1.4 MW katrs uzstādīšanu tehniskā 

projekta izstrāde un būvniecība Gaujaslīču ielā 41, Gaujā”, saskaņā ar LIAA iesniegto projektu 

„Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvietošanu ar 

atjaunojamiem kurināmiem” (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/035); 

3. „Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā, Inčukalna novadā”, kurš tika realizēts 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 

ietvaros realizējamam projektam „Siltumenerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmās” 

(projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/030); 

4. „Siltumtrašu izbūve pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām Inčukalnā”, kurš tika realizēts 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 
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ietvaros realizējamam projektam „Siltumenerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmās” 

(projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/030); 

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

rekonstrukcija Vangažos” (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/024); 

6. „Daudzdzīvokļu ēkas Dārzu ielā 14, Vangažos, Inčukalna novadā energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”, saskaņā ar LIAA iesniegto projektu darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi” ietvaros (projekta identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/613). 

      

2015. gada novembra mēnesī Inčukalna novada dome nodeva SIA “Vangažu Namsaimnieks” 

dīzeļdegvielas katlumāju Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā. Realizējot projektu par jaunas siltumtrases izbūvi, 

Inčukalna vidusskola, sporta komplekss, bērnudārzs un dzīvojamā māja Atpūtas ielā 2 tika pieslēgti pie 

jaunuzbūvētās katlumājas siltumapgādes sistēmas. Līdz ar to fosilais kurināmais tika aizvietots ar 

atjaunojamiem kurināmiem, samazinot arī izmaksas par patērēto siltumenerģiju. 

2015. gadā tika turpināta visu Vangažu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos uzstādīto karstā ūdens 

skaitītāju pārbaude, nepieciešamības gadījumā  nomainot tos pret verificētiem skaitītājiem. 

     Vairākām daudzdzīvokļu mājām Vangažos tika veikti trepju telpu un jumtu remontdarbi, 

labiekārtoti māju pagalmi, tika veikta iekšējo durvju, lietus kanalizācijas, auksto un karsto ūdensvadu 

nomaiņa, kā arī karstā ūdens un apkures sistēmu maģistrālo vadu siltināšanas darbi. 

2015. gadā Inčukalna novada dome nodeva SIA “Vangažu Namsaimnieks” pārvaldīšanā dzīvojamās 

mājas Plānupes ielā 10 un 12, “Kārļzemnieki-4”, “Lielpurvi-2” un Gaujaslīču ielā 3. 

Dzīvojamai mājai Plānupes ielā 10, Inčukalnā tika veikti jumta nomaiņas darbi. 

      

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

Galvenie finanšu darbības rezultāti. 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2015.gadā sasniedza 1373548,- EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, ir samazinājās par 5%. Ieņēmumu kritums ir saistīts ar gāzes cenu samazinājumu, apkures tarifam 

Vangažos samazinoties līdz 51,88 EUR/MWh. Ieņēmumus samazināja arī siltāki laika apstākļi apkures 

sezonā un īstenotie daudzdzīvokļu māju renovēšanas projekti, kā rezultātā siltuma patēriņš nosiltinātajās 

mājās samazinājās par 50 %. 
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Uzņēmums 2015.gadu noslēdza ar 64206,- EUR lieliem zaudējumiem. No SIA “Vangažu Sildspēks” 

(reģ. Nr. 40003434587), kurā Uzņēmumam pieder 40,12% kapitāla daļas, tika saņemtas dividendes 20060,- 

EUR apmērā, kas ir par 138403,- EUR mazāk, nekā 2014.gadā. Sakarā ar siltākiem laika apstākļiem apkures 

sezonas laikā, siltumenerģijas ražošanas un realizācijas īpatsvars kopējos ieņēmumus samazināja par 3 %, 

jeb 90594,- EUR. 

Siltumenerģijas ražošana un realizācija veidoja lielāko ieņēmumu daļu – 62%, Vangažos 

siltumenerģiju realizējot 12271 MWh apmērā, bet Inčukalnā un Gaujā, saražojot un realizējot 3464 MWh. 

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

 

 
 

 

Uzņēmuma pamatkapitāls 2015. gadā tika palielināts divas reizes. Jūnija mēnesī pamatkapitāls tika 

palielināts par 10500 EUR, ieguldot tajā zemes gabala Gaujaslīču ielā 41, Gaujā vērtību, bet decembra 

mēnesī pamatkapitāls tika palielināts par 47568 EUR, ieguldot tajā Inčukalna novada sporta kompleksa katlu 

māju Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā. Pārskata gada beigās uzņēmuma pamatkapitāls sastādīja 1435191 EUR. 
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Aktīvi turpinot strādāt ar parādniekiem, 2015.gadā kopējais debitoru parādu apjoms ir samazināts par 

77532 EUR, un sastāda 419255 EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 15,6 %. 

2015.gadā parādniekiem tika izsūtīti 182 pirmstiesas brīdinājumi, noslēgtas 27 vienošanās par parādu 

atmaksu, 38 prasības iesniegtas tiesā, 20 gadījumos parādu piedziņa tika nodota tiesu izpildītājiem, 

piedzenot 15300 EUR, kā arī 3 gadījumos parādniekus izliekot no dzīvokļiem. 

 

Valsts aizdevumu izlietojums. 

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

siltumtrases būvniecību Inčukalnā, sākotnēji plānoto projekta izmaksu 2677400 eiro apmērā tika saņemts 

Inčukalna novada domes galvojums. Tā kā minētie projekti tika īstenoti par zemākām izmaksām, 2015. gadā 

no Valsts kases tika saņemts aizdevums 2279587.57 eiro apmērā, ar aizdevuma atmaksāšanas termiņu – 25 

gadi, kas ir par 397812.43 eiro mazāk, nekā sākotnēji plānots. Aizdevuma pamatsumma tiks samazināta pēc 

Eiropas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanas no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras. 

Pakalpojumu uzlabojumi. 

2015. gadā tika uzbūvēta jauna katlumāja Miera ielā 1, Inčukalnā un rekonstruēta esošā katlumāja 

Gaujaslīču ielā 41, Gaujā. Šīs katlumājas bija tehnoloģiski un fiziski novecojušas, tāpēc šo 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. 

2015. gadā uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaits samazinājās par 9 darbiniekiem, kas gada 

beigās kopā sastādīja 56 nodarbinātos. Darbinieku skaita samazināšanās ir saistīta ar īstenotajiem 

projektiem, kuru rezultātā tika rekonstruētas un automatizētas katlumājas Inčukalnā un Gaujā, samazinot 

katlumāju operatoru skaitu. Administratīvais personāls, ieskaitot uzņēmuma vadību, ir 11 darbinieki. 

     

Sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām: 

 37 sievietes vecumā no 29 līdz 78 gadiem; 

 19 vīrieši vecumā no 22 līdz 69 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. 
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     Lai nodrošinātu Inčukalna novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību, SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” Inčukalna novada pašvaldības 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 pilnveidota 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. 

 

2016. gadā plānotie pasākumi. 

2016. gadā SIA “Vangažu Namsaimnieks” turpinās nodrošināt nepārtrauktu un   kvalitatīvu   

dzīvojamo   māju   apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī siltumenerģijas ražošanu un realizāciju 

Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām. 

2016. gadā tiks turpināti uzsāktie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesi Vangažos, 

Gaujas ielā 4; 8; 9; 14 un Vidzemes ielā 5; 7; 13, izstrādājot ēku energoauditu pārskatus, ēku tehniskās 

apsekošanas atzinumus un tehniskos projektus. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumi tiks piedāvāti arī Inčukalna un 

Gaujas iedzīvotājiem, radot tiem jaunas darba vietas. Tiks organizētas sapulces ar ieinteresēto māju 

iedzīvotājiem, informējot viņus arī par daudzdzīvokļu māju renovācijas nepieciešamību un iespējām. 

     Izanalizējot pirmās apkures sezonas rādītājus pēc katlumāju rekonstrukcijas Gaujā un Inčukalnā, 

tiks lemts par siltuma tarifa izmaiņu nepieciešamību Inčukalnā un Gaujā. 

      

Iestādes finanšu saistības. 

Saskaņā ar Gada pārskatu par 2015. gadu uzņēmuma saistības uz 2015. gada 31.decembri sastāda 

2750505,- EUR: 

1. Ilgtermiņa saistības uz 2015. gada 31. decembri sastāda 2520765,- EUR: 

- Aizņēmumi no kredītiestādēm 2465156,- EUR; 

- Atliktā nodokļa saistības 55609,- EUR. 

2. Īstermiņa saistības uz 2015. gada 31. decembri sastāda 229740,- EUR: 

- Aizņēmumi no kredītiestādēm 77234,- EUR; 

- No pircējiem saņemtie avansi 0,- EUR; 

- Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 82528,- EUR; 

- Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 19891,- EUR; 

- Pārējie kreditori 3193,- EUR; 

- Nākamo periodu ieņēmumi 35165,- EUR; 

Uzkrātās saistības 11729,- EUR. 
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5.10. PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU AVOTS” 

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

novadīšana Inčukalna novada iedzīvo tājiem un juridiskām personām. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2015. 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.  

2015. gadā sekmīgi tika realizēta un noslēgta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna 

novada Gaujas ciemā II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/043 izpilde. Tāpat 2015. gadā sekmīgi tika 

realizēta un  noslēgta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā II kārta” Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042 izpilde. 

2015. gadā tika veiktas ūdenstorņu profilaktiskās skalošanas, kā arī ūdens tīklu skalošana caur 

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

sistēmas uzlabošana. 

2015. gadā tika renovēts Gaujas ūdens tornis. 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Galvenie finanšu rezultāti 

Sabiedrības neto apgrozījums 2015. gadā bija 297 680 eiro.  Sabiedrība 2015. gadu noslēdza ar 255 

eiro peļņu. 

Valsts aizdevumu izlietojums 

Turpinājās atmaksa valsts aizdevumam no Valsts kases ar līgumu Nr. A1/1/14/713, no 2014. gada 

25. septembra, kur aizdevuma summa  150209 eiro.  

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 Inčukalnā, uzlabota ūdens kvalitāte kā arī 

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

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

Personāls 

Vidējais nodarbināto skaits ir 11 personas. 

Komunikācija ar sabiedrību 

PSIA „Vangažu Avots” 2015. 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, 
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Vangažos, Inčukalna novadā. Tādejādi, lai tiktu nodrošināta komunikācija ar iedzīvotājiem. Tāpat izveidota 

SMS apziņošanas iespējā, kā arī izveidota uzņēmuma mājas lapa ar iespēju iedzīvotājiem aizpildīt 

kontaktformu un nosūtīt uzņēmumam jautājumus 

2016. gadā plānotie pasākumi 

2016. gadā plānots attīstīt iespēju iedzīvotājiem ūdens rādījumus nodot elektroniski. Tāpat plānots arī 

par sniegtajiem pakalpojumiem izrakstīt klientiem rēķinus. 

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

neapmaksātajiem ūdens pakalpojumiem, uzstādot kopējos skaitītājus uz mājām. 

Plānots veikt uzlabošanas darbus Gaujas ūdenstornī, uzlabot ūdens kvalitāti Kārļzemnieku ciemā, 

veikt ūdensvadu dezinfekciju visā novadā, kā arī citi pasākumi. 
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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; 

 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. 

 

Rezultāti: 

Pašvaldības SIA „Vangažu ambulance” ienākumus veido: 

 1.Nacionāla Veselības Dienesta (NVD) maksājumi; 

 2.Pacientu iemaksas; 

 3.Apdrošināšanas kompāniju iemaksas. 

NVD veic maksājumus no valsts budžeta, un sastāda lielāko Vangažu ambulances finansējuma daļu 

(sk.2.1.tab. un 2.2.att.). 

    

PSIA „Vangažu ambulances” ienākumu apgrozījums 2015. gadā 

      

Finansēšanas avoti Apgrozījums (EUR) Īpatsvars, % 

Apdrošināšanas kompānijas 8629 5 

Pacientu iemaksas 24364 13 

NVD maksājumi 153381 82 

Kopā: 186374 100 

 

 

PSIA „Vangažu ambulances” ienākumu sadalījums 2015. gadā 

Sabiedrības apgrozījums 2015. gadā sastāda 186374 eiro. 
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Izmaksas 186888 eiro. 

Pārskata gada darbības rezultāts ir zaudējumi 514 eiro 

 

PSIA „ Vangažu ambulance” 2015. gada izmaksas: 

 

2015.g./eiro 2014.g./eiro 

Materiālās izmaksas 32276 27580 

Pakalpojumu izmaksas 5626 4581 

Nolietojums 6529 6592 

Darba samaksa 106172 87892 

Transporta izmaksas 22411 32293 

Komunāl. izmaksas 4306 5198 

Administrācijas izmaksas 9568 9011 

Kopā: 186888 173147 

 

Personāls. 

Ambulancē ir sekojoši speciālisti: 

 ģimenes ārsts, 

 zobārsts, 

 3 ārsta palīgi, 

 reģistratore, veselības māc. speciāliste, 

 2 ambulatorās medicīnas māsas, 

 grāmatvede, 

 apkopēja. 

 

Komunikācijas 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 līgumi ar citām medicīniskām iestādēm, saskaņā ar Ārstu biedrības asociācijas veiktajiem 

pasākumiem. 

 

2016. gadā plānotie pasākumi 

Sabiedrības turpmākajai attīstībai plānots: 

 uzlabot primāras veselības aprūpes kvalitāti; 

 paplašināt piedāvāto maksas pakalpojumu klāstu; 

 palielināt primāras veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā; 

 popularizēt un izplatīt informāciju par ambulances darbības aspektiem un preventīviem 

pasākumiem veselīgas dzīvesveida veicināšanu; 

 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 dzīvesveida veicināšanu. 

  

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

2015. gadā Inčukalna novada domes Administratīvo pārkāpumu komisija izskatījusi 391 

administratīvo pārkāpumu lietu (2014. – 340, 2013. - 359;). 

Administratīvo pārkāpumu komisija 2015. gadā par izdarītajiem pārkāpumiem uzlikusi naudas sodu  

par kopējo summu 7271 eiro. Salīdzinoši: 2014. -  7688 eiro;  2013. – 2481 lati. 

Domes kasē iemaksāts  3619 eiro. 2014. – 3909 eiro, 2013. –  891 lati. 

Pēc nosūtītajiem atgādinājumiem, kasē iemaksāti 670 eiro. 2014. – 1054 eiro, 2013. – 65 lati. 

Veikta piedziņa par 593 eiro. 2014. - 95.13 eiro;  2013. – 1325 lati. 

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. 

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. 
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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, 2015. gadā Inčukalna novada domē un tās pakļautībā 

esošajās iestādēs un struktūrvienībās veikts darba aizsardzības audits, izstrādāta un papildināta 

dokumentācija: 

 būvvaldē; 

 dzimtsarakstu nodaļā; 

 finanšu nodaļā; 

 kancelejā; 
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 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. 
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8. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

Novada autobusam SETRA uzliktas novērošanas kameras. Šī datu apstrāde piereģistrēta Datu Valsts 

inspekcijā (ar vairākiem mēģinājumiem). 

Realizēts projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Inčukalna novadā”, izveidojot jaunu 

bezvada interneta zonu Aleksandra parkā ar 3 WiFi raidītājiem. Papildināti 3 esoši publiskie interneta 

pieejas punkti: DC „Vangaži” ar krāsaino multifunkcionālo drukas iekārtu Kyocera un 4 datorkomplektiem, 

DC „Gauja” ar  ar krāsaino multifunkcionālo drukas iekārtu Kyocera un 1 datorkomplektu, Inčukalna 

bibliotēka ar krāsaino multifunkcionālo drukas iekārtu Kyocera. 

Izveidota jauna novada mājaslapa, kas tiek papildināta. 

Iepirkumā tika iegādāti 9 jauni galda datori lietoto darbinieku datoru nomaiņai. 

Tika iegādāti 3 moderni datori (tai skaitā 2 ar monitorā iebūvētu datoru) grāmatvežu vajadzībām. 

Uz servera tika atjaunota DocLogix versija no 7.0.3.0 uz 9.1.0.1 

Klientu apkalpošanas centra projekta ietvaros tika veikts iepirkums, iegādāti 3 jauni datori, 

multifunkcionālā iekārta, ātrgaitas skeneris, kopētājs un maršrutētājs; izveidots un nokonfigurēts datortīkls 

KAC telpā. 

 

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 c itu noderīgu 

informāciju, arī 2015. 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. 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. 
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Inčukalna novada Domes interneta interneta vietne 2015. gadā tika papildināta ar jaunām sadaļām, kā 

arī uzlabota, cik nu tas bija iespējams, interneta vietnes 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 interneta vietnē. Sabiedrības 

viedokļa izzināšanai, tiek ievietotas interaktīvās aptaujas. 

2015.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, 

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. 

2015. 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.  

Turpināta sadraudzība ar Saue pilsētu Igaunijā.  

Sagatavoti vairāki jauni prezentmateriāli: rakstāmpiederumu turētājs ar pulksteni un temperatūras 

mērītāju, atslēgu piekariņi, lietussargi, Inčukalna novada piespraudītes, grāmatas un citi izdales materiāli. 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.incukalns.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.aprinkis.lv/

