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Ievads
Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam (turpmāk tekstā – Attīstības
programma) izstrādāta saskaņā ar Inčukalna novada domes 2011. gada 15. jūnija sēdes lēmumu
(prot. Nr.8, p.2) „Par Inčukalna novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”.
Inčukalna novada attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz LR normatīvajiem aktiem, kā arī
nacionāla līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem.
Programmas izstrādes ietvaros no 2011. gada septembra līdz 2012. gada janvārim tika veikta novada
iedzīvotāju aptauja, iegūstot 90 aizpildītas aptaujas anketas.
Attīstības programmas izstrādei izmantoti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
(tagad – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 2010. gada 23. septembra „Metodiskie
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Inčukalna novada attīstības programma ir vidēja termiņa politisks dokuments, kurā noteikts pasākumu
kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma sastāv no novada pašreizējās
situācijas raksturojuma un analīzes, stratēģiskās daļas, rīcības plāna un tā īstenošanas uzraudzības
kārtības laika posmā no 2013. līdz 2019. gadam.
Attīstības stratēģija nosaka novada ilgtspējīgas attīstības vīziju, kā arī attīstības virziena stratēģiskos
mērķus un novada prioritātes.
Vienlaicīgi dokuments izvirza konkrētus uzdevumus un rīcības stratēģisko mērķu sasniegšanai
noteiktajā laika posmā. Lai uzdevumi tiktu sekmīgi realizēti, sasniedzot uzstādītos mērķus, un novada
vīzija piepildīta, tas ietver arī rīcības plānu un tā uzraudzību, kā arī investīciju plānu.
Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam ir pamats novada domes ilgtspējīgai
rīcību un investīciju plānošanai un piesaistei.

1. attēls. Attīstības programmas saturs

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

Novada vizītkarte
Inčukalna novads atrodas Vidzemē,  35 km
attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas ar
Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un
Garkalnes novadiem.
2. attēls. Inčukalna novada novietojums Latvijā

Kultūra un sports. Novadā darbojas divas
bibliotēkas – Vangažu bibliotēka un Inčukalna
bibliotēka. Inčukalna tautas namā darbojas
kori, pūtēju orķestris, deju kolektīvi,
amatierteātris, un interešu grupas. Vangažu
kultūras namā darbojas bērnu deju kolektīvs,
teātra pulciņš, vokālie ansambļi un deju
grupa. Novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas
sporta iespējas Inčukalna sporta kompleksā.
Nodarbinātība: reģistrēto bezdarbnieku
skaits novadā uz 2012. gada 30. aprīli bija 547
jeb 9,5%.2

Inčukalna novada platība ir 112 km2 un to
veido Vangažu pilsēta (5,1 km2) un Inčukalna
pagasts (107,1 km2).
Novada administratīvais centrs - Inčukalns.
Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 8195
iedzīvotāji (01.01.2012)1.
Apdzīvojuma struktūru Inčukalna novadā
veido Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts,
kā arī lielākās apdzīvotas vietas – Gauja un
Egļupe.
Sociālā infrastruktūra Inčukalna novadā
veidojusies kā teritorijas apdzīvojuma
sastāvdaļa, un sociālās infrastruktūras
objektu
izvietojumu
teritorijā
nosaka
pieprasījums
pēc
attiecīgā
veida
pakalpojumiem, kas cieši saistīts ar
iedzīvotāju skaitu, to vecumstruktūru, kā arī
ar pastāvošo apdzīvoto vietu īpašībām.
Sabiedriskie pakalpojumi (izglītības, veselības
aizsardzības, kultūras, mazumtirdzniecības,
sabiedriskās ēdināšanas u. c. pakalpojumi)
galvenokārt koncentrējušies Vangažu pilsētā
un novada administratīvajā centrā –
Inčukalnā.
Izglītības struktūru veido izglītības iestādes Vangažu vidusskola, Inčukalna pamatskola,
Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola,
pirmsskolas izglītības iestāde „Minka” ar filiāli
„Lapsiņa” Gaujā un Vangažu pirmsskolas
izglītības iestāde „Jancis”.

Uzņēmējdarbība:
lielākoties
novadā
uzņēmumi
darbojas
mežizstrādes,
kokapstrādes,
metālapstrādes
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.
Teritorijas attīstības indekss pēc 2011. gada
datiem, salīdzinot ar 2011. gada vidējiem
rādītājiem ir 0,664, bet pēc 2011. gada datiem,
salīdzinot ar 2010. gada vidējiem rādītājiem
0,786. Inčukalna novads ir 14. vietā starp 110
Latvijas novadiem.3
Novada
nozīmīgākie
objekti:
Gaujas
nacionālais parks, Indrānu parks, Vangu
velnala, Velna kambaris, Vangažu baznīca,
operdziedātājas Annas Ludiņas-Pabiānes
ierīkotais dendrārijs - Operas dārzs
„Līgotnēs”, atpūtas parks „Rāmkalni”, Jauno
Jātnieku skola (Zustrenes) u. c.
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Pilsonības un migrācijas lietu
2012.01.01., deklarēto iedz. skaits.

pārvaldes

dati

uz

Nodarbinātības Valsts aģentūra. Dati uz 2012.04.30.
MK noteikumi Nr.318, 2. pielikums MK noteikumiem
Nr.482– Teritorijas attīstības indekss novadiem
3
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STRATĒĢISKĀ DAĻA

Stratēģiskā daļa

Telpiskās attīstības plānošana Latvijā
Telpiskās plānošanas ietvaros tiek plānota teritorijas attīstība dažādos līmeņos - nacionālajā
līmenī, reģionālajā līmenī un vietējā līmenī. Ievērojot Latvijas telpiskās attīstības plānošanas
dokumentu hierarhiju tika izstrādāta Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam.
Tā tika veidota, ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentus un blakus esošo
novadu pašvaldību attīstības dokumentos noteiktās prioritātes.
Attīstības programmas izstrādē tika ietverti trīs pamatprincipi - stratēģiska pieeja, ekonomiskais
skatījums un integrēta pieeja.

Ilgtermiņa konceptuālais dokuments:
„Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”
Ilgtermiņa
attīstības
plānošanas
dokuments

Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija līdz
2030. gadam

Vidēja
termiņa
attīstības
plānošanas
dokuments

Latvijas Nacionālais
attīstības plāns
2007. – 2013.

Rīgas plānošanas reģiona
attīstības stratēģija
2000. – 2020.
Rīgas plānošanas reģiona
teritorijas plānojums
2005. – 2025.

Rīgas plānošanas reģionu
attīstības programma
2009. – 2013.

Inčukalna novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
Inčukalna novada
teritorijas plānojums
2013. – 2024.

Inčukalna novada
attīstības programma
2013. – 2019.

Nozaru politikas
plānošanas dokumenti

Īstermiņa
attīstības
plānošanas
dokuments

Nozaru plānošanas
dokumenti

Institūciju darbības
stratēģijas
Budžeta plānošana

Nacionāla līmeņa
attīstības plānošanas
dokumenti

Reģionāla līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumenti

Vietēja līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumenti

Savstarpējā saskaņotība

3.

4

attēls. Attīstības plānošanas dokumentu hierarhija4

Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (2010.g. 23.septembris).
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Stratēģiskā daļa

Stratēģiskā plānošana
Stratēģiskā plānošana ir viens no attīstības
programmas sagatavošanas etapiem. Šajā
etapā tiek noteikta novada vēlamā turpmākā
attīstība. Ņemot vērā esošās situācijas
analīzes rezultātus un turpmākos ilgtermiņa
attīstības mērķus, ir jānosaka novada
attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes
un uzdevumi. Noteikto rīcību un investīciju
plāns konkrēto uzdevumu realizēšanai tiek
ietverts Rīcības plānā.
Pašvaldības galvenās pamatvērtības un
darbības virzieni tiek nosprausti, definējot
novada misiju un vīziju. Likumā „Par
pašvaldībām” tiek nodefinēti ikvienas
pašvaldības uzdevumi, līdz ar to arī Inčukalna
novada misija ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošana. Latvijas Nacionālajā plānā 2007. –
2013. gadam tiek noteikts, ka cilvēks ir pirmajā
vietā. Valsts izaugsmes mērķis ir cilvēka
dzīves kvalitātes pieaugums.
Vietējā pašvaldība ir pārvalde, kas ar domes
un tās veidoto institūciju un iestāžu darbību
veic normatīvajos aktos definētās funkcijas,
kā arī pašvaldības brīvprātīgo ierosmju izpildi,
ņemot vērā valsts un novada iedzīvotāju
intereses.

Misija – nosaka novada stratēģisko virzību,
darbības jomas un vērtības.
Vīzija - kodolīgs ilgtermiņa nākotnes
skatījums, kas vienlaicīgi parāda novada
unikālās vērtības.
Stratēģiskie mērķi - lakonisks politisku
nosacījumu kopums vēlamajām situācijas
izmaiņām konkrētā laika periodā, kas ir vērsts
uz novada attīstības vīzijas sasniegšanu, un
kas būs par pamatu prioritāšu noteikšanai un
turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Prioritārie virzieni – konkrēti rezultāti
noteiktās jomās, kas raksturo stratēģisko
mērķu izpildi.
Uzdevumi - nodefinēti mērķu realizēšanai,
ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas
(telpiskā, tematiskā, laika) un nodrošinot
abpusēju papildinošu un kompleksu atbalsta
mehānisma izveidi.
Rīcības - noteiktu pasākumu komplekss, kas ir
noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei.

MISIJA

No augstāka uz noteiktu līmeni

VĪZIJA

Stratēģiskie mērķi
Ko mēs darām?

Prioritātes un virzieni

SVID analīze

Uzdevumi
Rīcības
Kā mēs darām?
Rādītāji

Uzsveram stiprās puses un
izmantojam iespējas
Mazinām vājās puses un
reaģējam uz draudiem

Rezultāti

4.

attēls. Stratēģiskā plānošana
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Stratēģiskā daļa

Vīzija pašvaldībai vajadzīga, lai tā spētu izpildīt misiju un nodrošinātu novada teritorijas ilgtspējīgu
attīstību. Vīzijas realizēšanai tiek noteikti stratēģiskie mērķi un to prioritārie virzieni. Stratēģisko
mērķu sasniegšanai tiek sastādīti uzdevumi ar konkrētām rīcībām. Realizētie uzdevumi tiek vērtēti
pēc rezultatīvajiem rādītājiem, kas ir noteicošais indikators tam, vai paredzētie rezultāti konkrētā
laika posmā tiek sasniegti.
Uz jautājumu: „Ko mēs darām, lai sasniegtu izvirzīto vīziju?”, atbild stratēģiskie mērķi, prioritārie
virzieni un uzdevumi. Uz jautājumu: „Kā mēs darām, lai sasniegtu izvirzīto vīziju?” atbild rīcības.
Rādītāji palīdz izmērīt teritorijas attīstību, attīstības programmas realizēšanas rezultātus un tiešos
iznākumus, kā arī novērtēt rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika posmā.
Inčukalna novada attīstības Programmas 2013. - 2019. gadam Stratēģiskajā daļā izvirzīta vīzija,
stratēģiskie mērķi, noteikti prioritārie virzieni un uzdevumi, rīcības iekļautas Rīcību plānā kā
atsevišķa nodaļa.
Par novada misiju tiek uzskatīta likuma „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas.
Attīstības programmā noteikti 3 stratēģiskie mērķi, tie veido galveno pamatu, uz kura pašvaldība
vēlās balstīt savu tuvāko 7 gadu attīstību.
Stratēģisko mērķu sasniegšanai tiek izvirzītas ilgtermiņa prioritātes un vidēja termiņa prioritātes,
no tām izriet rīcību virzieni, kas iezīmē svarīgākās pašvaldības jomas un funkcijas.
Novada vīzija un stratēģiskie mērķi noteikti, ņemot vērā gan līderu viedokļu vērtējumu, gan
aptaujāto iedzīvotāju vērtējumu un skatījumu par novada attīstību.

VIDĒ
JĀ
TER
MIŅ
Ā

5.

ILGT
ERM
IŅĀ

attēls. Inčukalna novada stratēģiskie elementi
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Vīzija

Inčukalna novads – dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība ar
radošu sabiedrību, augsti attīstītu uzņēmējdarbību, drošu un tīru vidi.

Dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība
efektīvi pārvalda Inčukalna novada teritoriju.
Sadarbojoties pašvaldības iestādēm, tiek
nodrošināta savstarpēja komunikācija un
sadarbība. Novada pārvaldes darbība ir
pārdomāta un moderna. Iedzīvotāji sev ērtā
veidā var saņemt pakalpojumus un ir informēti
par
novada
aktualitātēm.
Pašvaldības
iedzīvotāji piedalās kopīgos novada pasākumos.
Inčukalna novadā ir radoša sabiedrība, kas
aktīvi līdzdarbojas novada attīstībā. Novadā tiek
iegūta kvalitatīva vispārējā, interešu izglītība un
mūžizglītība. Iedzīvotāji aktīvi apmeklē kultūras
pasākumus, piedalās pašdarbības kolektīvos,
nodarbojas ar sporta aktivitātēm. Tiek veidotas
nevalstiskās organizācijas un sadarbojoties ar
pašvaldības iestādēm uzlabota dzīves vide
novadā.
Augsti attīstītu uzņēmējdarbības vidi veido
konkurētspējīgi un apņēmīgi uzņēmēji. Novadā
tiek veicināta uzņēmēju sadarbība ar pārvaldes
iestādēm.
Droša un tīra vide veicina iedzīvotāju skaita
pieaugumu novadā. Pastāvīgi tiek domāts par
iedzīvotāju labklājību. Tiek nodrošināta
kvalitatīva dzīves vide, kurā dzīvot, iegūt
izglītību, strādāt, veidot ģimeni un atpūsties.
Sakārtota infrastruktūra, labiekārtota apkārtējā
vide un saglabāti dabas resursi ir svarīgi
priekšnoteikumi iedzīvotāju piesaistē, tūrisma
un ekonomikas attīstībā.

Dinamisks – saistīts ar kustību, attīstību,
tāds, kas kustas, attīstās.
Augšupejošs – tāds, kas virzās augšup,
attīstās.
Saliedēt - savienot,
noteiktā, stabilā grupā.

saistīt

(cilvēkus)

Pašvaldība - pārvaldes sistēma, kurā no
vietējo
pilsoņu
vidus
izraudzītām
amatpersonām un iestādēm piešķirta kāda
pārvaldes sfēra.
Radošs - saistīts ar jaunu veidošanas
procesu, raksturīga radoša attieksme,
darbība un meklējumi.
Sabiedrība - cilvēku kopums, ko saista
noteiktam attīstības posmam raksturīgais,
kopējas intereses, darbības sfēras un mērķi.
Augsts - liels, ievērojams. Tāds, kas
pārsniedz vidējo, parasto līmeni, pakāpi.
Attīstīts - tāds, kas sasniedzis augstu
attīstības pakāpi.
Uzņēmējdarbība - privātuzņēmēja darbība,
daudzveidīga uzņēmējdarbība.
Drošs - tāds, kas nav apdraudēts un tiek
aizsargāts.
Tīrs - tāds, kas pilnīgi atbilst noteiktām
prasībām, normām, arī ideāliem.
Vide - materiālā apkārtne, vieta, kurā kas
atrodas, dzīvo organismu eksistences
apstākļu kopums, apkārtējo apstākļu, arī
ļaužu kopums, kurā noris cilvēka dzīve.
* no Latviešu literārās valodas vārdnīcas
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Stratēģiskie mērķi
Izvirzītās vīzijas: „Inčukalna novads – dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība ar radošu
sabiedrību, augsti attīstītu uzņēmējdarbību, drošu un tīru vidi” realizēšanai tiek noteikti trīs
stratēģiskie mērķi (SM). Tie balstās uz sabiedrības, pakalpojumu, ekonomikas un dzīves telpas
attīstību.
SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi,
paredz novada iedzīvotāju izaugsmes iespējas un labklājību. Iedzīvotāji ir novada lielākā vērtība.
Sabiedrība tiek nodrošināta ar daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, informēta par
aktualitātēm novadā un aktīvi tiek iesaistīta novada attīstības veicināšanā.
SM2 Konkurētspējīga un stabila ekonomiskā attīstība paredz daudzveidīgu un inovatīvu
uzņēmējdarbības izaugsmi. Stabila ekonomiskā attīstība novadā ir pamats kvalitatīvas dzīves
vides attīstībai. Novadā jāattīsta uzņēmējdarbībai nepieciešamā atbalsta infrastruktūra un jārada
pamats, lai piesaistītu investīcijas un stimulētu ekonomiskās aktivitātes.
SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa, nodrošina iedzīvotājiem komfortablu vidi, kurā strādāt,
pilnveidoties, veidot ģimeni un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs. Attīstīta, sakārtota
infrastruktūra veido pievilcīgu vidi un nodrošina iedzīvotāju labklājību un drošību.

6.

attēls. Inčukalna novada stratēģiskie mērķi
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Prioritātes un rīcību virzieni
Prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā
aktualitāte, kuras risināšana tiek likta
priekšplānā pretstatījumā ar citām attīstības
aktualitātēm.
Ilgtermiņa prioritātes ir prioritātes, kuras
nosaka laika posmam līdz 2035. gadam un liek
priekšplānā aktualitātes, kas saistītas ar
novada stratēģisko mērķu, kuri arī uzstādīti
2035. gadam, sasniegšanu.
Vidēja termiņa prioritātes nosacījumus, uz
kuriem tiekties izvirza priekšplānā līdz ar
Attīstības programmas beigu termiņu – 2019.
gadu.
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES:
IP1 Cilvēkresursu prasmju attīstība;
IP2 Attīstīta uzņēmējdarbības vide;
IP3 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība.
Cilvēkresursu prasmju attīstība veicina
novada iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes,
izglītoties un būt radošiem. Novada
iedzīvotāji
aktīvi
iesaistās
novada
sabiedriskajā dzīvē, tiek saglabātas esošās un
radītas jaunas tradīcijas kultūras, sporta un
mākslas
jomās.
Novadā
ir
attīstīta
uzņēmējdarbības vide, kura ir pievilcīga
investoriem un esošajiem uzņēmējiem.
Iedzīvotājiem ir nodrošināta kvalitatīva darba
STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

(SM)

ILGTERMIŅA
PRIORITĀTES

un dzīves vide. Blīvi apdzīvotās vietās ir
sakārtota infrastruktūra un sakopta vide, kas
novadu padara pievilcīgu un drošu dzīvošanai
un atpūtai.
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES
VP1 Konkurētspējīga vispārīgā, interešu un
mūžizglītība un NVO stiprināšana veicina
izglītotas, radošas un saliedētas sabiedrības
veidošanos.
Konkurētspējīga
izglītība
nodrošina cilvēkresursu prasmju attīstību.
Nevalstisko organizāciju aktīva darbība
nodrošina iedzīvotāju līdzdarbošanos, jaunu
prasmju apgūšanu, dod iespēju palīdzēt
līdzcilvēkiem vai kopienai.
VP2 Ražošanas teritoriju attīstība nodrošina
uzņēmējdarbības izaugsmi. Industriālā zona
ar
sakārtotu
infrastruktūru,
veidos
pievilcīgāku vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai
Inčukalna novadā.
VP3 Ilgtspējīga pieejamo resursu izmantošana
ir vidēja termiņa prioritāte. Tā paredz esošo
novada resursu izmantošanu apdzīvoto vietu
attīstībai, lai nodrošinātu drošu un sakārtotu
dzīves telpu. Dzīves telpas attīstību veicinās
vides, ekonomisko un sociālo jomu
mijiedarbība.

SM1 Izglītota, aktīva,
saliedēta un labi
informēta
sabiedrība, kurai
pieejami kvalitatīvi
pakalpojumi

SM2
Konkurētspējīga un
stabila ekonomiskā
attīstība

SM3 Sakārtota un
droša dzīves telpa

IP1 Cilvēkresursu
prasmju attīstība

IP2 Attīstīta
uzņēmējdarbības
vide

IP3 Blīvi apdzīvoto
vietu attīstība

VTP1
Konkurētspējīga
vispārīgā, interešu
un mūžizglītība, NVO
stiprināšana

VTP2 Ražošanas
teritoriju attīstība

VTP3 Ilgtspējīga
pieejamo resursu
izmantošana

2035. GADS
(IP)

VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTES
2019. GADS
(VTP)

7.

attēls. Inčukalna novada stratēģiskie uzstādījumi
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Uzdevumi
Lai sasniegtu Inčukalna novada vīziju, stratēģiskos mērķos un prioritātes tiek noteikti vairāki
uzdevumi.
5. tabula. Rīcību virzieni un uzdevumi
RĪCĪBAS VIRZIENI

SM1 Izglītota,
aktīva, saliedēta
un labi informēta
sabiedrība, kurai
pieejami
kvalitatīvi
pakalpojumi

RV1 Pārvaldība un sadarbība

U1 Uzlabot
pašvaldības
pārvaldības
efektivitāti
U2 Pilnveidot komunikāciju sistēmu un attīstīt
sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī

RV2 Vispārējās izglītības, interešu
izglītības, mūžizglītības,
kultūras un sporta
pakalpojumu attīstība

U3 Nodrošināt
kvalitatīvu
izglītības
infrastruktūru
un
konkurētspējīgu
izglītības kvalitāti
U4 Attīstīt
interešu
un
mūžizglītības
piedāvājumu klāstu dažādām mērķgrupām
U5 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru
un pakalpojumus
U6 Uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūru un pakalpojumus

RV3 Sociālie un veselības
pakalpojumi

U7 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un daudzveidību
U8 Nodrošināt
sociālo
pakalpojumu
infrastruktūru un pieejamību

RV4 Nevalstiskās organizācijas
PRIORITĀRIE VIRZIENI
SM2
Konkurētspējīga
un stabila
ekonomiskā
attīstība

U9 Atbalstīt NVO sektora attīstību
U10 Attīstīt novada jauniešu politiku
UZDEVUMI

RV5 Uzņēmējdarbības vides un
ražošanas teritoriju
attīstība

U11 Uzlabot ekonomisko vidi, attīstot
infrastruktūru un sadarbību
U12 Veicināt starpnozaru sadarbību un aktīvu
mārketingu

RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta

U13 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un
infrastruktūru

PRIORITĀRIE VIRZIENI

SM3 Sakārtota
un droša dzīves
telpa

UZDEVUMI

UZDEVUMI

RV7 Satiksmes infrastruktūra

U14 Attīstīt transporta infrastruktūru un
satiksmes drošību
U15 Uzlabot novada iedzīvotāju un viesu
mobilitāti novada teritorijā

RV8 Drošība

U16 Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību

RV9 Blīvi apdzīvoto vietu
attīstība

RV10 Dabas aizsardzība un
resursu izmantošana

U17 Attīstīt ūdensapgādes, kanalizācijas un
siltumapgādes infrastruktūru
U18 Labiekārtot publiskās teritorijas un
objektus
U19 Attīstīt vides pieejamību
U20 Paaugstināt ēku energoefektivitāti
U21 Sekmēt dabas aizsardzību un resursu
ilgtspējīgu izmantošanu
U22 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu
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Novada ekonomiskā specializācija
Novada ekonomiskā specializācija tiek noteikta trīs līmeņos – Rīgas reģiona līmenī, Latvijā un
Eiropā un Pasaulē.
Izvērtējot novada stiprās puses, iespējas un esošos resursus, ekonomisko specializāciju var balstīt
uz šādu nozaru attīstību:




Rīgas reģionā - sports, aktīvais tūrisms un būvmateriālu ražošana;
Latvijā – būvmateriālu ražošana, kokapstrāde, kažokādu izstrādājumi, metālapstrāde, pārtikas
rūpniecība, asfaltbetona ražošana un tekstilapstrāde;
Eiropā un Pasaulē – kokapstrāde (kurināmā ražošana), kažokādu izstrādājumi, metālapstrāde,
pārtikas un dzērienu ražošana.

8.

attēls. Novada ekonomiskā specializācija

Funkcionālo saišu stiprināšana
Novada attīstību veicina sadarbība ar apkārtējo novadu pašvaldībām. Funkcionālās saites ar
apkārtējām teritorijām Inčukalna novadam tiek noteiktas, pamatojoties uz esošās situācijas
raksturojumu un analīzi. Analizējot Inčukalna novada attīstības profilu, tika novērtētas arī
apkārtējo novadu attīstības tendences.
6. tabula. Kaimiņu novadu attīstības tendences

Novads
Ādažu novads
Sējas novads
Garkalnes novads
Ropažu novads
Siguldas novads

Attīstības tendences
Cilvēkresursi, ilgtspējīga attīstība, saimnieciskā darbība, sakopta, droša un
veselīga dzīves vide
Aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves telpa, resursu daudzveidība,
ekonomiskās aktivitātes
Cilvēki, sabiedrības vienotība, resursi
Darba tirgus, resursi
Darba tirgus, sadzīves, medicīnas pakalpojumi, brīvais laiks, izglītība,
kultūra, sports, tūrisms
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Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība
Attīstības programma tiek izstrādāta, ņemot vērā augstāk stāvošos attīstības plānošanas
dokumentus. Atbilstoši tiem tiek veidota programmas stratēģiskā daļa – noteikti stratēģiskie
mērķi, prioritātes un prioritārie virzieni.
ATBILSTĪBA LATVIJA 2030
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam ir galvenais valsts ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokuments. Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam ir veidota,
ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas noteiktos virzienus un prioritātes laika
posmam līdz 2030. gadam. Stratēģijas pamatmērķi ir laimīgs cilvēks pārtikušā valstī, ilgtspējīgs un
veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un
valsts kā ātrspējas partneris (skat. 7. tab.).
ATBILSTĪBA NACIONĀLAJAM ATTĪSTĪBAS PLĀNAM (2007. – 2013.)
Nacionālās attīstības plāns (NAP) ir Latvijas hierarhiski augstākais vidēja termiņa plānošanas
dokuments. Cilvēka dzīves kvalitātes pieaugums ir valsts izaugsmes mērķis, cilvēks ir pirmajā vietā.
NAP mērķis ir izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.
Prioritātes ir izglītots un radošs cilvēks, uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība, zinātnes un
pētniecības attīstība.
Valsts izaugsmes priekšnosacījumi:
 Izaugsme reģionos,
 Iekļaujošs un noturošs darba tirgus,
 Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā,
 Droša pilsoniska un saliedēta sabiedrība,
 Moderna infrastruktūra un pakalpojumi,

 Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija,
 Pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa,
 Laba pārvaldība kā ilgtspējīgs izaugsmes
politikas nodrošinājums.

7. tabula. Atbilstība Latvija 2030

„Latvijas Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030. gadam”
prioritātes

Atbilstošie Inčukalna novada attīstības programmas
2013. – 2019. gada stratēģiskie uzstādījumi

Kultūras telpas attīstība

SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta
sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi (RV2
Vispārējās izglītības, interešu izglītības, mūžizglītības,
kultūras un sporta pakalpojumu attīstība)

Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā

SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta
sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi (RV2 U4
Attīstīt interešu un mūžizglītības piedāvājumu
klāstu dažādām mērķgrupām)

Paradigmas maiņa izglītībā

SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta
sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi

Inovatīva un ekoefektīva
ekonomika

SM2 Konkurētspējīga un stabila ekonomiskā attīstība

Daba kā nākotnes kapitāls

SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa (RV10
aizsardzība un resursu izmantošana)

Dabas

Telpiskās attīstības perspektīva

SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa

Inovatīva pārvaldība un sabiedrības
līdzdalība

SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta
sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi (RV1
Pārvaldība un sadarbība)

ATBILSTĪBA RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI (2000. – 2020.)
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Stratēģija ir priekšnosacījums reģiona un tajā esošo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai. Attīstībā tiek
noteikti reģiona attīstības mērķi un uzdevumi.
Rīgas reģiona attīstības mērķis ir veicināt reģiona ekonomisko izaugsmi, konkurētspējas
paaugstināšanos un integrēšanos Baltijas jūras reģiona telpā un Eiropā, iedzīvotāju labklājības
stabilu un būtisku pieaugumu un veselīgas un drošas vides saglabāšanu, radot priekšnosacījumus
reģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai (skat. 8. tab.).
VIETĒJĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Inčukalna novads tika izveidots 2009. gadā, apvienojot Vangažu pilsētu un Inčukalna novadu.
Šobrīd spēkā esošs ir Vangažu pilsētas teritorijas plānojums (2006. gads) un Inčukalna novada
teritorijas plānojums 2007. – 2019. Šobrīd notiek arī Inčukalna novada teritorijas plānojuma
izstrāde.
KAIMIŅU PAŠVALDĪBU PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Inčukalna novads robežojas ar Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un Garkalnes novadiem.
Ropažu novadam ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, kuram veikti grozījumi
2009.gadā. Spēkā esoša ir attīstības programma, kura izstrādāta 2004.gadā.
Siguldas novadam ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam un attīstības Programma
2011.-2017.gadam.
Novada vīzija - Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves kvalitāti, attīstītu tūrismu, sportu, izglītību un
kultūru.
Stratēģiskie mērķi izvirzīti: (1) Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem,
efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru, un (2) ekonomisko aktivitāti veicinoša
vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība.
Sējas novadam spēkā esošs teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.
Krimuldas novadam ir spēkā pagastu teritorijas plānojumi – Krimuldas pagasta teritorijas
plānojums 2009.-2021. gadam un Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam.
Ādažu novadam ir spēkā esoša attīstības programma 2011.-2017. gadam un teritorijas plānojums
2006.-2012. gadam (2009. gada grozījumi).
Novada vīzija - Ādažu novads 2021.gadā – ilgtspējīgas attīstības teritorija; sociāli līdzsvarota un
vienota, droša un kvalitatīva dzīves un darba vide; teritorija ar mūsdienīgu pakalpojumu
saimniecības infrastruktūru; saimnieciski aktīva, veicinoša vide un investīcijām pievilcīga
infrastruktūra; spējīgi attīstītas ilgtspējīgas saimniecības jomas.
Ādažu novada attīstības prioritātes ir kvalitatīva dzīves telpa, daudzveidīga, mūsdienīga un
ilgtspējīga ekonomika, izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība, efektīva novada pārvalde.
Garkalnes novadam ir spēkā esoša telpiskās attīstības stratēģija 2008.-2030. gadam, attīstības
programma 2009.-2021. gadam un teritorijas plānojums 2009. – 2021. gadam.
Sociālās un ekonomiskās attīstības vīzija - novads 2021. gadā:
• Ilgtspējīgas attīstības teritorija ar piepilsētai raksturīgām iezīmēm;
• Sociāli vienota, droša un kvalitatīva dzīves un darba vide;
• Saimnieciski aktīva, atvērta, ar atbilstošu infrastruktūru nodrošināta vide investīcijām;
• Teritorija ar modernu sociālo, komerciālo pakalpojumu saimniecības infrastruktūru;
• Spēcīgi uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu balstīto un arī tradicionālo nozaru uzņēmumu
attīstība, kas funkcionāli saistīti ar citiem uzņēmumiem ārpus novada teritorijas.
Pilda Rīgas piepilsētas teritorijas funkcijas – ar specializētu saimniecības attīstību, un piesaistot
apmeklētājus atpūtai un sportam, kultūras aktivitātēm – valsts un galvaspilsētas piepilsētas sporta
/atpūtas centrs.
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8. tabula. Atbilstība Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijai

Rīgas reģiona Attīstības stratēģijas mērķi

Atbilstošie Inčukalna novada Attīstības
programmas 2013.-2019. stratēģiskie
uzstādījumi

Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi
sociālās aktivitātes pieaugums, paplašinot informēta sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi
zināšanu ieguves iespējas un nodrošinot pakalpojumi
visiem pieejamu un kvalitatīvu veselības
aprūpi, sociālo aizsardzību un pakalpojumus
Konkurētspējīga tautsaimniecība un labvēlīga SM2 Konkurētspējīga un stabila ekonomiskā
uzņēmējdarbības vide, īpašu vērību veltot uz attīstība
zināšanām un pētniecību balstīto moderno
tehnoloģiju un inovāciju attīstībai un reģiona
kā starptautiski atzīta pakalpojuma centra
attīstībai
Efektīva sadarbība starp reģiona pašvaldībām, RV1
ar pārējiem Latvijas reģioniem un valsts RV4
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējiem Latvijas kopīgās attīstības un
izaugsmes interesēs

Pārvaldība un sadarbība
Nevalstiskās organizācijas

Attīstību rosinošas reģiona satiksmes, SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa
komunikāciju, informācijas, enerģijas un vides
infrastruktūra
Droša, ērta un videi draudzīga reģiona RV7
starptautiskā un vietējā sasniedzamība
RV8

Satiksmes infrastruktūra
Drošība

Vietējā un starptautiskā tūrisma attīstība RV6
balstoties uz daudzveidīgās vides, savdabīgās
kultūras un kultūrvēsturiskajām vērtībām

Tūrisms un aktīvā atpūta

Augstas kvalitātes veselīga dzīves vide, SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa
sekmējot
ilgtspējīgas,
daudzcentru
apdzīvojuma sistēmas attīstību, harmonijā ar
dabas vidi un saskaņotām pilsētu un lauku
attiecībām
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Inčukalna novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam izstrādes gaitā tiek izstrādāts rīcības
plāns. Rīcības plānā tiek uzskaitītas konkrētas rīcības un tās sasaistītas ar izpildītājiem un finanšu
resursiem. Rīcības ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei.
Rīcības plāns sastādīts 7 gadiem secīgi programmas Stratēģiskajā daļā nospraustajiem
uzdevumiem.
Rīcības plāns ietver:
 Rīcības (aktivitātes vai projektus) atbilstoši Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem;
 Aprakstu par plānoto darbības rezultātu;
 Plānoto rīcības izpildes termiņu vai periodu;
 Par rīcības īstenošanu atbildīgos izpildītājus;
 Rīcības izpildei nepieciešamo finanšu resursu avotus.
Rīcības plānu nepieciešams aktualizēt, nemainot citas Attīstības programmas daļas. Aktualizāciju
ieteicams veikt katru gadu, pārskatot to statusu, iekļaujot jaunas rīcības un projektu idejas, kas
atbilst Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem. Rīcības plānā iekļautās rīcības ieteicams
aktualizēt, veicot ikgadējo Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādi.
Inčukalna novada attīstības Programmas 2013. - 2019. gadam Rīcības plānu sastāda 86 konkrētas
rīcības.
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RĪCĪBAS PLĀNS
SM1 IZGLĪTOTA, AKTĪVA, SALIEDĒTA UN LABI INFORMĒTA SABIEDRĪBA, KURAI PIEEJAMI KVALITATĪVI PAKALPOJUMI
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

RV1 Pārvaldība un sadarbība
U1 Pilnveidot komunikāciju sistēmu un attīstīt sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī
R.1.1.

R.1.2.

19

Organizēt regulāras iedzīvotāju tikšanās ar
pašvaldības vadību, iestāžu darbiniekiem
un deputātiem
Izveidot iedzīvotāju konsultatīvo padomi

R.1.3.

Modernizēt novada oficiālo mājas lapu un
laikrakstu

R.1.4.

Attīstīt neizmantotus un inovatīvus saziņas
līdzekļus

R.1.5.

Nodrošināt interneta pieslēgumu bez
maksas sabiedriskās vietās

R.1.6.

Uzlabot sadarbību
pašvaldībām

R.1.7.

Veicināt
ārvalstīs

ar

sadraudzību

citām

ar

Latvijas

pašvaldībām

Par novada aktualitātēm informēti iedzīvotāji,
sanāksmes vismaz divreiz gadā

2013-2019.

Inčukalna novada dome,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes Inčukalnā,
Vangažos un Gaujā, Egļupē u.c. ciemos,
regulāra sadarbība
Uzlabota, labi strukturēta, pārskatāma un
moderna mājas lapa, Detalizēti izklāstītas
aktualitātes novada avīzē, mājas lapā
Izstrādāti bukleti
Izveidotas un uzstādītas norādes, stendi
Attīstīta
komunikācija
caur
dažādiem
pasākumiem
Izveidoti informatīvi novada kalendāri
Nodrošināti
interneta
sakari
(Wi-Fi)
populārākajās publiskajās vietās - Inčukalna
parks, bērnu laukums, Vangažos – pie kultūras
nama laukumā, Vidzemes ielā u.c.
Pieredzes apmaiņas braucieni, labās prakses
pārņemšana, konsultācijas

2014.

Inčukalna novada dome,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Inčukalna novada dome,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Pašvaldības budžets

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Inčukalna novada dome,
Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Pašvaldības budžets

Sadarbība ar līdzīgām ārvalstu pašvaldībām,
pieredzes apmaiņa kultūras, pašvaldības
darba, sociālā darba u.c. jomās)

2013.-2019.

2013.-2019.

2013.-2019.

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

Pašvaldības budžets

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

U2 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitāti
R.1.8.
R.1.9.
R.1.10.
R.1.11.

R.1.12.

R.1.13.

Paaugstināt pašvaldības speciālistu un
darbinieku kvalifikāciju
Uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitāti
Attīstīt e-pakalpojumu pieejamību
Veidot pašvaldībai caurspīdīgāku budžeta
sadaļu un veikt izskaidrojošo darbu par
budžeta izlietojumu
Izveidot Attīstības nodaļu

Rīkot regulāras darbinieku sanāksmes un
pasākumus

Regulāri prasmju un kompetenču semināri un
kursi pašvaldības darbiniekiem
Ieviesta kvalitātes vadības sistēma

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

2013.-2015.

Inčukalna novada dome

Pieejami
e-pakalpojumi
mājas
lapā
www.incukalns.lv
Vienkāršoti izskaidrots budžeta izlietojums.

2013.-2015.

Inčukalna novada dome

2015.

Piesaistīti projektu speciālisti izglītības,
kultūras
jomās,
izveidota
atsevišķa
struktūrvienība, kas atbildīga par attīstības
plānošanu, projektu izstrādi, investīciju
piesaisti;
Paaugstināta pašvaldības kapacitāte ES un
citu projektu izstrādē un realizēšanā
Organizētas regulāras nozaru darba grupu
tikšanās, neformāli pasākumi, uzlabota
savstarpējā
sadarbība
un
darba
produktivitāte;
Pilnveidota
starpnozaru
un
iestāžu
savstarpējā komunikācija

2015.

Inčukalna novada dome,
sabiedrisko
attiecību
speciālists
Inčukalna novada dome

2013.-2019.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

Inčukalna novada dome,
sabiedrisko
attiecību
speciālists,

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Inčukalna novada dome,
Inčukalna novada dome,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

RV2 Vispārējās izglītības, interešu izglītības, mūžizglītības, kultūras un sporta pakalpojumu attīstība
U3 Nodrošināt kvalitatīvu izglītības infrastruktūru un konkurētspējīgu izglītības kvalitāti
R.1.14.
R.1.15.
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Izstrādāt izglītības stratēģiju 1 – 3 gadiem
Uzlabot vispārējās un vidējās izglītības
iestāžu materiāltehnisko bāzi, atbilstoši
īstenojamām izglītības programmām

Izstrādāta izglītības stratēģija
Nodrošināta skolu informatizācija; Mācību
vides infrastruktūras uzlabošana
Rekonstruētas izglītības iestāžu ventilācijas,
ūdens un kanalizācijas sistēmas

2015.
2013.-2019.

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

R.1.16.

Rekonstruēt un attīstīt PII infrastruktūru

R.1.17.

Rīkot pasākumus
popularizēšanai

izglītības

iestāžu

Plānotais darbības rezultāts
Labiekārtotas un pilnveidotas visas PII telpas,
t.sk. PII „Minka”;
Labiekārtota apkārtne PII „Minka” filiāles
„Lapsiņa” Gaujā;
Nosiltināta pirmsskolas izglītības iestāde
Vangažos
Ik gadu tiek rīkotas atvērto durvju dienas
Novada mājas lapā un avīzē tiek sniegta
informācija par iestāžu aktualitātēm un
audzēkņu sasniegumiem;
Palielināts skolēnu skaits mācību iestādēs

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

2013.-2015.

Inčukalna novada dome,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

U6 Attīstīt interešu un mūžizglītības piedāvājumu klāstu dažādām mērķgrupām
R.1.18. Veicināt interešu izglītības pieejamību

Dažādota un pieejama interešu izglītība

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets

R.1.19. Nodrošināt pastāvīgas telpas Mūzikas un
mākslas skolai Inčukalna ciemā

Izveidotas pastāvīgas telpas Mūzikas un
mākslas skolai

2013.-2014.

Pašvaldības budžets

R.1.20. Veicināt
pieaugušo
neformālās
un
mūžizglītības izglītības iespējas
R.1.21. Nodrošināt informāciju un konsultācijas
iedzīvotājiem izglītības, profesijas un
karjeras izvēlē

Mūžizglītības pasākumi novada teritorijā,
sadarbība ar NVO
Regulāra un aktuāla informācija mājas lapā,
sadarbība ar NVA

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Mūzikas un mākslas
skola
Inčukalna novada dome

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
NVA

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
kultūras iestādes

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2015.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets

U7 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un pakalpojumus
R.1.22. Attīstīt kultūras objektu infrastruktūru

R.1.23. Izstrādāt kultūras stratēģijas programmu 1-
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Uzcelta bibliotēka Inčukalna ciemā
Rekonstruēts kultūras nams Vangažu pilsētā
Rekonstruēts Inčukalna tautas nams
Izveidotas estrādes Vangažos un Inčukalnā
Izveidots Gaujas attīstības centrs
Izstrādāta kultūras stratēģijas programma;

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izstrādāta sistēma novada mākslinieku
atbalstam
R.1.24. Pielāgot kultūras iestāžu infrastruktūru Ierīkotas
uzbrauktuves,
nodrošināta
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
atbilstoša infrastruktūra
R.1.25. Nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību Nodrošināts
transports
uz
kultūras
dažādām mērķgrupām
pasākumiem
R.1.26. Popularizēt kultūras pasākumus
Regulāra un pieejama informācija par kultūras
pasākumiem
R.1.27. Saglabāt un atjaunot nemateriālo kultūras Saglabāts un atjaunots nemateriālais kultūras
mantojumu
mantojums
U8 Uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru un pakalpojumus
R.1.28. Attīstīt sporta infrastruktūru
Futbola laukums Vangažos
Labiekārtots sporta laukums Vangažu
vidusskolā un Inčukalna pamatskolā;
Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide
Gaujā (t.sk. BMX trase u.c. aktivitātes)
R.1.29. Pilnveidot sporta bāžu pakalpojumus
Dažādi un pieejami sporta pulciņi, sporta
veidi;
Piesaistīts sporta koordinators Vangažos
R.1.30. Rīkot vietējus un starptautiskus sporta Organizēta Novada sporta diena vismaz reizi
pasākumus
gadā, mazāka mēroga pasākumi – regulāri

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

3 gadi

2013-2019.

dome,

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Pašvaldības budžets

dome,

Pašvaldības budžets

dome,

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Inčukalna
sporta
komplekss, NVO

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Inčukalna
sporta
komplekss, NVO

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Inčukalna
sporta
komplekss, NVO

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Sociālais dienests

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013-2019.
2013-2019.
2013-2019.

Inčukalna novada
kultūras iestādes
Inčukalna novada
kultūras iestādes
Inčukalna novada
kultūras iestādes
Inčukalna novada
kultūras iestādes

dome,

RV3 Sociālie un veselības pakalpojumi
U9 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un daudzveidību
R.1.31.
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Uzlabot veselības aprūpes apkalpošanas
kvalitāti

Modernizēts veselības aprūpes telpas un
aprīkojumu;
Uzlabota
pakalpojumu
kvalitāte
un
pieejamība;
Uzlabota sociālā dienesta sadarbība ar
ģimenes ārstiem

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Nr.
R.1.32.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izstrādāt un ieviest sabiedrības veselības
politiku

Popularizēts veselīgs dzīvesveids un fiziskā
aktivitātes, veseli un aktīvi novada iedzīvotāji

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Inčukalna
sporta
komplekss

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Izveidots daudzfunkcionāls Dienas centrs
Inčukalnā;
Pilnveidoti un attīstīti PASAM „Gauja”
pakalpojumi un infrastruktūra;
Attīstīta sociālā rehabilitācija un alternatīvā
aprūpe;
Nodrošināts transports cilvēkiem ar kustību
traucējumiem
Izstrādāta sociālā darba programma, iekļauti
NVO
Palielināts audžuģimeņu skaits un bērnu skaits
audžuģimenēs, proaktīvs Bāriņtiesas un
Sociālā dienesta darbs

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Sociālais
dienests,
PASAM „Gauja”

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.
2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
Sociālais dienests
Inčukalna novada dome,
Sociālais
dienests,
Bāriņtiesa, NVO

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Pašvaldības budžets

Rīkoti mazo projektu konkursi NVO, atbalstīti
vairāki iniciatīvu projekti, dažādu pasākumu
organizēšana kopīgi ar pašvaldības iestādēm;
Deleģēta atsevišķu pašvaldības funkciju
veikšana NVO
Informēti iedzīvotāji par NVO darbību
kopumā,
juridiskajiem,
ekonomiskajiem
aspektiem un ieguvumiem;
Palielinās iedzīvotāju skaits, kas iesaistījušies
NVO
NVO rīko dažādas kampaņas par novadā

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,

Pašvaldības budžets,

U10 Nodrošināt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pieejamību
R.1.33.

Pilnveidot un dažādot sociālās aprūpes
pakalpojumus

R.1.34.

Izstrādāt sociālā darba programmu

R.1.35.

Veicināt audžuģimeņu attīstību

RV4 Nevalstiskās organizācijas
U11 Atbalstīt NVO sektora attīstību
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R.1.36.

Atbalstīt NVO un vietējo NVO iniciatīvas

R.1.37.

Popularizēt NVO darbību

R.1.38.

Veicināt komunikāciju caur NVO

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš/
periods

aktuāliem jautājumiem
R.1.39.

Rīkot pieredzes apmaiņu un veicināt
novada NVO savstarpējo sadarbību

R.1.40.

Veicināt mecenātismu

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

sabiedrisko
attiecību
speciālists
Inčukalna novada dome,
sabiedrisko
attiecību
speciālists

fondu līdzekļi

Pieredzes apmaiņas braucieni ar citu novadu
NVO; Kopīga pasākumu organizēšana,
sadarbība ar Rīgas rajona lauku attīstības
biedrību
Mecenātu apzināšana un piesaiste, atbalstot
vietējās
aktivitātes,
NVO,
labdarības
pasākumus

2013.-2019.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome,
sabiedrisko
attiecību
speciālists, NVO

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

U12 Sekmēt novada jauniešu politiku
R.1.41.

Izstrādāt jaunatnes lietu politika

Izstrādāta jaunatnes lietu politika

2013.

Inčukalna novada dome

R.1.42.

Attīstīt jauniešu biedrības, interešu grupas
un dažādot brīvā laika pavadīšanas
iespējas

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

R.1.43.

Iesaistīt novada attīstībā jaunatni, veidojot
sadarbību ar novada pašvaldību un
atbalstot jauniešu iniciatīvas
Atbalstīt brīvprātīgā darba un vasaras
darba iespējas jauniešu vidū

Izveidots jauniešu interešu centrs;
Nodrošinātas telpas jauniešu iniciatīvām un
interešu grupu/biedrību darbībai;
Darbojas jaunatnes lietu speciālists
Uzklausītas idejas un viedokļi no jauniešiem;
Atbalstīti un realizēt jauniešu iniciatīvas
projekti
Brīvprātīgi tiek organizēti dažādi atbalstu
sniedzoši pasākumi;
Sadarbība ar uzņēmējiem vasaras darba
organizēšanā
Jauniešu
integrācijas
ierosinātājs
un
atbalstītājs ir pašvaldība (jauniešu līderi katrā
pagastā);
Sadraudzības vakari

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

R.1.44.

R.1.45.
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Realizēt novada
pasākumus

jauniešu

integrācijas

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Rī
cīb
as
pl
ān
s
SM2 KONKURĒTSPĒJĪGA UN STABILA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu
resursi/avoti

RV5 Uzņēmējdarbības vides un ražošanas teritoriju attīstība
U13 Uzlabot ekonomisko vidi, attīstot infrastruktūru un sadarbību
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R.2.1.

Izveidot investīciju piesaistes platformas

R.2.2.

Veicināt Uzņēmēju kluba izveidi

R.2.3.

Atbalstīt vietējos uzņēmējus

R.2.4.

Izveidot uzņēmējdarbību
nodokļu sistēmu

R.2.5.

Izstrādāt elastīgu teritorijas plānojumu

R.2.6.

Attīstīt ilgtspējīgu, ražīgu un
konkurētspējīgu lauksaimniecību un
lauksaimniecisko ražošanu

R.2.7.

Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā

atbalstošu

Izstrādāta datu bāze, kur atzīmētas vietas,
kurās iespējama dažādu nozaru uzņēmumu
izvietošana. Sadarbība ar Rīgas plānošanas
reģionu un kaimiņpašvaldībām
Izveidots Uzņēmēju klubs, notiek regulāras
tikšanās, informācijas un pieredzes apmaiņa
Ilgtermiņā plānoti pašvaldības iepirkumi;
Rīkots ikgadējs pasākums „Inčukalna
novada gada uzņēmējs”;
Palielināta novada uzņēmēju atpazīstamība,
dalība izstādēs, izvietoti reklāmas stendi un
informācija
Pielāgotas nodokļu atlaides jaunajiem
uzņēmējiem konkrētu laika periodu;
Pārskatīti un izanalizēti saistošie noteikumi
par nodokļu atlaidēm
Izstrādāts novada attīstību stimulējošs
teritorijas plānojums

2013.-2015.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2015.

Inčukalna novada dome

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets,
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets

2013.

Inčukalna novada dome

Attīstīta tradicionālā un netradicionālā
lauksaimniecība;
Alternatīvās lauksaimniecības zemnieku
saimniecības
palielināt privāto investīciju apjomu

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2014.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu
resursi/avoti
budžets, fondu
līdzekļi

infrastruktūrā

U14 Veicināt starpnozaru sadarbību un aktīvu mārketingu
R.2.8.

Veicināt darba devēju sadarbību
nodarbinātības un mūžizglītības
pasākumos

R.2.9.

Iesaistīt dažādu nozaru pārstāvjus
teritorijas attīstības un plānošanas
dokumentu izstrādē

Bezdarbnieku apmācības
Skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā
Jaunas prakses vietas
Darbinieku kvalifikācijas kursi
Dalība sabiedriskajās apspriedēs, darba
grupās un forumos;
Sadarbība NVA-pašvaldība - uzņēmēji

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta
U15 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un infrastruktūru
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R.2.10.

Labiekārtot tūrisma objektus

Sakopti visi tūrisma objekti, organizēti vides
sakopšanas darbi

2013.-2019.

Inčukalna novada dome

R.2.11.

Izveidot tūrisma informācijas centru

Izveidots Tūrisma informācijas centrs.
Izstrādāti tūrisma bukleti, tūrisma maršruti

2013.-2015.

Inčukalna novada dome

R.2.12.

Veicināt novada atpazīstamību

2013.-2015.

Inčukalna novada dome

R.2.13.

Veicināt aktīvā tūrisma attīstību

2013.-2014.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

R.2.14.

Izveidot ūdenstūrisma infrastruktūru pie
Gaujas upes

Izveidots Inčukalna novada zīmols/logo
Izveidots reklāmas video par novadu
Regulāra dalība dažādās izstādēs
Izveidots ūdens tūrisma piedāvājums,
labiekārtotas atpūtas vietas, izveidotas
aktīvās atpūtas trases, attīstīts ziemas
tūrisma piedāvājums (slēpošana, slidošana)
Labiekārtotas atpūtas vietas un piestātnes,
popularizēti ūdenstūrisma maršruti, attīstīta
laivu noma un citi pakalpojumi

2013.-2015.

Inčukalna novada dome

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, privāts

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu
resursi/avoti
finansējums
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SM3 SAKĀRTOTA UN DROŠA DZĪVES TELPA
Rīcības (aktivitātes vai projekta
Plānotais darbības rezultāts
nosaukums)
RV7 Satiksmes infrastruktūra
U16 Attīstīt transporta infrastruktūru un satiksmes drošību
Nr.

R.3.1

Rekonstruēt ielas un uzlabot satiksmes
drošību

R.3.2

Izveidot veloceliņus novada tūrisma
attīstības veicināšanai

R.3.3

Rekonstruēt autoceļus un
satiksmes drošību uz tiem

R.3.4

Satiksmes
drošības
dzelzceļa apkārtnē

R.3.5
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uzlabot

uzlabošana

Iegādāties elektromobiļus un veicināt
elektromobiļu uzlādes infrastruktūras
attīstību

Rekonstruēta Vidzemes iela un Gaujas iela
Vangažos
(t.sk.
apgaismes
sistēmu
rekonstrukcija)
Sakārtoti trotuāri Vangažu pilsētā
Krustiņos sakārtots gājēju tunelis
Rekonstruēts Gaujas ielas tilts Vangažos
Izveidots gājēju celiņš Gaujā, Krasta ielā
Izveidots gājēju tiltiņš Vangažos pāri
Straujupītei
Ierīkots un rekonstruēts ielu apgaismojums
Izbūvēti un ierīkoti veloceliņi
Veloceliņš: Vangaži – Inčukalns,
Veloceliņš: Inčukalns – Indrāni - Gauja
Rekonstruēts ceļš Meļķerti-Vangažu baznīca
Rekonstruēts Salu ceļš Inčukalnā
Rekonstruēts ceļš Inčukalns - Indrāni V93,
visā garumā, iekļaujot tiltu
Rekonstruēts autoceļš V95 Griķukrogs Meļķerti
Izveidot dzelzceļa pāreju gājējiem un
velosipēdistiem;
Uzbūvēt gaisa pāreju pāri dzelzceļam
Inčukalnā
Izveidots elektromobiļu uzlādes punkts un
iegādāti elektromobiļi

Izpildes termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

2013.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

2015.-2019.
2013.-2019.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
Plānotais darbības rezultāts
nosaukums)
U17 Uzlabot novada iedzīvotāju un viesu mobilitāti novada teritorijā

Izpildes termiņš/
periods

R.3.6

2013.-2019.

Nr.

R.3.7

Nodrošināt sabiedrisko transportu no
lielākajām novada apdzīvotajām vietām
Izveidot „park - ride” sistēmas
dzelzceļa stacijās „Inčukalns” un
„Vangaži”

Izstrādāts sabiedriskā maršruta plāns un
efektivizēts maršrutu laiks
Izveidotas divas „park-ride” stāvvietas pie
dzelzceļa
stacijām
„Inčukalns”
un
„Vangaži”, izveidotas velosipēdu novietnes

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Inčukalna novada
dome
Inčukalna novada
dome

Pašvaldības budžets

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome
Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi
Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

2013.-2019.

Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

RV8 Drošība
U18 Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību
R.3.8

Paaugstināt
sabiedrisko
Inčukalna novadā

drošību

R.3.9

Iesaistīt iedzīvotājus kārtības un
sakopšanas uzturēšanā katrā apdzīvotā
vietā

Uzturēta Reģionālās pašvaldības policijas
Inčukalna novada nodaļa;
Laba sadarbība ar iedzīvotājiem pārkāpumu
novēršanā un profilaksē;
Rīkotas ikgadējas kampaņas par drošību;
Novērošanas kameru izvietošana publiskos
centros;
Uzlabota ugunsdrošība
Organizētas talkas, uzkopšanas darbi,
veicināta pilsoniskā līdzatbildība

RV9 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība
U19 Attīstīt ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas infrastruktūru
R.3.10 Nodrošināt
ūdenssaimniecības
un
kanalizācijas pakalpojumus mazākos
ciemos
R.3.11
R.3.12
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Rekonstruēt
siltumapgādes
infrastruktūru
Pilnveidot ūdens/kanalizācijas sistēmas

Rekonstruēti esošie ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli;
Pilnveidota
ūdenssaimniecība
Egļupē,
Kļavās, Mežamierā
Uzceltas/rekonstruētas
katlu
mājas
Inčukalnā un Gaujā
Rekonstruēti esošie ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli
Sakārtota ūdenssaimniecība

2013.-2019.

budžets,

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

Izstrādāti un ieviesti saistošie noteikumi

2013.-2016.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības budžets

Izveidoti soliņi, puķudobes, atkritumu urnas,
bērnu rotaļu laukumi utt.

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības budžets

Pielāgot sabiedriskās iestādes, ielas un
publiskās vietas pieejamas visiem
apmeklētājiem
R.3.18 Izveidot jaunas un sakārtotas esošās
peldvietas

Ierīkota
infrastruktūra
cilvēkiem
funkcionāliem
traucējumiem
apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem
Sakārtotas peldvietas un pieejas
ūdensobjektiem

ar
un

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
fondu līdzekļi

pie

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

R.3.19 Attīstīt ievērojamu apskates objektu
infrastruktūru

Labiekārtotas takas, atpūtas laukumi

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums
Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

Rekonstruētas Mednieku pils un citu bijušā
bērnu aprūpes nama ēkas;
Realizēti energoefektivitātes projekti
Rekonstruētas siltumtrases

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

2013.-2019.

Izstrādāti

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome
Inčukalna novada

Pašvaldības
fondu līdzekļi
Pašvaldības

R.3.13

Izveidot un sakārtot infrastruktūru
dārzkopības ciemos

Izpildes termiņš/
periods
Izstrādāti lokālplānojumi vai detālplānojumi, 2013.-2016.
Plānotais darbības rezultāts

noteiktas ielu sarkanās līnijas,
Uzlabots inženiertehniskais nodrošinājums

U20 Publisko teritoriju un objektu labiekārtošana
R.3.14

Sakārtot iekšpagalmus visā novada
teritorijā, izveidojot gājēju celiņus un
bērnu rotaļu laukumus
R.3.15 Izstrādāt
un
iedzīvināt
kopējo
māksliniecisko vizuālo tēlu, koncepcijas
Inčukalna novada sabiedriskajā vidē
(vienota stila arhitektūras formas,
vizuālās reklāmas)
R.3.16 Labiekārtot parku, zaļo zonu teritorijas,
pilnveidot aktīvās atpūtas zonas

Sakārtoti iekšpagalmi,
kvalitāte un drošība

uzlabota

dzīves

U21 Attīstīt vides pieejamību
R.3.17

budžets,

U22Paaugstināt ēku energoefektivitāti un uzlabot namu apsaimniekošanu
R.3.20 Attīstīt
pašvaldības
ēku
energoefektivitātes
pasākumu
kompleksu
R.3.21

Rekonstruēt siltumtrases visā novada
teritorijā
R.3.22 Organizēt dzīvojamo ēku siltināšanas
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energoefektivitātes

projekti

budžets,
budžets,

Rī
cīb
as
pl
ān
s

Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta
nosaukums)
pasākumus

R.3.23 Uzlabot esošo daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš/
periods

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

dome

fondu līdzekļi,
finansējums

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome,
namu
apsaimniekošanas
organizācijas

Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

Regulāri atjaunoti novada dabas resursi;
Ilgtspējīga derīgo izrakteņu ieguve
Ieviestas modernas tehnoloģijas
atjaunojamo resursu izmantošanā

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības budžets

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Kopīga sadarbība velomaršrutu plānošanā,
u.c.

2013.-2019.

Inčukalna novada
dome

Veikta gudronu dīķu sanācija

2013.

Inčukalna novada
dome

Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums
Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums
Pašvaldības
budžets,
fondu līdzekļi, privāts
finansējums

Izveidoti atkritumu šķirošanas punkti un
laukumi;
Paaugstināts
iedzīvotāju
informētības
līmenis par atkritumu šķirošanu

2013.-2015.

Inčukalna novada
dome

daudzdzīvokļu ēkām;
Īstenoti energoefektivitātes projekti (t.sk.
jumtu un logu nomaiņa, fasāžu siltināšana)
Informēti un aktīvi iedzīvotāji;
Sadarbība ar namu apsaimniekotājiem,
racionāli
apsaimniekots
nekustamais
īpašums

privāts

RV10 Dabas aizsardzība un resursu izmantošana
U23 Sekmēt dabas aizsardzību un resursu ilgtspējīgu izmantošanu
R.3.24 Sekmēt ilgtspējīgu un racionālu dabas
resursu ieguvi un izmantošanu
R.3.25 Izmantot atjaunojamos energoresursus
un alternatīvās enerģijas ieguves
iespējas
R.3.26 Atbalstīt GNP saglabāšanas un
aizsardzības pasākumus
R.3.27 Veicināt degradēto un piesārņoto vietu
rekultivāciju

U24 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu
R.3.28 Nodrošināt atkritumu šķirošanu
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Pašvaldības
fondu līdzekļi

budžets,

Rī
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INVESTĪCIJU PLĀNS

Investīciju plāns

Investīciju plāns tiek izstrādāts kā Rīcības plāna sastāvdaļa, tajā tiek iekļautas paredzētās novada
pašvaldības investīcijas vismaz 3 gadiem.
Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:



projekta nosaukums;
projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī
projektu savstarpējā papildinātība;
 projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;
 plānotie projekta rezultāti;
 informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.
Investīciju plāns rekomendējams aktualizēt katru gadu, ievērojot tā izpildes virzību uz priekšu un
kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu.
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INVESTĪCIJU PLĀNS
N.p.k.

Projekta nosaukums

1.

Atpūtas ielas
rekonstrukcija

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Katlu mājas
celtniecība vai
rekonstrukcija
Inčukalnā un Gaujā
Ūdens/kanalizācijas
sistēmu pilnveide
Pašvaldības ēku
energoefektivitātes
pasākumu komplekss

Atbilstība
prioritātēm,
rīcību
virzieniem un
uzdevumiem
VTP3, RV7,
U14, U15

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Indikatīvā
summa
(EUR)

Nr.7

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

Privātais
sektors

Citi
finansējuma
avoti

100

100 000

VTP3, RV9, U17 Nr.9

50

50

500 000
VTP3, RV9, U17 Nr.9

15

85

2 000 000
VTP3, RV9,
U20

Nr.12

25

75

3 000 000

Izglītības iestāžu
ventilācijas, ūdens un
kanalizācijas sistēmu
rekonstrukcija

VTP1, RV2, U3 Nr.6

Izglītības iestāžu
informatizācija
Ielu apgaismojuma
izveide un
rekonstrukcija

VTP1, RV2, U3 Nr.5

Mednieku pils un citu
bijušā bērnu aprūpes
nama ēku
rekonstrukcija

Finanšu instruments, (EUR vai %)

100

200 000

VTP3, RV7,
N.1, 17
RV8, U14, U15,
U16
VTP1, RV9,
U20, U11

110 000

50

50

50

50

500 000

Nr.4

20

1000000

50
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Plānotais laika posms
Projekta plānotie
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Rekonstruēta Atpūtas
iela, uzlabota satiksmes
drošība
Centralizētās
siltumapgādes
pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana
Uzlabots vides stāvoklis,
sakārtotas ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas
Uzlabota
ēku
energoefektivitāte,
samazinātas
uzturēšanas izmaksas
Rekonstruētas izglītības
iestāžu
iekšējās
inženierkomunikācijas,
samazinātas
uzturēšanas izmaksas
Izglītības iestādes ar
aprīkotas ar IKT
Ierīkots un rekonstruēts
ielu
apgaismojums,
uzlabota
drošība,
samazinātas izmaksas.
Rekonstruēta Mednieku
pils un citas bijušā bērnu
aprūpes nama ēkas

Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
realizācijas
ilgums

2016.

12 mēn.

2015.

12 mēn.

2013-2019

Partneri

SIA
„Vangažu
namsaim
nieks”
SIA
„Vangažu
avots”

2013-2019

2013.2019.

2013-2019.
2014.2019.

2013-2015

Uzņēmēji

N.p.k.

Projekta nosaukums

9.

Siltumtrašu
rekonstrukcija visā
novada teritorijā

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

11.

Kultūras nama
IP1, VTP1, RV2, Nr.4
rekonstrukcija
RV4, U5, U6,
Vangažu pilsētā
U9, U10
Sociālās aprūpes
IP1, VTP1, RV3, Nr.14
pakalpojumu pilnveide
U8

14.

15.

16.
17.

PASAM "Gauja"
pakalpojumu
pilnveidošana
PASAM "Gauja"
infrastruktūras
pilnveidošana
Sporta laukumu
labiekārtošana
Vangažu vidusskolai
un Inčukalna
pamatskolai
Sporta bāžu
pakalpojumu pilnveide
Vidzemes ielas un
Gaujas ielas
rekonstrukcija
Vangažos (t.sk.
apgaismes sistēmu

Indikatīvā
summa
(EUR)

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

Privātais
sektors

50

720 000

15

Projekta plānotie
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

50

Rekonstruētas
siltumtrases,
Samazinātas
uzturēšanas izmaksas
Izveidota
bibliotēka
Inčukalnā

2015.

Rekonstruēts
nams

2013.2019.

85

100

400 000
50

50

220 000

IP1, VTP1, RV3, Nr.13, nr.15
U7, U8

172 000

IP1, VTP1, RV3, Nr.13,14
U7, U8

123 800

VTP1, RV2, U3, Nr.5
U6

100 000

VTP3, RV7,
Nr.7, 24
RV8, U14, U16

Pilnveidoti
sociālās
aprūpes
pakalpojumi,
izveidotas jaunas darba
vietas
Pilnveidoti
PASAM
"Gauja" pakalpojumi

2013-2019

50

50

Pilnveidota
PASAM
"Gauja" infrastruktūra

2013-2019

50

50

Labiekārtoti
sporta
laukumi
Vangažu
vidusskolai un Inčukalna
pamatskolai

2015.-2019

50

50

Pilnveidotas
sporta
bāzes, inventāra iegāde
Rekonstruēta Vidzemes
ielas un Gaujas iela
Vangažos,
uzlabota
apgaismes
sistēma,
drošība

2014-2019

50

Projekta
realizācijas
ilgums

Partneri

SIA
„Vangažu
namsaimi
eks”

2015.2019.

50

50

1 337 000

kultūras

Projekta
uzsākšanas
datums

50

100 000

VTP1, RV2, U6 Nr.15

Plānotais laika posms

Citi
finansējuma
avoti

000 000

Bibliotēkas celtniecība VTP1, RV2, U5 Nr.25
Inčukalna ciematā

13.

Finanšu instruments, (EUR vai %)

VTP3, RV9, U17 Nr.2, Nr.3

10.

12.

35

Atbilstība
prioritātēm,
rīcību
virzieniem un
uzdevumiem

2013-2019

2015-2019

NVO

In
ve
stī
cij
u
pl
ān
s

N.p.k.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

36

Projekta nosaukums

Atbilstība
prioritātēm,
rīcību
virzieniem un
uzdevumiem

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

rekonstrukcija)
Inčukalna tautas nama IP1, VTP1, RV2, Nr.21
rekonstrukcija
RV4, U5, U6,
U9, U10
Iekšpagalmu
VTP3, RV9,
sakārtošana visā
U18,
novada teritorijā,
izveidojot bruģētus
celiņus un bērnu
rotaļu laukums
Jauniešu interešu
VTP1, RV4, U10 Nr.26
centra izveide

Estrādes izveide
Vangažos un Inčukalnā
Daudzfunkcionāla
Dienas centra
Inčukalnā izveide
PII "Minka" filiāles
"Lapsiņa" Gaujā
apkārtnes
labiekārtošana
Gaujas ielas tilta
rekonstrukcija
Vangažos
Mūžizglītības
pasākumi novada
teritorijā
Veloceliņu izveide

VTP1, RV2, U5, Nr.11,
U6
VTP1, RV2, U4, Nr.25
U9, U10

Finanšu instruments, (EUR vai %)
Indikatīvā
summa
(EUR)

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

Privātais
sektors

100

50 000

50

50

Izveidots
jauniešu
interešu
centrs,
dažādotas
aktivitātes
jauniešiem
Izveidotas
estrādes
Vangažos un Inčukalnā
Izveidots
daudzfunkcionāls
Dienas centrs Inčukalnā
Labiekārtota apkārtne
PII
"Minka"
filiālei
"Lapsiņa" Gaujas ciemā

2015.2018.

Rekonstruēts
Gaujas
ielas tilts Vangažos

2015.

Pilnveidoti un dažādoti
mūžizglītības pasākumi,
licencētas
izglītības
programmas

2015.2019.

Izveidoti veloceliņi

2016.-

100
50

50

30 000

VTP3, RV6,

100

20 000

Nr.27, nr.28

30

120 000
1 000 000

2015

2014.2019.

100

VTP1, RV2, U4, Nr.22
U9, U10

Rekonstruēts Inčukalna
tautas nams
Sakārtoti un labiekārtoti
iekšpagalmi, uzlabojot
celiņu segumu un bērnu
rotaļu
laukumu
infrastruktūru

570 000

Nr.18

Projekta
uzsākšanas
datums

50

90 000

200 000

Projekta plānotie
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

50

50 000

VTP1, RV2, U3

VTP3, RV7,
U14, U15

Citi
finansējuma
avoti

Plānotais laika posms

100

50

20

Projekta
realizācijas
ilgums

Partneri

Iedzīvotāj
i, NVO

2015.
2015.

2015.

NVO

In
ve
stī
cij
u
pl
ān
s

N.p.k.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.

Projekta nosaukums

novada tūrisma
attīstības veicināšanai
Gājēju celiņa izveide
Gaujā Krasta ielā
Gājēju tiltiņu izveide
Vangažos pāri
Straujupītei
Ceļa Meļķerti-Vangažu
baznīca rekonstrukcija
Salu ceļa Inčukalnā
rekonstrukcija
Ceļš Inčukalns- Indrāni
V93, visā garumā,
iekļaujot tilta
rekonstrukciju
Griķukrogs - Meļķerti
autoceļš V95
Futbola laukuma
izveide Vangažos

Atbilstība
prioritātēm,
rīcību
virzieniem un
uzdevumiem

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Finanšu instruments, (EUR vai %)
Indikatīvā
summa
(EUR)

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

Privātais
sektors

Citi
finansējuma
avoti

Projekta plānotie
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

RV7, U15, U13
VTP3,
RV8,
U16
VTP3,
U14,

RV7,
U14,

Nr.26

RV7,

Nr.26

VTP3, RV10,
U22

35.

Investīciju platformas
izveide

Vtp2, RV5,
U11, U12

Partneri

2016.

Rekonstruēts ceļš

2015.

Rekonstruēts ceļš

2015.

100

Rekonstruēts ceļš

2015.

100

Rekonstruēts ceļš

2015.

50

50

2015.

15

85

Izveidots
futbola
laukums
Vangažu
pilsētā, veselīga dzīves
veida popularizēšana un
sporta attīstība
Organizēta
atkritumu
šķirošana

2015.2019.

Uzņēmēji

Izveidots
digitāla
informācijas vietne ar
karti, iekļaujot katra
pieejamā
objekta
attēlus,
aprakstus,
kontaktinformāciju,

2013-2016

Uzņēmēji,
LIAA

50

50

20 000
100

100 000
100 000

100

2016.

780 000

VTP3, RV7,
U14, U15
VTP1, RV2,
U4, U6,

Atkritumu šķirošana

Projekta
realizācijas
ilgums

Izveidots gājēju celiņš
Krasta
ielā
(Gaujas
ciemā), uzlabota drošība
Izveidots gājēju tiltiņš
pāri
Straujupītei
Vangažos

100

100 000

VTP3, RV7,
U14, U15
VTP3, RV7,
U14, U15
VTP3, RV7,
U14, U15

34.

Projekta
uzsākšanas
datums
2019.

500 000

30 000

100 000
Nr.36,37

5

500 000

37

Plānotais laika posms

85

10

In
ve
stī
cij
u
pl
ān
s

N.p.k.

36.

37.

Projekta nosaukums

Pašvaldības īpašumā
esošo nomas objektu
rekonstrukcija
Dalība izstādēs

Atbilstība
prioritātēm,
rīcību
virzieniem un
uzdevumiem

VTP2, VTP3,
RV5,
RV9,
U11, U20,
VTP2, RV5,
U12

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Finanšu instruments, (EUR vai %)
Indikatīvā
summa
(EUR)

Nr.37

Pašvaldības
budžets

50

ES
fondu
finansējums

Privātais
sektors

Citi
finansējuma
avoti

50

50

50

50 000

38.

39.

Dzīvojamo ēku
siltināšanas pasākumi

VTP3,
U20

RV9,

Gaisa pāreja pāri
dzelzceļam Inčukalnā

VTP3, RV7,
U14, U15

40

40.

41.

38

Sporta, tehniskās
jaunrades un citu brīvā
laika pavadīšanas
veidu izveide un
attīstība
Teritorijas
labiekārtošana

VTP1,
U2,
U7, U8, U11

60

2 000 000
100

1 000 000

Nr. 33

10

90

10

90

Projekta plānotie
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

informāciju par izsolēm
utt.
Rekonstruētas
ēkas,
darba vietu pieaugums,
investīciju piesaite.
Izteiksmīgi prezentācijas
materiāli un stends, ar
kuru uzstāties dažādu
nozaru
izstādēs, lai
reklamētu
savas
teritorijas priekšrocības
un iespējas, investīciju
piesaiste
Siltinātas
dzīvojamās
ēkas,
uzlabota
energoefektivitāte

50 000
Nr.36

Plānotais laika posms
Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
realizācijas
ilgums

Partneri

2014.2019.
2015.2019.

Uzņēmēji

2013-2019.

Ēku
,
dzīvokļu
īpašnieki

Izveidota gaisa pāreja
pāri
dzelzceļam
Inčukalnā,
uzlabota
teritorijas
sasniedzamība
un
drošība
Tehniskā nodrošinājuma
iegāde

2016.

LDZ

2014.2019.

Iedzīvotāj
i, NVO

Izveidoti vai pilnveidoti
bērnu rotaļu laukumi un
citas
brīvā
laika
pavadīšanas vietas

2013-2019.

NVO

500 000

VTP3,
RV9,U18

Nr. 19, 21

500 000

In
ve
stī
cij
u
pl
ān
s

N.p.k.

Projekta nosaukums

42.

Mācību vides
infrastruktūras
uzlabošana

43.

44.

39

Atbilstība
prioritātēm,
rīcību
virzieniem un
uzdevumiem
VTP1,
U3

RV2,

Papildinātība
ar citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Indikatīvā
summa
(EUR)

Nr.5

Pašvaldības
budžets

ES
fondu
finansējums

15

85

25

50

0

100

Privātais
sektors

300 000

Infrastruktūras
VTP3, RV5,
attīstība, balstoties uz U13, R2.7.
vietējo uzņēmēju
vajadzībām.

Nr.36, 37

Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai

Nr.25

VTP1,
U10

Finanšu instruments, (EUR vai %)

RV3,

1 000 000

50 000

25

Citi
finansējuma
avoti

Plānotais laika posms
Projekta plānotie
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

mācību
līdzekļu
un
tehniskā
aprīkojuma
iegāde
vispārējās
izglītības iestādēs.
Vienas
darbavietas
radīšanai nepieciešamas
investīcijas līdz 41 000
euro,
papildus
piesaistītās
nefinanšu
investīcijas
vismaz 1 euro pret
ieguldīto 1 euro
Sociālo
pakalpojumu
infrastruktūras
pilnveide,

Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
realizācijas
ilgums

Partneri

2014.2019.

2016.2019.

Uzņēmēji

2016.

Citas
pašvaldīb
as

In
ve
stī
cij
u
pl
ān
s

UZRAUDZĪBAS PLĀNS

Uzraudzības plāns

Attīstības programmas uzraudzība un īstenošana
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
Sekmīgas Attīstības programmas realizēšanas priekšnosacījumi:




nozīmēts atbildīgais par Attīstības programmas īstenošanu;
Attīstības programmas realizēšana notiek organizēti;
Attīstības programmas realizēšana ir sasaistīta ar Inčukalna novada budžetu.

Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta:



politiskajā līmenī, to nodrošina Inčukalna novada dome un domes komitejas;
izpildes līmenī, to nodrošina novada administrācija, pagastu pārvaldes, iestāžu vadītāji.

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA
Attīstības plānošanas gaitā svarīgi ir izveidot uzraudzības sistēmu. Uzraudzības sistēma nodrošina
iespēju:




izmērīt teritorijas attīstību;
izmērīt Attīstības programmas īstenošanas rezultātus;
novērtēt Attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā.

Uzraudzības sistēmas uzdevumi:







nodrošināt Attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu, iezīmējot pārmaiņas pašvaldībā
kopumā un pa jomām;
nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas;
veicināt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu Attīstības programmas ieviešanu un uzraudzību,
nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas sasniegumiem sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses;
pamatot Attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības koordinētu
darbību pašvaldības attīstības jautājumos.

PRIEKŠLIKUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA STRUKTŪRAI
Uzraudzības ziņojumu veidot no 3 daļām:




ievads,
AP ieviešanas izvērtējums,
secinājumi un priekšlikumi.

Ievadā tiek norādīts uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika periods, par kādu
uzraudzības ziņojums sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā līdzdarbojušās
personas.
AP ieviešanas izvērtējumā tiek sniegts apraksts par ieviešanas procesu un sadarbību ar sociālajiem
partneriem, izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, rezultatīvo rādītāju
izvērtējums un ietekme uz novada attīstību, Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par
finanšu izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu.
Secinājumos un priekšlikumos tiek noteiktas galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai
attīstībai, secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti, rekomendācijas
Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai, priekšlikumi Attīstības programmas
aktualizēšanai.
Balstoties uz Uzraudzības ziņojumu, Inčukalna novada dome pieņem lēmumu par Attīstības
programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju. Uzraudzības ziņojumu var izmantot arī novada
budžeta plānošanai un publiskā pārskata sagatavošanai.
Inčukalna novada pašvaldība, Attīstības programmas Uzraudzības ziņojumu sagatavošanai ir
izveidojusi rezultatīvo rādītāju datu tabulas, kurās regulāri tiek ierakstītas izmaiņas rādītājos.

41

UZRAUDZĪBAS PROCESS
Ik gadu vienlaikus izstrādājot pašvaldības publisko pārskatu tiek izpildīti Inčukalna novada
attīstības Programmas uzraudzības procesa 3 soļi:




tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu,
tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati,
tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem.

Ņemot vērā šos trīs soļus, tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības
programmas ieviešanu (norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienā,
ietverts uzraudzības rādītāju apkopojums).
Papildus katru gadu veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros reizi 3 gados tiek veikts
Inčukalna novada attīstības programmas uzraudzības process, kurš tiek ietverts 2 soļos:
 veikta novada iedzīvotāju aptauja;
 apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji.

Apkopojot datus, kas iegūti veicot šos divus soļus, tiek izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums par
Attīstības programmas ieviešanu, norādot Attīstības programmas rādītāju sasniegumus 3 gadu
periodā.

9.

attēls. Priekšlikumi ikgadējai īstenošanas uzraudzībai un īstenošanas uzraudzībai reizi 3 gados

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Ik gadu, sagatavojot ziņojumu, var izmantot trīs tabulas:
 teritorijas attīstības rādītāju tabulu (skat. 9. tab.);
 darbības rezultātu rādītāju tabulu (skat. 10. tab.);
 uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabulu (skat. 11. tab.).
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Uzraudzības plāns

9. tabula. Teritorijas attīstības rādītāju tabula

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Rādītājs
Bezdarba
līmenis (%)
Izmaiņas
Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
apmērs uz
vienu
iedzīvotāju
(LVL)

Rādītājs

Izmaiņas

Rādītājs
Demogrāfiskās
slodzes līmenis
Izmaiņas
Patstāvīgo
iedzīvotāju
skaita
izmaiņas

Teritorijas
attīstības
indekss

Rādītājs
Izmaiņas
Rādītājs
Izmaiņas
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10. tabula. Darbības rezultātu rādītāju tabula

Nr.

Rādītājs

Datu avots

2013.g

2014.g.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g

2019.g.

Tendence

Plānotais

salīdzinājumā ar

ilgtermiņa

iepriekšējo

attīstības

gadu (  )

virziens

IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
1.

Dabiskais pieaugums

CSP

Pozitīvs

2.

Migrācijas saldo

CSP

Pozitīvs

3.

Reģistrēto bērnu skaits vecumā
līdz 18 gadiem

CSP

Nemainīgs
pieaug

4.

Dzimušo bērnu skaits

CSP

Pieaug

5.

Noslēgto laulību skaits

CSP

Pieaug

6.

Šķirto laulību skaits

CSP

Samazinās

7.

Iedzīvotāju skaits Vangažos

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

8.

Iedzīvotāju skaits Inčukalnā

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

9.

Iedzīvotāju skaits Gaujā

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

vai

PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI
10. Pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumi
11. Izglītības iestāžu skaits

Valsts kase

Pieaug

Pašvaldība

Nemainīgs

12. Izglītojamo skaits PII „Minka”
m.g. sākumā
13. Izglītojamo skaits PII „Minka”
filiālē „Lapsiņa” m.g. sākumā
14. Izglītojamo skaits PII „Jancis”

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

m.g. sākumā
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15. Izglītojamo skaits Inčukalna
pamatskolā m.g. sākumā
16. Izglītojamo skaits Vangažu

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

Samazinās

Pašvaldība

Samazinās

Pašvaldība

Pieaug

21. No ģimenēm izņemto bērnu
skaits
22. Pašdarbības kolektīvu skaits

Pašvaldība

Samazinās

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

23. Dalībnieku skaits pašdarbības
kolektīvos
24. Pasākumu skaits Inčukalna
tautas namā
25. Pasākumu
skaits
Vangažu

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

vidusskolā m.g. sākumā
17. Izglītojamo skaits Inčukalna
novada mūzikas un mākslas
skolā m.g. sākumā
18. Pēc
materiālās
palīdzības
griezušos personu skaits
19. Sociālo palīdzību saņēmušo
personu skaits
20. Sociālo pakalpojumu iestāžu
skaits

vai

Pieaug

kultūras namā
26. Vangažu bibliotēkas lasītāju
skaits
27. Inčukalna bibliotēkas lasītāju
skaits
28. Sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanas pasākumu skaits
29. Inčukalna sporta kompleksa
apmeklētāju skaits
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Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

Pieaug
Pieaug
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30. Aktīvi darbojošos NVO skaits
31. Jauniešu
\
iniciatīvas projektu

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

skaits
32. Īstenoto mūžizglītības projektu
skaits
33. Reģistrēto
noziedzīgo

CSP

Samazinās

nodarījumu skaits
VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS
34. Vides izglītības un informatīvo
pasākumu skaits
35. Vides sakopšanas pasākumu
skaits
36. Atjaunojamo
energoresursu

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

īstenoto projektu skaits
37. Saimniecību
skaits,
kas
nodarbojas
ar
alternatīvo
lauksaimniecību
38. Sakārtotās atpūtas vietas

INFRASTRUKTŪRA
39. Jaunu/modernizētu
rotaļu vietu skaits
40. Īstenoto

bērnu

Pašvaldība

Pieaug

tehniskās
attīstības

Pašvaldība

Pieaug

41. Rekonstruēto ceļu skaits (km)
42. Pašvaldības ceļi un ielas ar

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

43. Gājēju/ velo celiņu skaits (km)
44. Apgaismoto ielu īpatsvars (%)

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

45. Atkritumu

Pašvaldība

Pieaug

infrastruktūras
projektu skaits

asfaltbetona segumu (km)
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šķirošanas punktu skaits
46. Nelegālo atkritumu izgāztuvju
skaits
47. Labiekārtoto
teritoriju
un
objektu skaits
48. Pašvaldības dzīvojamais fonds
(dzīvokļu skaits un platība)
49. Izsniegto būvatļauju skaits un

Pašvaldība

Samazinās

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

ekspluatācijā nodoto dzīvokļu
un dzīvojamo māju skaits
EKONOMIKA
50. Reģistrētais
kopējais
bezdarbnieku skaits
51. Ekonomiski aktīvo vienību skaits

NVA

Samazinās

CSP

Pieaug

52. Uzņēmumu
skaits
ar
apgrozījumu lielāku par 1 milj.
LVL
53. Vidējā bruto darba samaksa

Lursoft

Pieaug

CSP

Pieaug

54. Tūrisma nakšņošanas mītņu
skaits
55. Apmeklētāju skaits tūrisma
nakšņošanas vietās
56. Jaunizveidoti/labiekārtoti

CSP

Pieaug

CSP

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

Pašvaldība

Pieaug

tūrisma objekti
57. Tūrisma maršrutu skaits
58. Uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumu skaits
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11. tabula. Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabula
Vai veiktas darbības uzdevuma
ietvaros (jā/nē)

Uzdevums

Veiktās rīcības uzdevumu
izpildei

SM1 IZGLĪTOTA, AKTĪVA, SALIEDĒTA UN LABI INFORMĒTA SABIEDRĪBA, KURAI PIEEJAMI KVALITATĪVI PAKALPOJUMI
RV1 Pārvaldība un sadarbība
RV2 Vispārējās izglītības, interešu izglītības, mūžizglītības, kultūras un
sporta pakalpojumu attīstība
RV3 Sociālie un veselības pakalpojumi
RV4 Nevalstiskās organizācijas
SM2 KONKURĒTSPĒJĪGA UN STABILA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
RV5 Uzņēmējdarbības vide un ražošanas teritoriju attīstība
RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta
SM3 SAKĀRTOTA UN DROŠA DZĪVES TELPA
RV7 Satiksmes infrastruktūra
RV8 Drošība
RV9 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība
RV10 Dabas aizsardzība un resursu izmantošana
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INČUKALNA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA Reģionālie Projekti.
Projekta vadītāja: Līna Dimitrijeva,
Projekta komanda: Inese Brūvere, Sanita Fazilova, Vita Jumtiņa, Santa Pētersone u.c.

SIA Reģionālie Projekti
Racionālas idejas un Perspektīvi risinājumi
Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045
Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07
www.rp.lv

