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INČUKALNA NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 

Cienījamie Inčukalna novada publiskā pārskata lasītāji! 

 

Šis pārskats ir atskaite par 2013.gadā paveikto dažādās pašvaldības 

darbības jomās, pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē. Šeit jūs varēsiet redzēt 

par finanšu resursu pārvaldību, novada labiekārtošanu, īstenotajiem un 

plānotajiem investīciju projektiem, sociālās palīdzības nodrošināšanu un 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

Galvenais 2013.gada notikums Inčukalna novadā bija pašvaldību 

vēlēšanas. Jaunievēlētie deputāti 2013.gadā atbalstīja iepriekš uzsāktos 

pašvaldības izaugsmes projektus un darbus, kā arī atbalstīja un atbalsta jaunu 

uzsākšanu. 

Gan par budžeta līdzekļiem, gan piesaistot dažādu struktūrfondu 

līdzekļus, turpinājās nopietns darbs pie teritorijas vides sakārtošanas:  

– projekts „Straujupītes labā krasta labiekārtošana”;  

– strūklakas ierīkošana Straujupītē;  

– projekts par Senās svētvietas „Kalnaābrantu Vilkaču priedes„ stenda izgatavošanu;  

– bērzu un melnalkšņu  dižstādu  stādīšana pašvaldības īpašumā „Kadiķi”;  

– veikta koku uzskaite parkos un kapu teritorijās; 

– gājēju ietves rekonstrukcija pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” filiālē „Lapsiņa”; 

– u.c. 

Turpināti teritorijas apgaismošanas darbi  (sakārtots apgaismojums Miera ielā Inčukalnā), 

turpinās darbi pie izglītības iestāžu telpu remontiem, bērnu laukumu ierīkošanas (rotaļu laukuma 

aprīkojumu iegāde PII „Minka” filiālē „Lapsiņa”). 

2013.gadā ar jaunām telpām nodrošināts Inčukalna novada Sociālais dienests, kas dod iespēju 

uzlabot dienesta darbu. Ir radītas divas jaunas darba vietas. 

Vangažu kultūras namam veikti jumta rekonstrukcijas darbi, savukārt Inčukalna Tautas 

namam iegādāta jauna skatuves iekārta. 

Šajā gadā viens no būtiskākajiem tematiem Inčukalnā bija siltumapgādes sezonas veiksmīga 

uzsākšana. Tika veikts mantiskais ieguldījums (Inčukalna apkures iekārtas un siltumtrases) pašvaldības 

SIA „Vangažu Namsaimnieks” pamatkapitālā. 

Tika apstiprināts projekts pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai ūdenssaimniecībā Inčukalnā 

un Gaujā. Šo projektu realizē pašvaldības SIA „Vangažu Avots”. Paldies iedzīvotājiem, ka esat 

saprotoši būvdarbu laikā. 

Cienījamie pārskata lasītāji, sekojiet līdzi pašvaldības aktivitātēm un aktīvi tajās piedalieties, 

jo tikai kopā mēs varam radīt patīkamu vidi sev apkārt. Novada dome vienmēr ir atvērta jaunām 

idejām un konstruktīviem priekšlikumiem, kas veicinātu novada attīstību un savstarpējo komunikāciju. 

Mēs visi esam sava novada veidotāji. 

 

Ar cieņu, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

Aivars Nalivaiko 
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

1.1.  SVARĪGĀKĀ INFORMĀCIJA 

Novada sastāvā kopš Administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā ietilpst Inčukalna 

pagasts un Vangažu pilsēta. 

Pašvaldības nosaukums: Inčukalna novada dome  

Administratīvais centrs: Inčukalns 

Juridiskā adrese: Atmodas iela 4, Inčukalna, Inčukalna pagasts, 

Inčukalna novads, LV – 2141 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90000068337 

Kontaktinformācija: tālr.67977310, e-pasts: dome@incukalns.lv, 

www.incukalns.lv  

Inčukalna novada dome: 15 deputāti 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs: Aivars Nalivaiko 

 

Vangažu pilsētas pārvalde  

Adrese: Meža iela 1, Vangaži 

Kontaktinformācija: tālr.67995650, e-pasts: vangazi@latnet.lv, 

www.incukalns.lv  

 

 

 

Teritorijas lielums: 112,2 km
2
 (Vangažu pilsēta – 5,1 km

2
, Inčukalna pag. – 107,1 km

2
). 

Iedzīvotāju skaits: 8305 

Iedzīvotāju blīvums: 74 cilv./km
2 

Bezdarba līmenis 2013.gada beigās: 6,7% 

 

mailto:dome@incukalns.lv
http://www.incukalns.lv/
mailto:vangazi@latnet.lv
http://www.incukalns.lv/
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1.2. ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

Inčukalna novads atrodas Rīgas reģionā 37 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas, 18 km 

attālumā no Siguldas. Pašvaldība robežojas ar Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un 

Garkalnes novadiem. 

Novada sastāvā kopš administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā ietilpst 

Inčukalna pagasts un Vangažu pilsēta. Par administratīvo centru tika noteikts Inčukalns. 

Novada apdzīvojumu veido Vangaži, Inčukalns, Gauja, Krustiņi, Griķi, Egļupe, Kļavas, 

Meža miers un citas dažāda lieluma apdzīvotās vietas, viensētu grupas un atsevišķas viensētas. 

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. 

 

1.attēls Inčukalna novads Rīgas plānošanas reģiona kartē  

Inčukalna novads ir bagāts mežiem un citām dabas veltēm. Inčukalnam cauri plūst četras 

Gaujas kreisā krasta pietekas: Egļupe jeb Zustrene, Dzelzāmura upīte jeb Inčupe, Stalšēnupīte un 

Straujupe. Novada kopplatība ir 10706 ha. 608,4 ha novada teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā 

parkā. 70% Inčukalna teritorijas aizņem meži, pļavas, krūmāji, parki, upes un dīķi. 

Novads ir bagāts ar mežiem, tie aizņem 63% no kopējās novada teritorijas. Novadā ir arī 

smilts, grants un kūdras atradnes. 

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", u. c. 

Inčukalns 

2006.gadā Inčukalna pagasts kļuva par novadu, kura ziemeļu robeža 20 km garumā iet pa 

krāšņo Vidzemes rotu – Gauju. Lielākās apdzīvotās vietas ir lielciems Inčukalns – ap Inčukalna 

dzelzceļa staciju; lielciems Gauja jeb Gaujaslīči, mazciemi – Indrāni – bijušās Inčukalna muižas 

apkaimē, Sēnīte jeb Krustiņi – ap bijušo restorānu “Sēnīte”, Griķi – Tīnūžu šosejas malā starp 

Vangažu pilsētu un dzelzceļu. 

Vangaži 

Vangaži pilsētas statusu ieguva 1991.gadā. Nelielā un jaunā pilsēta atrodas 30 km no 

Rīgas un tās teritorija ir 5km2. Pilsētas teritorija robežojas ar Garkalnes, Inčukalna un Ādažu 

novadiem. Patīkams akcents pilsētas teritorijā ir zaļie meži un 17 km garā Gaujas pieteka – 

Straujupīte. 
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Svarīgu lomu pilsētā ieņem ražošanas zona. 1957. gadā vienlaicīgi tika celts gan Vangažu 

ciemats (sākotnēji Oktobra ciemats), gan Dzelzsbetona rūpnīca (ģeologi 1955. gadā šeit 

konstatēja labus grants krājumus). 

1.3.IEDZĪVOTĀJI 

Kopā novadā dzīvo 8305 iedzīvotājs. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk PMLP) datiem, salīdzinot 

2013.gadu ar 2012.gadu, kopumā novada teritorijā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par aptuveni 

1,27% (106 iedzīvotājiem). Lielāks iedzīvotāju samazinājums ir vērojams Inčukalna pagastā (-84 

iedzīvotāji), savukārt Vangažu pilsētā iedzīvotāju skaits samazinājies par 12 iedzīvotājiem. 

1.tabula Iedzīvotāju skaita daudzums un blīvums, skaits 2011.-2013.gads 

 2011 2012 2013 

Iedzīvotāju skaits 8400 8411 8305 

Blīvums 74,86 74,96 74,02 

 

2013.gadā Inčukalna novadā bijuši reģistrēti 5516 iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, kas 

sastāda 66% no visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem. 

 

2.attēls Iedzīvotāju struktūra pēc darbspējas sadalījuma, sievietes, vīrieši, novadā kopā 

2013.gadā 

Kā var redzēt 2.attēlā, tad Inčukalna novadā 2013.gadā darbspējīgajā vecumā (no 16 – 62 

gadiem) vīrieši ir vairāk par sievietēm (+129). Pēc darbspējas vecuma (no 62 gadiem un uz 

augšu) sievietes novadā ir vairāk par vīriešiem (+488). Līdz darbspējas vecumam (līdz 16 

gadiem) atšķirība starp vīriešiem un sievietēm ir ļoti minimāla (+17).  

2013.gadā Inčukalna novadā reģistrētas 4284 sievietes un 3939 vīrieši. Sieviešu 

Inčukalna novadā ir par 345 vairāk. 

Inčukalna novads ir daudzkulturāls. Inčukalna novada iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo 

gadu laikā būtiski nav mainījies. 
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2.tabula Iedzīvotāju nacionālais sastāvs, skaits gados 

 2011 2012 2013 

 Inčukalnā Vangažos Inčukalnā Vangažos Inčukalnā Vangažos 

Latvieši 3287 1389 3315 1387 3258 1400 

Krievi 961 1865 955 1862 931 1810 

Ukraiņi 86 226 89 228 87 215 

Baltkrievi 87 220 91 207 91 204 

Poļi 54 98 56 99 50 98 

Ebreji 10 15 10 15 10 13 

Lietuvieši 35 33 34 30 34 31 

Igauņi 1 1 6 1 5 2 

Azarbadžāni 1 19 1 15 1 14 

Čigāni 11 1 8 2 4 5 

 

 

 

3.attēls Inčukalna novada nacionālais sastāvs 2013.gadā, skaits kopā  

Pēc valstiskās piederības Inčukalna novadā 2013.gadā ir 6671 iedzīvotājs Latvijas 

pilsonis, 1413 Latvijas nepilsonis, viens Latvijas bezvalstnieks un 221 pārējie.  

1.4.NODARBINĀTĪBA 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) datiem, 2013.gada sākumā 

bezdarba līmenis Inčukalna novadā bija 8,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, 

bezdarbnieku skaits – 422 personas. Gada laikā bezdarba līmenis samazinājies par 1,7 procenta 

punktiem, bet bezdarbnieku skaits samazinājās par 82 personām, attiecīgi 2013.gada decembrī 

bezdarba līmenis bija 6,7%, bet bezdarbnieku skaits 340.  

Sadalījumā pa mērķa grupām 2013.gada beigās lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu sastāda 

ilgstošie bezdarbnieki – 124 personas jeb 36,5% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita un invalīdi 

bezdarbnieki – 45 personas jeb 13,2% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Salīdzinājumā ar 

Latvieši; 4658 
Krievi; 2741 

Ukraiņi; 302 

Baltkrievi; 295 

Poļi; 148 Ebreji; 23 Lietuvieši; 65 Igauņi; 7 
Azarbadžāni; 15 

Čigāni; 9 
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Ukraiņi
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Igauņi

Azarbadžāni

Čigāni
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2013.gada sākumu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars samazinājās par 24,4 % punktiem jeb par 

40 personām un par 5,4% punktiem samazinājās pirmspensijas vecuma sieviešu īpatsvars jeb par 2 

personām. 

Sadalījumā pēc izglītības līmeņa 2013.gada beigās lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu 

veidoja bezdarbnieki ar profesionālo izglītību – 144 bezdarbnieki jeb 42,4% no kopējā reģistrēto 

bezdarbnieku skaita. 102 bezdarbniekiem jeb 30% tika norādīta vispārējā vidējā izglītība. 

Savukārt 38 bezdarbnieki (11,2% ) bija ar augstāko izglītību, bet 50 personas (14,7%) bija ar 

pamatizglītību. 

Bezdarbnieku sadalījumā pa dzimumiem 2013.gada beigās lielāko reģistrēto bezdarbnieku 

skaitu sastāda sievietes – 201 persona jeb 59%, reģistrētie vīrieši bezdarbnieki – 139 personas jeb 41% 

no kopējā bezdarbnieku skaita. 

Lai atbalstītu bezdarbniekus, Inčukalna novada pašvaldība iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda 

finansētajā projektā ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr. 

1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001, ko realizē sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru. 2013. gadā 

Inčukalna novada dome nodrošināja 46 darba vietas bezdarbniekiem, un gada laikā tika noslēgti 160 

līgumi par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. 

 

1.5. ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA 

Īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām uz 

01.01.2014.  

Inčukalna novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma veidu 

struktūra, un līdz ar to arī dažādas izmantošanas iespējas.  

Inčukalna novada teritorijā ir 372 zemes vienību (2012.gadā – 419 vienības) ar kopējo platību 

255,5 ha (2012. – 285,3 ha). 

 
4.attēls Zemes sadalījums pēc lietojuma Inčukalna novadā, ha, 2013.gads 

32,6% jeb 83,2 ha no teritorijas ir satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (2012.gadā 

tāda pati platība). Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā 

darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu aizņem 43,8 ha jeb 17,14 % no novada kopplatības. 2012.gadā šī 

platība bija 41,2 ha, kas rāda, ka mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir 

palielinājusies par 2,6 ha.  

83,2 

43,8 31,3 

25,3 

23,7 

19,8 
14,7 

Satiksmes infrastruktūras

objektu apbūves zeme
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Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme novadā ir 31,3 ha ( 2012. – 31,8 ha) jeb 12,3%, 

sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme – 25,3 ha( 2012. – 26,3 ha) jeb 9,9%, ražošanas objektu 

apbūves zeme – 23,7 ha (2012. – 28,2 ha) jeb 9,3%, komercdarbības objektu apbūves zeme – 19,8 ha ( 

2012. – 20,3 ha) jeb 7,8%, individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme aizņem 14,7 ha (2012. – 15,7 

ha) jeb 5,8 % no novada teritorijas. 

 

1.6. EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS 

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. 

Inčukalna novadā Uzņēmumu reģistrā uz 2014. gada 1.janvāri reģistrēti 621 subjekti. No tiem 

divas arodbiedrības, 50 biedrības, viens nodibinājums, 45 individuālie komersanti, 2 pilnsabiedrības, 

456 SIA, 2 akciju sabiedrības. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrētas 5 draudzes. 

Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrēts 1 atklātais sabiedriskais fonds. 

 

5.attēls Uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas dinamika Inčukalna novadā, 2010. – 

2013.gads, skaits gadā 

Laika posmā no 2010. – 2013. gadam Inčukalna novadā reģistrēti (Komercreģistrā un 

Uzņēmumu reģistrā) 221 uzņēmumi un likvidēti 50 uzņēmumi. Kopā laika periodā no 2009.gada līdz 

2013.gada beigām novadā ir reģistrēti 614 uzņēmumi un likvidēti 226. 

Pieci uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu novadā 2013. gadā ir SIA „STRAUJUPĪTE”, SIA „IKEA 

Industry Latvia Ltd.”, SIA „Rettenmeier Baltic Timber”, AS „INČUKALNS TIMBER”, SIA „GAUJA 

AB” . (skat. 3. tab.).  
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3.tabula Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2013.gadā. Avots: Lursoft 

N.p.k. Uzņēmums Apgrozījums 

(mlj.LVL) 

Pret 

2012. 

Pret 

2011. 

Pret. 

2010. 

Darbības veidi 

1. 

SIA 

„STRAUJUPĪTE” 

25,15 -3% 27% 
2,12 

reizes 

Degvielas, cietā, 

šķidrā un gāzveida 

kurināmā un 

līdzīgu produktu 

vairumtirdzniecība 

2. 

SIA „IKEA 

Industry Latvia 

Ltd” 

22,82 0% 5% 27% 

Zāģēšana, 

ēvelēšana un 

impregnēšana 

3. 

 

SIA "Rettenmeier 

Baltic Timber" 

 

22,24 -3% -7% 0% 

Zāģēšana, 

ēvelēšana un 

impregnēšana 

4. 

AS 

„INČUKALNS 

TIMBER” 

4,46 -2% 5% 27% Mežizstrāde 

5. 
SIA „GAUJA 

AB” 
2,90 -13% 29% 71% 

Citu dzīvnieku 

audzēšana 

6. 

SIA „Lauku 

rudzupuķe” 2,07 60% 
Nav 

datu 

Nav 

datu 

Mazumtirdzniecība 

nespecializētos 

veikalos 

7. 

SIA „PLUSS 1” 

1,81 -10% -15% -14% 

Degvielas 

mazumtirdzniecība 

degvielas uzpildes 

stacijās 

8. 

SIA „TROPIKS – 

ALI” 1,62 5% 15% 26% 

Mazumtirdzniecība 

nespecializētos 

veikalos 

9. 

SIA „IF Service” 

1,56 56% 
4,80 

reizes 

145,90 

reizes 

Citur neklasificētie 

specializētie 

būvdarbi 

10. 

SIA 

„RĀMKALNI 

SERVISS” 1,54 27% 98% 
3.25 

reizes 

Cita veida augļu 

un dārzeņu 

pārstrādāšana, 

gaļas pārstrāde un 

konservēšana, u.c. 

 

  

https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=BMDSNCMHMTWYQHPYMNUMIRNGXIQBBQ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=BMDSNCMHMTWYQHPYMNUMIRNGXIQBBQ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=BMDSNCMHMTWYQHPYMNUMIRNGXIQBBQ
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2. INČUKALNA 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. 
 

 

6.attēls Inčukalna novada pārvaldes struktūra 

 

Inčukalna novada dome atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam" sastāv no 15 deputātiem, kuri tika ievēlēti 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās. Domes 

sēdes notiek vienu reizi mēnesī. 

Dome no deputātu vidus ievēlējusi domes priekšsēdētāju un vienu domes priekšsēdētāja 

vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos, kurš pilda arī domes priekšsēdētāja 

pienākumus viņa prombūtnes laikā. 
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7.attēls Domes darba atspoguļojums grafikā (2011. – 2013.gads) 

Inčukalna novada domē laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ir notikušas 

15 domes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par 861 jautājumiem (par 271 vairāk, nekā 

2012.gadā). tika pieņemti 34 saistošie noteikumi (par 9 vairāk, nekā 2012.gadā). 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumprojektus, dome no deputātiem izveidojusi 

sešas komitejas: 

 Komunālo jautājumu komiteja septiņu deputātu sastāvā; 

 Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu 

komiteja sešu deputātu sastāvā; 

 Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja sešu deputātu sastāvā; 

 Finanšu jautājumu komiteja piecu deputātu sastāvā. 

Inčukalna novada Domes darba organizāciju reglamentē Inčukalna novada pašvaldības 

nolikums. 

Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību atbilstoši domes nolikumam un domes 

lēmumiem nodrošina administrācija, ko vada domes iecelts izpilddirektors. 

Pašvaldības galvenās funkcijas nosaka likums “Par pašvaldībām”. Pamatojoties uz šī 

likuma prasībām un veicot citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus, 

pašvaldība mērķtiecīgi plāno un izmanto budžeta līdzekļus. 

Pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, administrācijas darbiniekiem un 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:  

 Administratīvo pārkāpumu komisija; 

 Privatizācijas komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa 

noteikšanas un iesniegumu izskatīšanas komisija.  

 

2.2. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES, STRUKTŪRVIENĪBAS UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kuras darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem: 

 Bāriņtiesa; 
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 Sociālais dienests; 

 Vangažu vidusskola; 

 Inčukalna pamatskola; 

 Mūzikas un mākslas skola; 

 Pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” ar filiāli „Lapsiņa”, „Jancis” Vangažos;  

Inčukalna novada pašvaldības struktūrvienības: 

 Būvvalde; 

 Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Finanšu nodaļa; 

 Kanceleja; 

 Vangažu pilsētas pārvalde; 

 Inčukalna novada bibliotēka; 

 Inčukalna tautas nams; 

 Vangažu kultūras nams; 

 Inčukalna sporta komplekss; 

 Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļa. 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 PSIA „Vangažu Namsaimnieks”; 

 PSIA „Vangažu Avots”; 

 PSIA „Vangažu ambulance”; 

 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 

 KKS „Allažu saime” 

 SIA „Rīgas rajona olimpiskais centrs” 

Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šāda pašvaldības aģentūra:  

 PA „Sociālās aprūpes māja „Gauja””. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 „Latvijas pašvaldību savienība”; 

 „Latvijas pilsētu savienība”; 

 „Latvijas pašvaldību mācību centrs”. 

2.3. DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 

Reģionālā pašvaldības policija tika izveidota 2012.gada 1.martā uz Ķekavas novada 

pašvaldības policijas bāzes. Šobrīd Reģionālā pašvaldības policija apkalpo Ķekavas, Baldones un 

Inčukalna novadu.  

Inčukalna novada pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic sabiedriskās kārtības 

uzturēšanu Inčukalna novada administratīvajā teritorijā. Darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar 

Valsts policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām.  

Notikumi/ izsaukumi (turpmāk N/I ) – 1173 

Janvāris – 84; februāris – 111; Marts – 100; Aprīlis – 105; Maijs – 139; Jūnijs – 173; Jūlijs – 125; 

Augusts – 152; Septembris – 139; Oktobris – 140; Novembris – 142; Decembris – 139. 

Vidējais mēneša notikumu/izsaukumu skaits – 97/98 

4.tabula Salīdzinājumā pēc notikuma vietām 

Vieta N/I 2013 

g. 

no tiem 

VP 2013 

N/I 2012 

g. 

no tiem 

VP 

N/I pret 

2012 

VP pret 

2012 

Vangaži 495 76 407 74 +88 +2 

Gauja 237 79 262 29 -25 +50 

Inčukalns 414 32 272 25 +142 +7 
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Egļupe 27 11 19 3 +8 +8 

KOPĀ: 1173 198 960 131   

 

N/I pēc būtības: 

 Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni vai kaimiņiem – 214; 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana citu iestāžu darbā – 37 (NMP. VP, Sociālais 

dienests, UGD utt.); 

 Sabiedriskās kārtības pārkāpumi – 366 (kautiņi, guļošas personas, alkohola lietošana, 

trokšņošana); 

 Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 101; 

 Par dzīvnieku apdraudējumu – 70; 

 Par Noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – 86 (pret īpašumu, pret personas veselību); 

 Nepieciešama policijas darbinieku palīdzība – 299. 

 

Administratīvā pārkāpuma protokoli (turpmāk APP) – 741 

Saskaņā ar Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksu (turpmāk LAPK) – 554 

Nav ievēroti Inčukalna novada saistošie noteikumi (turpmāk I.N.S.N.) – 187 

RPP INN sastādījusi 81 Administratīvā pārkāpuma protokolus – paziņojumus par apstāšanos un 

stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu. 

Vidējais mēneša APP skaits – 61/62 

 

5.tabula Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana, pēc gadiem 

APP kopā 2012.gads 2013.gads Starpība 

LAPK + I.N.S.N. 198 741 +543 

 

6.tabula Administratīvais darbs RPP INN 

 2012.gads 2013.gads starpība 

Saņemtā korespondence 100 424 +324 

Nosūtāmā korespondence 155 990 +835 

Saņemtie iesniegumi 59 111 +52 

 

Prevencija 

Inčukalna novada izglītības iestādēs organizētas lekcijas/ izglītojoši pasākumi: 

 Marts/ Aprīlis - informatīva lekcija PII caur rotaļām par drošību pavasarī un vasarā; 

 Septembris - informatīva lekcija PII caur rotaļām par drošību rudenī; 

 Septembris/Oktobris – lekcija „Esi drošs”; 

 Septembris/Oktobris – lekcija „Administratīvā atbildība”; 

 Septembris/Oktobris – lekcija „Kriminālā atbildība”; 

 Decembris – lekcija „Par pirotehniku”. 

Organizēti reidi: 

 Marts – „Esi redzams” un „Droši svētki” ; 

Kontrolēt atstarojošo elementu lietošanu diennakts tumšajā laikā neapgaismotos ceļa posmos; Apsekot 

jauniešu pulcēšanās vietas. 

 Maijs – Par neatļautām atkritumu izgāztuvēm Inčukalna novadā; 

Tika apsekoti Inčukalna novada teritorijā esošie Valsts meži. Tika konstatētas 3 (trīs) ierīkotas 

atkritumu izgāztuves šim nolūkam neparedzētās vietās. 

 Jūnijs – „Droši svētki”; 
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Tika apsekotas Inčukalna novada viesu mājas Izglītības iestāžu izlaiduma laikā ar mērķi žūpības 

novēršana n/g jauniešu vidū (Diviem nepilngadīgiem jauniešiem tika konstatēts alkohols izelpotajā 

gaisā). 

 Jūlijs - Noskaidrot un veikt kontroli Inčukalna novada saistošo noteikumu Nr.14/2010 no 

18.08.2010. "Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu 

aizsardzību Inčukalna novadā" izpildi, kas saistoši visām juridiskām un fiziskām personām 

neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā 

vai zemesgrāmatā.  

 Oktobris – „Esi redzams”; 

Uzlabot gājēju un satiksmes drošību Inčukalna un Ikšķiles novada teritorijās, kā arī nākotnē samazināt 

likumpārkāpumu skaitu. 

 Novembris – „Amatierzvejas un rūpniecisko zveju kontrole Inčukalna novada administratīvās 

teritorijas iekšējos ūdeņos” (3 reizes). 

RPP INN organizē pasākumus: 

 Maijs – „Drošs un vesels”; 

RPP INN sadarbībā ar Valsts policijas Siguldas iecirkni un Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrību rīko posmu sacensības jauniešiem no Inčukalna novada skolām. RPP INN piedalās posmā 

„Drošs un vesels”, kurā jaunieši rādīs savas zināšanas drošības un veselības jautājumos (kā arī iegūs 

jaunas zināšanas dažādākās tēmās par drošības jautājumiem un veselīgu dzīvesveidu vasarā). 

 Septembris – „Drošības diena”; 

 Oktobris – „Esi redzams”; 

Inčukalna pamatskolas skolēnu pašpārvalde kopā ar RPP INN veiks Ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanas kontroli, kuras laikā vērsīt autovadītāju uzmanību uz Aizlieguma zīmi skolas teritorijā, 

gājēju pārejas pareizu šķērsošanu un atstarojošo elementu lietošanu ikdienas apģērbā. 

 

RPP INN pastiprināti nodrošina sabiedrisko kārtību Inčukalna novada svētkos: 

1. „Inčukalna novada dziesmu svētki”; 

2. „Inčukalna novada deju svētki”; 

3. „Līgo”; 

4. „Slāvu vainags”. 

 

2.4. PĀRSKATA GADA GALVENIE NOTIKUMI 

Kā jau minēts iepriekš, galvenais 2013.gada notikums bija pašvaldību vēlēšanas. Jaunievēlētie 

deputāti atbalstīja iepriekš uzsāktos pašvaldības izaugsmes projektus un darbus, kā arī atbalstīja un 

atbalsta jaunu uzsākšanu.  

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

darbs pie teritorijas vides sakārtošanas:  

– projekts „Straujupītes labā krasta labiekārtošana”;  

– strūklakas ierīkošana Straujupītē;  

– projekts par Senās svētvietas „Kalnaābrantu Vilkaču priedes„ stenda izgatavošanu;  

– bērzu un melnalkšņu  dižstādu  stādīšana pašvaldības īpašumā „Kadiķi”;  

– veikta koku uzskaite parkos un kapu teritorijās; 

– gājēju ietves rekonstrukcija pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” filiālē „Lapsiņa”; 

– u.c. 

Turpināti teritorijas apgaismošanas darbi  (sakārtots apgaismojums Miera ielā Inčukalnā), 

turpinās darbi pie izglītības iestāžu telpu remontiem, bērnu laukumu ierīkošanas (rotaļu laukuma 

aprīkojumu iegāde PII „Minka” filiālē „Lapsiņa”). 
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2013.gadā ar jaunām telpām nodrošināts Inčukalna novada Sociālais dienests, kas dod iespēju 

uzlabot dienesta darbu. Ir radītas divas jaunas darba vietas. 

Vangažu kultūras namam veikti jumta rekonstrukcijas darbi, savukārt Inčukalna Tautas namam 

iegādāta jauna skatuves iekārta. 

 Jau no 2013.gada jūlija tika organizēti darbi, lai sagatavotos veiksmīgai pārejai uz euro.  

Lai optimizētu pašvaldības kancelejas darbu un samazinātu izdevumus, deputātu darbam tika 

iegādāti portatīvie datori.  

Sākta serveru sistēmas attīstība uz Novell programmatūras bāzes. Domes  deputātu un 

darbinieku dokumentu apmaiņai – Novel Filr un sadarbībai  

 darba procesā – Novell Vibe.  

Veikts mantiskais ieguldījums (Inčukalna apkures iekārtas un siltumtrases) pašvaldības SIA 

„Vangažu Namsaimnieks” pamatkapitālā. Lai uzsāktu pirmo apkures sezonu, kapitālieguldījums arī 

naudā 170000 LVL. 

Apstiprināts projekts pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai ūdenssaimniecībā Inčukalnā un 

Gaujā. Šo projektu realizēs pašvaldības SIA „Vangažu Avots”.  

Sakarā ar nepietiekamiem līdzekļiem ielu, ceļu uzturēšanai  2013.gadā  tika veikti tikai 

nepieciešamākie ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi. 

 

2.5. PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS 

DARBĪBU NĀKOTNĒ 

2014.gada 30.janvāra Inčukalna  novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts 2014.gada 

pašvaldības budžets 6317157 EUR (4439723  latu) apmērā, kas sastāv no 6 003 999 EUR, (4 

219635 latu) ieņēmumu prognozes, 313158 EUR (220089 latu) ietaupījuma no 2013.gada. 2014.gadā 

vēl ieplānots ieguldīt  PSIA “Vangažu avots”  pamatkapitālā 142300 EUR (100009 

latus)ERAF projektu “ Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā  “ 

un “Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna  ciemā” .    

2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 

4176580 EUR (2935317 latu) apmērā, bet nekustamā īpašuma nodoklis – 360556 EUR (253400 lati). 

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 91,7%. Prognozētie 

nodokļu ieņēmumi 2014.gadam ir par 405 234 latiem mazāki nekā 2013.gadā. 

Inčukalna novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa un  90%  –  no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa prognozes. 

2014.gada budžeta plānošana ir ļoti sarežgīta, ņemot vērā neatliekamās veicamās lietas, kā arī 

ieņēmumu un izdevumu dinamikas izmaiņas. Prognozētie ienākumi pašvaldībai ļaus plānot konkrētu 

naudas summu iecerēto mērķu sasniegšanai un svarīgu projektu realizācijai, cenšoties padarīt pēc 

iespējas vairāk, paaugstinot visu novada iedzīvotāju labklājību. 

Plānojot budžetu, Inčukalna novada pašvaldība izvirzījusi uzdevumu – efektīva novada 

nodokļu maksātāju sarūpētā budžeta izlietošana: 

– uzlabojot pašvaldības teritorijas, iestāžu infrastruktūru; 

– PSIA „Vangažu Avots” realizētais ūdenssaimniecības attīstības projekts; 

– apkures infrastruktūras uzlabošanas projektu virzība; 

– u.c.  

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

uzturēšanai (renovācijai).  

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

projektus iedzīvotāju labklājības uzlabošanā.  
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3.PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETS 

Inčukalna novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 

Pamatbudžets ir budžeta ieņēmumu daļa, ko veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

nekustamā īpašuma nodoklis), ne nodokļu ieņēmumi (pašvaldības nodevas, ieņēmumi no pašvaldības 

piekritīgās mantas realizācijas, maksājumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem), maksājumi no 

valsts budžeta, savukārt speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētos ieņēmumu avotus – 

privatizācijas fondu, dabas resursu nodokli. speciālā budžeta līdzekļi, saskaņā ar likumdošanu, tiek 

novirzīti konkrētu pasākumu realizācijai. 

3.1. INČUKALNA NOVADA 2013.GADA BUDŽETA ANALĪZE 

Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta plāns tika apstiprināts 30.01.2013. prot.Nr.3-1§–

ieņēmumos 3957,tūkst. lati un izdevumos 4106,00 lati, speciālā budžeta plāns - ieņēmumos 89,0 tūkst. 

lati ,izdevumos 52,1tūkst. lati. 

Ar 2013.gada 20.marta domes lēmumu Nr.9-5§ tika mainīts pamatbudžeta plāns ieņēmumos 

(+) 571,5 tūkst. lati, izdevumos (+) 28,0 tūkst. lati. 

2013.gada 21.augustā ar domes lēmumu  Nr.8-39§ tika mainīts pamatbudžeta plāns ieņēmumos 

(+) 13,3tūkst. lati, izdevumos (+) 13,3 tūkst. lati. Speciālā budžeta ieņēmumi tika palielināti par 15,4 

tūkst. latiem, izdevumi - palielināti par 18,7 tūkst.latiem. 

Ar 2013.gada 16.oktobra sēdes lēmumu Nr.11-48§ tika mainīts pamatbudžeta plāns ieņēmumos 

(+) 195,5 tūkst. lati, izdevumos – (+) 195,5 tūkst. lati. 

 
 

8.Attēls Ieņēmumi 2013.gadā, LVL, % 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns gadam ar izmaiņām izpildīts par 105.8 % -  5039,2 tūkst.lati. 

Salīdzinot ar 2012.gadu, 2013.gada budžeta ieņēmumi ir palielinājušies par 806,1 tūkst. latiem, jeb par 

19%. 

Nodokļu ieņēmumi ir palielinājušies par 11%, maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi - 

par 4.1 %, valsts budžeta transferti - par 54 % . 

Pašvaldības pamatbudžeta precizētais izdevumu plāns 4342,8 tūkst. lati ir izpildīts par 93.9% 

-4076,9 tūkst. lati. 
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219; 0% Nodokļu ieņēmumi
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7.tabula Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

  (tūkst.LVL)   

Rādītājs Izpilde 

2011.g. 

Izpilde 

2012.g. 

Izpilde 

2013.g. 

Plāns 

2014.g. 

Kopā ieņēmumi (II+V) 4415,4 4233,1 5039,2 4219,8 

Nodokļu ieņēmumi 2971,3 3008,1 3340,6 3199,7 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2665,6 2709,7 3017,0 2935,3 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 305,7 298,4 323,6 264,4 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 121,5 120,4 134,1 117,0 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvi 141,5 129,2 137,5 105,7 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 42,7 48,8 52,0 41,7 

Nenodokļu ieņēmumi 19,5 20,0 35,0 23,4 

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, 

depozītiem 
1,2 0,8 0,2 0 

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 6,8 8,0 8,5 6,9 

Naudas sodi un sankcijas 11,4 7,6 14,3 6,4 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi  0.1 3,1 1,2 0,5 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas, pamatparāda 

kapitalizācijas 

0 0.5 10,8 9,6 

Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
282,9 305,3 317,8 318,9 

V Transfertu ieņēmumi 1141,7 899,7 1345,6 677,8 

t.sk. Pašvaldību budžetu transferti 66,3 78,8 79,1 108,5 

Valsts budžeta transferti 

 
1075,4 820,9 1266,5 569,3 

Ārvalstu finanšu palīdzība   0,2 0 

 

8.tabula Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi  

 2011. 2012. 2013. Plāns 2014. 

II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 
4027,4 5295,6 4076,9 4439,8 

Vispārējie valdības dienesti 400,1 402,0 394,5 611,6 

t.sk Izpildvara ,likumdošanas vara, finanšu un 

fiskālā darbība 
294,2 320,2 353,9 422,1 

transferti citu pašvaldību budžetiem 

(izlīdzināšanas fonds) 
2,6 0 0 0 

Pašvaldību parādu procentu nomaksa 103,3 81,8 40,6 37,3 

Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura 

transferti (rezerves) 
   152,2 

Sabiedriskā kārtība un drošība. tiesību 

aizsardzība 
44,1 79,1 95,6 96,4 
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Ekonomiskā darbība-transports, nodarbinātības 

darbība 
292,8 5,1 97,3 54,9 

Izglītība 1564,0 2740,9 1722,5 1735,9 

Sociālā aizsardzība 823,3 785,2 765,9 846,5 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
440,3 788,6 440,7 488,0 

Atpūta. kultūra un reliģija 462,9 494,7 560,4 606,5 

IX Izdevumi pēc ekonomikās klasifikācijas(1+2) 4027,4 5295,6 4076,9 4439,8 

1.Uzturēšanas izdevumi 3557,8 3658,3 3804,3 4097,0 

Kārtējie izdevumi 2909,6 3115,6 3322,0 3461,6 

Atlīdzība 1939,2 2026,1 2179,2 2213,1 

Atalgojumi 1556,7 1625,8 1709,1 1726,5 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
382,5 400,3 470,1 486,6 

Preces un pakalpojumi 970,4 1089,5 1142,8 1248,5 

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 0,6 1,0 0,7 2,6 

Pakalpojumu apmaksa 599,2 661,4 698,1 774,9 

Materiālu. energoresursu. ūdens un inventārs  377,5 421,8 437,5 463,1 

Grāmatu un žurnālu iegāde 3,7 3,6 3,6 4,0 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi -10,6 1,7 2,9 3,9 

Procentu izdevumi 99,1 78,2 35,5 32,5 

Subsīdijas ,dotācijas un sociālie pabalsti 381,7 308,3 277,6 280,5 

t.sk.Subsīdijas un dotācijas sabiedriskām 

organizācijām 
0,6 0,3 0,3 0 

Sociālie pabalsti 381,1 308,0 277,3 280,5 

Izdevumi kapitālieguldījumiem 

 
469,4 1637,4 272,5 342,8 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 0,2 0 0.1 0 

Uzturēšanas izdevumu transferti  pašvaldībām 167,4 156,1 169,2 322,4 

X Ieņēmumu pārsniegums(+),deficīts(-)   387,9 -1062,5 962,3 -220,0 

XI Finansēšana -(I-IX) -387,9 1062,5 -962,3 220,0 

Budžeta līdzekļu izmaiņas -214,0 271,7 -330,9 505,9 

budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 589,0 803,0 531,3 862,2 

budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 803,0 531,3 862,2 356,3 

Aizņēmumu atmaksa -158,1 -131,5 -461,5 -238,6 

Saņemtie aizņēmumi 0 967,3 59,4 0 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā -15,8 

 

-45,0 

 
-229,3 -47,3 

Kapitālieguldījumu fondu akcijas 0 0 -31,3 0 
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Izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  

 

 
9.attēls Izdevumi 2013.gadā atbilstoši ekonomiskajām  kategorijām, LVL 

 

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem: 

 Atlīdzība – 2179197 lati - 53.4% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2012.gadu 

atlīdzība palielinājusies par 153088 latiem jeb 7.6%; 

 t.sk. atalgojums – 1709130 lati - 41.9% no kopējiem izdevumiem, salīdzinājumā ar 2012.gadu 

– palielinājums par 83282  latiem jeb 5.1%; 

 darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumi, pabalsti un kompensācijas - 470067 lati – 

11.5 %; 

 Preces un pakalpojumi – 1142814 lati - 28.0%. Izdevumi 2013.gadā ir palielinājušies par 53301 

latiem jeb 4.8 %; 

 Procentu maksājumi par aizņēmumiem - 35535 lati - 0.9% 2013.gadā procentu maksājumi ir 

samazinājušies par 42681 latiem jeb par 45%; 

 Subsīdijas un dotācijas biedrībām un sabiedriskām organizācijām – 300 lati; 

 Sociālie pabalsti – 277323 - 6.8 % no 2013.gada budžeta izdevumiem, salīdzinājumā ar 

2013.gadu samazinājums - 30659 lati jeb 10%; 

 Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti - 169079 lati – 4.1%, salīdzinājumā ar 2012.gadu 

palielinājums par 8.3 %; 

 Pamatkapitāla veidošana - 272502 lati - 6.7%, 6 reizes mazāk kā 2012.gadā; 
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Izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

 

 
10.attēls Izdevumi 2013.gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

Vispārējie valdības dienesti – 394450 lati – 10,1%, 2012.g. – 401985 lati (7,8 %) t.sk.: 

 Izpildvaras  izdevumi – 353898 lati-9,0 %, 2012.gadā – 320137 lati – 6,2%; 

 Pašvaldības parāda darījumi – 40552 lati – 1,0 %, 2012.gadā – 81848 lati – 1,6 %; 

 Sabiedriskā kārtība un drošība – 95562 lati – 2,5%, 2012.gadā – 79128 lati – 1,5%; 

 Ekonomiskā darbība – 95562 lati – 2,5 %, 2012.gadā – 5129 lati – 0,1%. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 440728 lati – 11,3%, 2012.gadā – 788615 lati – 

15,4%, t.sk.  

 teritoriju attīstība – 41268 lati, 2012.gadā – 35984 lati; 

 ielu apgaismošana – 33489 lati, 2012.gadā – 393511 lati; 

 teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība – 365971 lati, 2012.gadā – 359120 lati. 

Atpūta, kultūra un reliģija – 560418 – 14,4%, 2012.gadā – 494714 lati – 9,6%, t.sk.: 

 Sporta kompleksa uzturēšanas izdevumi – 285919 lati ,2012.gadā – 279221 lati; 

 Bibliotēku uzturēšana – 57385 lati, 2012.gadā – 52894 lati; 

 Inčukalna tautas nama un Vangažu kultūras nama izdevumi – 198231 lati, 2012.gadā – 145184 

lati; 

 Pārējām sporta aktivitātēm – 15979 lati, 2012.gadā – 14863 lati; 

 Laikraksta „Novada vēstis” izdošanas izdevumi –2904 lati, 2012.gadā – 2552 lati. 

Izglītība – 1736725 lati – 44,6%, 2012.gadā – 2752410 lati – 54,0 %, t.sk.  

 Pirmsskolas izglītība – 599668 lati, 2012.gadā – 519143lati, 

 Pamatizglītība – 806140 lati , 2012.gadā – 1888731 lati, 

 2012.g. tika realizēts KPFI projekts Inčukalna novada skolu renovācija – 1064691 lats; 

 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 148979 lati, 2012.gadā – 153079 lati; 

 Skolēnu pārvadāšanas izdevumi –61366  lati,2012.gadā – 45396 lats, 

 Savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem – 139085 lati, 2012.gadā – 146061 

lati, 
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 Pārējā izglītības vadība – 8631 lati, 2012.gadā – 8415 lati. 

Sociālā aizsardzība – 765938 lati, 2012.gadā – 785219 lati  

 Atbalsts bezdarba gadījumā LVL 44339, 2012.gadā – 41636 lati (Nodarbinātības Valsts 

aģentūras Eiropas sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās„ 

pārvietots uz funkcionālo kategoriju „Ekonomiskā darbība”); 

 Mājokļa atbalsts – 80467 lati, 2012.gadā – 153562 lati (Dzīvokļu pabalsti naudā un natūrā , 

pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanas izdevumi, dotācija īres maksas daļējai apmaksai 

sociālo dzīvokļu īrniekiem); 

 Atbalsts gados veciem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem 242637 lati; 

 Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām – 154476 lati, 2012.gadā – 

154061 lats; 

 Sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes – 6772 lati. 2012.gadā – 

5063 lati, t.i., sociālās mājas Gaujaslīči 3, Kārļzemnieki 4 uzturēšanas izmaksas; 

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība – 264389 lati, 2012.gadā – 181943 lati, t.sk. 

 norēķini par uzturēšanos aprūpes mītnēs – 77379 lati, 2012.gadā – 69902 lati; 

 sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi - 80467 lati, 2012.gadā 86196 lati; 

 Dienas centra Gaujā, Dienas centra „Sarma”, Dienas centra „Vangaži” uzturēšanas izdevumi – 

39465 lati, 2012.gadā – 41795 lati; 

 Aprūpe mājās – 11545 lati, 2012.gadā - 14507 lati; 

 Invalīdu asistenta pakalpojumi 7317 lati ( valsts finansējums). 

 

3.2. SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Inčukalna novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst valsts autoceļu (ielu) fonda saņemtie 

līdzekļi pašvaldības ceļu, ielu uzturēšanai un remontam, dabas resursu nodokļa maksājumi un pārējie 

maksājumi, kas neietilpst pamatbudžetā. 

8.tabulā apkopota speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika  no 2011. līdz 

2013.gadam , kā arī 2014.gadā plānotais speciālais budžets. 

9.tabula Inčukalna novada pašvaldības speciālais budžets 

  (tūkst.LVL)   

Rādītājs Izpilde 

2011.g. 

Izpilde 

2012.g. 

Izpilde 

2013.g. 

Plāns 

2014.g. 

Kopā ieņēmumi (II+V) 106,0 94,2 112,1 133.4 

Nodokļu ieņēmumi 32,4 31,5 40,2 40,5 

Dabas resursu nodoklis 32,4 31,5 40,2 40,5 

Nenodokļu ieņēmumi 0,5 0,1 0,1 0 

Transfertu ieņēmumi 73,1 62,6 71,8 92,9 

Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts 

budžeta transferti un mērķdotācijas 
73,1 62,6 71.8 92,9 

VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 
64,2 175,1 55,5 85,1 

Ekonomiskā darbība- transports 51,5 136,5 52,1 85,1 

Vides aizsardzība 12,7 38,6 3,4 0 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 0 0 0 

IX Izdevumi pēc ekonomikās 64,2 175,1 55,5 85,1 
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3.3. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 

Pamatojoties uz 2011.gada 2.decembrī noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu starp AS 

„Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”, kas paredz celt īpaši trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu labklājību, nododot pašvaldību domēm dāvanu kartes „Elektrības 

norēķinu karte – 500 kWh”, lai tās šīs dāvanu kartes nodotu trūcīgajām mājsaimniecībām, daudzbērnu 

ģimenēm, kas lieto „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju. 2013.gadā trūcīgajiem pašvaldības 

iedzīvotājiem izsniegtas 131 norēķinu karte par kopējo norēķinu summu 7035 lati. Neizmantotās 

norēķinu kartes 250 gab. tika atgrieztas  13425 latu vērtībā. 2013.gadā Inčukalna novada dome  

saņēma ziedojumus no AS „Latvijas gāze”   Bērnu aizsardzības dienas pasākumam Vangažos – 500 

latus, Vangažu kultūras nama organizētajam grafiti festivālam – 450 latus. 

10.tabula Dāvinājumā saņemtie pamatlīdzekļi 

Bilances 

konts 

Nosaukums Dāvinātājs Sākotnējā 

vērtība 

1233 Bibliotēkas grāmatas fiziskas un juridiskas 

personas 
504 

1211 Dzīvojamās ēkas Fiziska persona 5989 

1214 Zeme zem ēkām un būvēm  Fiziska persona 3128 

 Kopā  9621 

11.tabula Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi 

 Nosaukums Dāvinātājs    

1233 Bibliotēku fondi Salaspils novads  622  622 

KOPĀ 622 0 622 

3.3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes platības ir salīdzinātas ar VZD datiem, izvērtējot 

katru īpašumu vai piekritīgo zemes gabalu. Pašvaldības īpašumi Inčukalna novada teritorijā pēc VZD 

datiem ir 267.88 ha, pēc Inčukalna novada domes datiem 267.88 ha. 

Salīdzināšana ar VZD datiem veikta arī par pašvaldības īpašumā un piekritībā esošajām ēkām 

un būvēm par katru objektu atsevišķi. Atšķirības veidojas par privatizētajām ēkām, par kurām VZD 

datos nav veiktas izmaiņas.  

 Atbilstoši MK noteikumu Nr.1486 39.punkta prasībām vienlaicīgi ar gada inventarizāciju 

(rīkojums Nr.RV-116 no 2013.gada 28.oktobra) tika novērtēts vai pastāv kāda no pazīmēm, kas norāda 

uz ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumu un izdarīta attiecīga atzīme inventarizācijas aktos. 

Pēc inventarizāciju komisiju atzinuma nevienam no pamatlīdzekļiem netika konstatētas vērtības 

samazinājuma pazīmes. 

 

 

 

klasifikācijas(1+2) 

1.Uzturēšanas izdevumi 45,0 64,2 48,6 85,1 

Kārtējie izdevumi 45,0 64,2 48,6 85,1 

Pakalpojumu apmaksa 45,0 64,2 48,6 85,1 

Izdevumi kapitālieguldījumiem 19,1 110,9 6,9 0 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 0 55,0 0 0 
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12.tabula Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikušās vērtības, Ls 

 
Atlikusī vērtība LVL 

 Uz 01.01.2013. 

(tūkst.lati) 

uz 31.12.2013. 

(tūkst.lati) 

Zemes gabali ,ēkas, 

būves un ilggadīgie 

stādījumi, t.sk. 

8748,5 8272,1 

Dzīvojamās ēkas 337,5 330,5 

Nedzīvojamās ēkas 3938,7 3858,8 

Transporta būves 1576,5 1333,5 

Zeme 2064,4 2061,3 

Inženierbūves 638,9 508,8 

Mežaudzes 35,2 35,2 

Pārējie nekustamais 

īpašums 
157,3 144,0 

 

Būtiskākās izmaiņas saistītas ar 2013.gada 17.jūlijā domes pieņemto lēmumu par Inčukalna 

novada siltumpārvades sistēmu Inčukalna pagastā mantisko ieguldījumu SIA „Vangažu namsaimnieks” 

pamatkapitālā - siltumtrases tiek izslēgtas no grāmatvedības uzskaites – 122,8 tūkst. latu vērtībā 
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3.4. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu  
Mēs esam veikuši INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk 

tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. 

Revidētais konsolidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli 

– veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. 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 grāmatvedībasuzskaites 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 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. 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 2013. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata 

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

2013. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”  

Licence Nr. 13 

Māris Biernis 

Valdes priekšsēdētājs  

Zvērināts revidents                                                                

Sertifikāts Nr. 148 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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3.3. REALIZĒTIE PROJEKTI 

 

13.tabula Aktuālie Inčukalna novada domes investīciju projekti uz 01.10.2013.  

N.p.k. 
Projekta nosaukums un 

Nr. 

Fonda 

nosaukums 

un 

attiecināmo 

izmaksu 

līdzfinansēju

ms % 

Īstenošanas 

periods 

Kopsumma 

(EUR) 

Pašvaldīb

as 

līdzfinans

ējums 

(EUR ) 

Publiskais 

(Valsts un  

Fondu) 

līdzfinansēju

ms (EUR) 

1 "Speciālistu piesaiste 

Inčukalna novada domei" 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA

/VRAA/008 

ESF, 100% 2011.-2015. 26321,71 0,00 26321,71 

2 "Straujupītes labā krasta 

labiekārtošana Vangažu 

pilsētas teritorijā” nr.12-

04-L32100-000011 

ELFLA, 90% 2012.-2013. 7001,71 700,17 6301,54 

3 "Tautas daiļamatu 

prasmju stiprināšana" Nr. 

13-04-LL01-L413101-

000004 

ELFLA, 90% 2013.-2014. 2872,51 735,95 2136,56 

4 "Invalīdu pacēlāja iegāde 

Inčukalna novada sporta 

kompleksa pieejamības 

nodrošināšanai 

invalīdiem"Nr.13-04-

LL01-L413101-000001 

ELFLA, 90% 2013. 5294,51 529,45 4765,06 

5 Kā sadarbības partneris  

"Ūdenstūrisma kā dabas 

un aktīvā tūrisma 

komponentes attīstība 

Latvijā un Igaunijā" 

Nr.EU43385 

 
2013.-2014. 20000,00 

  

6  Kā sadarbības partneris  
"Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”  

Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA

/NVA/001 

ESF, 100% 
Izveidotas 42 

darba vietas    

 

Procesā : Sagatavoti un iesniegti izvērtēšanai  4 projektu pieteikumi.  

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

veikt precīzu salīdzinošo analīzi par pēdējiem diviem gadiem, tāpēc tabulas veidā hronoloģiski tiek 

atspoguļoti tie projekti, kuru realizācija tika veikta šajos gados. Līdztekus šiem projektiem tika 

veikts darbs, kas saistīts ar jaunu projektu pieteikumu un ar to saistītās dokumentācijas izstrādi, kuru 

realizācija plānota 2014.gadā. 
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5. STRUKTŪRVIENĪBAS 

5.1. KANCELEJA 

14.tabula Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi 2013.gadā, 

2012.gadā 

 Saņemti Nosūtīti 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Juridiskas personas  1713 1651 1622 903 936 935 

Fiziskas personas  921 1086 1308 1149 1762 1977 

Iekšējā sarakste 1176 1254 1725 133 165 225 

Reģistrēti līgumi  319 355 298 - - - 

Izsniegtas izziņas 

(dažādas) 
- - - 480 414 439 

Izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu 
- - 641 746 671 671 

KOPĀ: 4129 4346 5594 3411 3948 4247 

 

Kā redzams 14.tabulā, tad gan saņemtajiem, gan nosūtītajiem iesniegumiem ar katru gadu 

ir tendence skaitliski pieaugt. Ja 2013.gadā kopā saņemti 5594 iesniegumi, kas ir par 1248 

iesniegumiem vairāk kā 2012.gadā. 2013.gadā nosūtīti 4247 iesniegumi, kas ir par 299 

iesniegumiem vairāk kā 2012.gadā. Ar šiem skaitļiem var secināt, ka iedzīvotāji kļuvuši aktīvāki un 

biežāk vēršas pašvaldībā, lai nokārtotu kādu aktuālu jautājumu. 

Inčukalna novadā no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 493 

personas, no tām 287 – Inčukalna pagastā, 206 – Vangažu pilsētā. 

 

 
11.attēls Salīdzinošā tabula pa gadiem un deklarētajām personām novadā , skaits 

 

11.attēls atspoguļo Inčukalna novadā deklarēto personu izmaiņas no 2011. – 

2013.gadam. Gan kopējais deklarēto iedzīvotāju skaits, gan atsevišķi Inčukalna pagastā un 

Vangažu pilsētā ar katru gadu pieaug. Ja 2012.gadā kopā tika deklarētas 446 personas, tad 

jau 2013.gadā novadā deklarētas par 47 personām vairāk.  
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5.2. DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 
12.attēls Dzimtsarakstu nodaļas 2013.gada darba atspoguļojums  

 

12.attēlā var redzēt, ka mirstība 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, ir 

samazinājusies par 29 personām, kas ir pozitīvs rādītājs. Diemžēl, arī dzimstība ir 

samazinājusies. 2013.gadā Inčukalna Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrētas 49 dzimšanas, kas 

ir par 21 dzimšanu mazāk, ja salīdzina ar 2012.gadu. Toties reģistrēto laulību skaits ir 

pieaudzis par 4, salīdzinot ar 2012.gadu.  

 

5.3. BŪVVALDE 

15.tabula Inčukalna novada būvvaldes darba atspoguļojums pa gadiem 

 Plānošanas un arhitektūras uzdevumi 

Gads 2011 2012 2013 

Skaits 25 28 33 

 Sūdzības par būvniecības jautājumiem 

Skaits 23 32 87 

 Saskaņoti un akceptēti būvprojekti 

Skaits 91 83 87 

 Pārbaudes un atzinumi 

Skaits 32 37 51 

 Būvatļaujas 

Skaits 34 45 55 

 Būvniecība bez būvatļaujas 

Skaits 2 3  

 Ekspluatācijā nodotas ēkas un būves 

Skaits 22 16 34 

 Būvju demontāžas un nojaukšanas 

Skaits 2 3 1 

 

Kā redzams 15.tabulā, tad Inčukalna novadā 2013. gadā plānošanas arhitektūras uzdevumi ir 

izsniegti par 5 vairāk nekā 2012.gadā. Saskaņoti un akceptēti būvprojekti ir par 4 vairāk nekā 2012. 
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gadā. 2013. gadā  ir izsniegtas par 10 būvatļauju vairāk nekā 2012.gadā. Ekspluatācijā pieņemtās  

būves ir par 4 vairāk nekā 2012. gadā. Izskatītas sūdzības un iesniegumi ir par 55 vairāk nekā 2012. 

gadā. Veiktās pārbaudes un sastādītie atzinumi ir par 14 vairāk nekā 2012. gadā. Izskatītas sūdzības un 

iesniegumi par būvniecības jautājumiem ir par 55 vairāk nekā 2012. gadā.  

Kopumā 2013. gadā Inčukalna novadā,  salīdzinot ar 2012.gadu, vērojams būvniecības 

pieaugums. 

 

5.4. INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA 

Inčukalna novada bibliotēka ir 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. Vangažu pilsētas bibliotēka dibināta 2004. gadā.  

Kopš 01.09.2009. gada Vangažu bibliotēka ir apvienota ar 

Inčukalna novada bibliotēku. 

Inčukalna un Vangažu pilsētas bibliotēka ir Inčukalna 

novada kultūras, izglītības un informācijas iegūšanas centrs, kas 

nodrošina apmeklētājiem draudzīgu un atvērtu vidi mācībām un 

brīvā laika pavadīšanai. Pamatojoties uz Inčukalna novada domē 

apstiprinātajiem bibliotēkas noteikumiem, visiem bibliotēkas 

apmeklētājiem tiek nodrošināta brīva, neierobežota literatūras un 

informācijas saņemšana. Kopīgi plānojam pasākumu plānus ar  

Vangažu bibliotēku, sadarbojamies ar Vangažu skolu un Inčukalna 

skolas bibliotēkām. 

2009. gada 27.oktobrī bibliotēka saņēma akreditācijas 

apstiprinājumu un 5 gadus var turpināt darbu kā kultūras un 

gaismas nesēja. Savukārt 2009. gada 10.jūnijā  Vangažu bibliotēka 

saņēma akreditācijas apliecību Nr.538, kurai akreditācijā piešķirts 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.  

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas stratēģija un politika  ir saistīta ar bibliotēku tīkla 

optimizāciju, bibliotēku datorizāciju un elektroniskā kataloga Alise4i veidošanu. Inčukalna 

bibliotēkas kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2013.gadā ir 19 404 eksemplāri, Vangažu pilsētas 

bibliotēkas – 15 237 eksemplāri. 

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

dāvinājumiem. Laba sadarbība mums izveidojusies ar Swedbanku - ziedoja 100 Ls, bibliotēkas 

lasītāji dāvināja grāmatas. Ļoti laba sadarbība mūsu bibliotēkai ir ar Avots PR. 

Ar katru gadu grāmatu fonds palielinās, tas tiek panākts, plānojot fonda papildināšanu, 

atjaunošanu un krājuma attīrīšanu, arī pateicoties deputātu atbalstam finansiāli. 2013 gadā Vangažu 

pilsētas bibliotēkas jaunieguvumi veido 1853 fiziskas vienības, t.sk. prese. Izslēgto dokumentu 

skaits – grāmatu, serializdevumu skaits 2013 gadā ir 2053. Dāvināto dokumentu skaits un 

dokumentu skaits no projekta līdzekļiem 2013 gadā ir 129 izdevumi pa kopējo summu Ls 417 Ls,  

piegādātājs  LNB Bibliotēku attīstības institūts, Salaspils novada bibliotēka, kā arī novada 

iedzīvotāji. 

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

mēnesi un ātri paši apstrādājam un pievienojam elektroniskam katalogam. Bibliotēkas lietotājiem ir 

pieejamas elektroniskās datu bāzes „Letonika”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka”, NAIS, Inčukalna 

novadpētniecības materiālu katalogs. 
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16.tabula Inčukalna bibliotēkas rādītāji 

 2011. gads 2012.gads 2013. gads 

Lietotāji 1369 1559 1287 

Iedzīvotāji 4635 4616 4626 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai (LVL) 

3487 5269 6494 

Līdzekļi krājuma 

komplektēšanai uz vienu 

iedzīvotāju pašvaldībā 

(LVL) 

1,07 1,14 1.40 

Uz vienu lasītāju (LVL) 

 

3,18 3,38 5.04 

 

Kā redzams no augstāk esošās tabulas, tad krājumu komplektēšana Inčukalna bibliotēkā uz 

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

Parakstot presi 2014. 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 19 reizes gadā, katra bibliotēkas lietotāja 

rīcībā ir grāmatu fonds ar 19404 vienībām. 

Situācijā, kad bibliotēkas telpas ir samērā mazietilpīgas, laikraksti un žurnāli bibliotēkā tiek 

glabāti vienu gadu, pēc kā tie tiek nodoti novada bērnudārziem, Dienas centriem, Gaujas 

pansionātam vai invalīdu biedrībai. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Inčukalna novadā ir trīs dzelzceļa stacijas, kā arī kursē skolēnu autobuss, satiksmes 

autobuss, kas ļauj Inčukalna novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem no citām pašvaldībām brīvi 

nokļūt bibliotēkā. Bibliotēkai ir viens bibliopunkts, kas atrodas dienas centrā „Gauja”, piecpadsmit 

kilometru attālumā no bibliotēkas, kurā Gaujas iedzīvotāji katru dienu var gan saņemt, gan nodot 

grāmatas, kā arī pasūtīt tās.  

Inčukalna bibliotēkā ir reģistrēti 1287 lasītāji, no kuriem 342 ir bērni un jaunieši vecumā 

līdz 18 gadiem. Pēc aprēķiniem sanāk, ka katrs bibliotēkas lietotājs pa gadu izlasa gandrīz 24 

grāmatas un katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēku apmeklē gandrīz 19 reizes gadā. Bibliotēkā 

lasītājiem ir pieejamas 19 404 grāmatas, no tām 1626 bērnu grāmatas, 53 nosaukuma žurnāli un 

laikraksti latviešu un krievu valodā, ir pieejams bezmaksas internets. 

Vangažu pilsētas bibliotēkā kopējais reģistrēto lietotāju skaits 2013.g.- 1550, apmeklējumu 

skaits –23 712, izsniegumu skaits – 17 120. Katrs bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 

15 reizes gadā. Izsniegumu skaits 2013.gadā uz vienu lasītāju – 11. Katra pilsētas iedzīvotāja rīcībā 

bibliotēkas kopkrājumā – 15 237 iespieddarbi. 

17.tabula Novada bibliotēku rādītāji 

 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Lietotāju sk. 2173 2939 2837 

Izsniegums 68099 55774 52734 

Apmeklējumu sk. 27378 43771 38222 

 

17.tabulā statistiski redzams, ka reģistrēto lasītāju skaits, apmeklējumu un izsniegumu 

skaits ir nedaudz samazinājies.  

Inčukalna bibliotēku apmeklē vecāki ar bērniem, ar zīdainīšiem ratiņos, lasītāji ar 

ierobežotām kustībām - visi brīvi var apmeklēt telpas, jo grāmatu krātuve atrodas 1. stāvā un viegli 

pieejama. Dažus lasītājus, kuri ar laiku ir daļēji zaudējuši pārvietošanās spējas, apkalpojam mājās, jo 
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sadarbojamies ar sociālo dienestu. Vangažu pilsētas bibliotēka, diemžēl, nav pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, jo tā atrodas 2. stāvā 

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. 

Par bibliotēkas pasākumiem, izstādēm un jaunieguvumiem var iepazīties vietējā laikrakstā 

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

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Ņemot vērā to, ka bibliotēkā nav atsevišķas telpas 

bērnu nodaļai, darbs ar bērniem un jauniešiem tiek 

veikts bibliotēkas kopējā telpā. Bērniem un jauniešiem 

bibliotēkā tiek rīkotas arī bibliotekārās stundas, kuru 

laikā viņi apgūst bibliotēkas darba iemaņas un 

informācijas apguves prasmes. Lietotāju apmācība 

informācijas apguves praksē noris arī ikdienā, veicot 

individuālo darbu ar lasītājiem.Mēs katru gadu rīkojam 

iepazīšanās ar bibliotēku b/dārzu grupiņām, ko labprāt 

izmanto audzinātājas.  

Pamatskolas skolēniem tiek piedāvāts iepazīties 

ar materiālu klāstu, kas izvietots izstādēs. Vangažu 

pilsētas bibliotēkā bērnus gaida ne tikai jaunas un 

aizraujošas grāmatas, CD, DVD, bet arī bērnu stūrītis, 

kur zem krāsaina lietussarga un pie ērta galdiņa var 

pasēdēt un pašķirstīt jaunāko literatūru: grāmatas, 

žurnālus, enciklopēdijas un arī paspēlēt bērnu galda 

spēles. Apmācības informācijas ieguvē pārsvarā norit 

ikdienā – individuālajā darbā ar lasītājiem – 

pieaugušajiem, bērniem, skolēniem un jauniešiem.  

Darbs ar jauniešiem tiek veikts sadarbojoties ar 

Vangažu vidusskolu. Katru gadu bibliotēka organizē 

bibliotekāro zināšanu dienu Vangažu vidusskolas 

skolēniem, kā arī bērnudārza „Jancis” un bērnudārza 

„Lapsiņa” audzēkņiem. 

Bibliotēka ir realizējusi vairākus projektus, tomēr, kaut arī mēs piedalāmies dažādos 

projektos, tomēr mūsu bibliotēku neiekļauj atbalstāmo bibliotēku sarakstā, jo uzskata, ka mūsu 

bibliotēka ir pietiekami apgādāta ar saviem, pašvaldības līdzekļiem. Rīkojam lasīšanas ekspertu 

darbu „Bērnu žūrija”, kopīgi ar Vangažu bibliotēkas ekspertiem apmeklējām Līgatnes Vienkoču 

parku. 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Bibliotēkā ir uzstādīts atsevišķs dators ar elektronisko katalogu, pie kura jebkurš 

bibliotēkas lietotājs var pieiet un, ievadot autoru vai citus viņam zināmos datus par iespieddarbu, 

noskaidrot, vai iespieddarbs ir bibliotēkā pieejams. To var arī noskaidrot jebkurš interneta lietotājs, 

ieejot Inčukalna mājas lapā. 

Bibliotēkas elektroniskajā grāmatu katalogā ir ievadītas visas bibliotēkā esošās grāmatas, un 

jaunās grāmatas tiek ievadītas tūlīt pēc apstrādes. Šis katalogs ir brīvi pieejams visiem bibliotēkas 

apmeklētājiem un katalogā var iekļūt arī no Inčukalna novada mājas lapas www.incukalns.lv, kur 

sadaļā kultūra – bibliotēka ir atrodams katalogs apmeklētājiem. Katalogā ir  redzams, vai grāmata ir uz 

http://www.incukals.lv/
http://www.incukalns.lv/
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vietas bibliotēkā, vai nav. 2009. gada marta mēnesī tika izveidota bibliotēkai pašai sava mājas lapa 

internetā www.biblioteka.incukalns.lv. 

Bibliotēkā ir lokālais datortīkls, visas darba vietas ir pieslēgtas internetam.  

Pieejams Salaspils novada veidotais Elektroniskais katalogs, Analītikas datubāze un 

Novada datubāze - http://katalogs.biblioteka.salaspils.lv 

 

Personāls 

Inčukalna novada bibliotēkās strādā 4 bibliotekāri. Bibliotekāru sastāvs ir stabils un 

nemainīgs. Kadru maiņa 2013. gadā nav notikusi. 

 

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 

Bibliotēkā tiek organizēti gan pašvaldības, gan rajona, gan republikas līmeņa pasākumi – 

semināri, konferences, pieredzes apmaiņas braucieni, kas vienlaikus veicina arī bibliotēkas 

publicitāti. Aktīvi darbojamies ar pašvaldības deputātiem, risinām kopīgi problēmas, meklējam 

risinājumu, iesaistām pasākumos. Sniedzam informāciju par savu darbību. Visus pasākumus 

realizējam kopā ar visām pašvaldības iestādēm, valstiskām un nevalstiskām organizācijām, 

cenšamies informāciju novadīt visiem interesentiem. 

Visplašāk bibliotekārais darbs atspoguļots vietēja laikrakstā „NOVADA VĒSTIS” gan 

drukātā veidā, gan Web lapā www.incukalns.lv. Šeit publicētie materiāli jebkuram lasītājam sniedz 

informāciju par bibliotēkas darbību. Bibliotēka apmeklētājus informē arī ar Inčukalna bibliotēkas 

mājas lapas www.biblioteka.incukalns.lv palīdzību. Par interesantākajiem pasākumiem informējam 

lielākos preses izdevumus, piemēram, “Rīgas Apriņķa Avīze”. 

Bibliotēkā redzamā vietā ir ierosmju un atsauksmju klade, kur jebkurš var ierakstīt savas 

vēlmes, ierosinājumus, ieteikumus vai sūdzības. 

2013. gada Vangažu pilsētas bibliotēkā veiksmīgi sadarbojas ar Vangažu amatnieku kopu. 

Sadarbības rezultāta Vangažu bibliotēkā tiek organizētas vairākas izstādes, veltītas dažādiem 

svētkiem. 

!!!Ar pilnu teksta versiju par Inčukalna un Vangažu pilsētas bibliotēkas darbu 

2013.gadā var iepazīties Inčukalna novada mājas lapā Kultūras sadaļā!!! 

 

5.5. INČUKALNA TAUTAS NAMS 

Tautas namā darbojas no pašvaldības budžeta finansēti 

kolektīvi:  

1. Jauktais koris „Mežābele” ( 81. sezona); 

2. Senioru koris „Atblāzma” ( 47. sezona); 

3. VPDK „Virši” (18.sezona); 

4. Jauniešu deju kolektīvs „Virši”  (3. Sezona), 

kolektīvam pievienojušies arī citi dažāda vecuma 

dejotgribētāji; 

5. Inčukalna amatierteātris (10. Sezona); 

6. Inčukalna Tautas nama , pamatskolas un Mūzikas 

un mākslas skolas pūtēju orķestris (31. Sezona). 

Pieci kolektīvi ar labiem panākumiem ir piedalījušies 

2013. gada nozaru skatēs, kuras vērtēja kompetenta republikas žūrija un četri piedalījās XXV 

vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Pateicoties labiem rezultātiem kolektīviem ir 

piešķirts papildfinansējums no valsts – mērķdotācijas. 

Vēl tautas namā 2013. gadā darbojās maksas kolektīvi: 

1. Bērnu vokālā studija; 

http://www.biblioteka.incukalns.lv/
http://katalogs.biblioteka.salaspils.lv/
http://www.incukalns.lv/
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2. Līnijdeju grupa ( bērni un pieaugušie); 

3. Tradicionālā karate sporta sekcija; 

Kā arī Interešu kopas: 

1. Damu klubiņš „Rudzupuķes; 

2. Inčukalna Mākslinieku kopa. 

Tautas nams uztur esošās tradīcijas un jau 44. reizi notika Vitala Kikusta ( kora „Mežābele” diriģenta) 

atjaunotā Dziesmu dienas – mazo Dziesmusvētku tradīcija, kas pulcē visa bijušā Rīgas rajona dziesmu 

draugus.  

Iesakņojusies ir arī novada Deju svētku tradīcija –jau 4. gadu pēc kārtas, kuros pulcējās vairāk kā 

desmit kolektīvi (300 dalībnieki).  

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

tradīcijas, kuras ir vairāku gadu garumā: kopīga Jaungada sagaidīšana; Gada senioru balle; Vecā labā 

Jaungada karnevāls; mazo vokālistu konkurss „Cālis”, Mākslas dienas, pavasara un rudens 

velobraucieni, Dzejas dienas, Vilku mēneša sadancošanās.  Joprojām veiksmīgi tiek organizēti arī 

vieskoncerti un viesizrādes.  

Liels notikums Inčukalna mūzikas dzīvē bija jauktā kora „Mežābele”80 gadu jubilejas un pūtēju 

orķestra 30 gadu jubilejas pasākums. Šos apaļos skaitļus papildināja arī abu kolektīvu mākslinieciskā  

vadītāja Vitala Kikusta 70. dzīves gadskaitlis. 

Veidojas veiksmīga sadarbība ar Vangažu pilsētas ļaudīm, kuri labprāt apmeklē Tautas nama 

pasākumus. Veksmīga sadarbība ir arī ar Inčukalna pamatskolu, Mūzikas un Mākslas skolu, 

pensionāru padomi un biedrību, represēto padomi, Inčukalna Invalīdu biedrību, Sociālo dienestu un 

bibliotēku. 

Tautas nama zāle nav iedomājama bez mākslas izstādēm. 

Skatuvei tika rekonstruētas stangu piekares un nomainīts skatuves aizkara mehānisms.  

Nākotnes plāni 

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

kolektīvu materiālo bāzi. Risināt Tautas nama telpu paplašināšanas jautājumu. Uzlabot un atjaunot 

brīvdabas estrādi. 

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem joprojām ir transporta nodrošināšana tālāk no Inčukalna centra 

dzīvojošo nokļūšanai uz pasākumiem.  

 

5.6. VANGAŽU KULTŪRAS NAMS 

2013.gadā Vangažu k/n strādā 12 darbinieki. 

Tika realizēti iepriekš izstrādātie projekti un turpināts 

darbs pie tiem : 

 Starptautiskā bērnu aizsardzības diena; 

 Teātra dienas festivāls, 

 Popiela, 

 Mātes diena, 

 Lieldienu pasākums, 

 Ziemassvētku koncerts, 

 pašvaldības eglītes bērniem, 

 Egles iedegšanas pasākums pie pārvaldes, 

 konkurss ''Cālis'', 

 tematiskas izstādes sadarbībā ar pensionāru biedrību, 

 ukraiņu, krievu, baltkrievu kultūras biedrību koncerti, 

 viesojās teātra izrādes bērniem un pieaugušajiem, 

mailto:ktn@vangazi.lv
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 kino bērniem un pieaugušajiem, 

 tematiskas diskotēkas bērniem un jauniešiem  kultūras namā. Pagājušajā gadā notika aptuveni 

30 diskotēkas 

 Līgo svētku pasākums pie ezera, 

 vokālais konkurss, festivāls ''Vangažos dzied'',   vokālo pedagogu meistarklases dalībniekiem 

 valsts svētklos viesojās Z.Muktupāvels ar grupu ''Gūtmans'', 

 valsts svētkos atpūtas vakars, 

 pilsētas svētku koncerts ar pilsētas pašdarbības kolektīviem, 

 Sadarbībā ar skolu notika Lāčplēša dienas atzīmēšana pie skolas, 

 latviešu kinofilmas ''Kapitālisms Šķērsielā'' demonstrēšana kultūras namos un tikšanās ar 

režisoru V.Selecki 

 viesojās cirks 

 notika ziemas pasākums pie ezera ar lielajām lellēm un sporta aktivitātēm 

 senioru dienas atzīmēšana ar viesiem un vīru vokālo ansambli V.Salaka vadībā 

 Grafiti festivāls pie garāžām 

 notika 9 folkloras festivāls ''Slāvu vainags'' gan Vangažos, gan Inčukalnā 

Ieviestas jaunas tradīcija kultūras dzīvē – Meistarības diena. 

Pamatā visus tematiskos pasākumus kultūras namā veidojam ar pašdarbības kolektīviem, kā 

rezultātā kolektīvu dalībniekiem ir motivācija un iespēja aktīvi piedalīties pilsētas kultūras dzīvē un 

pasākumi ir labi apmeklēti. Kolektīviem ir iespēja paaugstināt savu meistarību. 

Šajā gadā ukraiņu biedrības vokālais ansamblis „Jatraņ” piedalījās Dziesmu svētkos. 

Bērnu teātra pulciņš katru gadu iestudē lugu, pagājušajā gadā tika iestudēti „Brēmenes 

muzikanti” sadarbībā ar bērnu vokālo ansambli „Karuselis”. 

Pulciņi: 

 Latviešu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”; 

 Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”; 

 Latviešu teātra pulciņš „Pigoriņi”; 

 Sieviešu ansamblis „Kaprīze”; 

 Estrādes deju grupa „Ciprese”; 

 Ukraiņu vokālais ansamblis „Veselka”; 

 Ukraiņu vokālais ansamblis „Jatraņ”; 

 Krievu vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” 

 Baltkrievu vokālais ansamblis „Žuravka” 

 Līnijdeju grupa „Drime dance”. 

Pulciņi arī šogad piedalījās skatēs un konkursos un ieguva 1.,2.pakāpes diplomus: 

 Tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” ieguva Pierīgas deju skatē augstāko pakāpi; 

 Krievu vokālais ansamblis”Krievu kadriļ” – 2.vieta Pierīgas vokālo ansambļu festivālā; 

 Estrādes deju grupa „Ciprese” ieguva 1., un 2.pakāpes diplomus Pierīgas mūsdienu deju skatē. 

Kolektīvi regulāri viesojas citās Latvijas vietās – piedalās labdarības koncertos Rīgā (VEF kultūras 

pilī, Kongresu namā), viesojas Gaujā, Inčukalnā, Salaspilī u.c. 

Perspektīvā 2014.gadā: 

 Turpināt kultūras nama rekonstrukciju (kosmētiskie remonti, zāles fasādes siltināšana; 

 Turpināt darbinieku atalgojuma paaugstināšanu; 

 Turpināt demonstrēt kinofilmas un multfilmas bērniem; 

 Turpināt sadarboties ar mūzikas skolu, pensionāru biedrību, bērnu dārzu „Jancis”, vidusskolu, 

Inčukalna tautas namu  u.c. sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām; 
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 veidot tradicionālos pasākumus un rast iespēju izveidot jaunus pasākumus. 

5.8. INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS 

Inčukalna novada sporta komplekss ir pašvaldības 

struktūrvienība, kas izveidota 2003.gada 10.jūnijā ar 

mērķi nodrošināt novada iedzīvotājiem aktīvu brīvā laika 

izmantošanu, veselīgu dzīvesveida attīstīšanu un sporta 

pasākumu organizēšanu. 

Sporta kompleksa darbības pamatuzdevumi: 

 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. 

 Realizēt funkcijas sporta dzīves 

organizācijas un attīstības jomā, īstenot valsts un pašvaldības sporta politiku. 

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

trenažieru zāle. 

Pakalpojumi tiek sniegti: valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, publiski pakalpojumi privātpersonām, 

maksas pakalpojumi, un pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai kopumā. 

Sporta komplekss ir noorganizējis 79 sporta spēles: daudzcīņa, pludmales volejbols, 

dambretes, zolīte, badmintons, peldēšanas sacensības, spēka vīru sacensības, florbols, futbols, 

basketbols, handbols. 

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

bērnu futbola. 

Inčukalna sporta kompleksa ir sporta pulcini un sporta komandas: 

 peldēšanas pulciņš. 

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

komandas. 

 basketbola 1. jauniešu komandas. 

 futbola 1.pieaugušo komanda, 2. bērnu komandas. 

 badmintona pulciņš. 

 handbola 1. Bērnu komanda. 

 Ūdenspola pulciņš. 

Inčukalna sporta komandas piedalījās vairākos turnīros: 

 Latvijas handbola čempionātā; 

 Latvijas florbola čempionātā – zēni U – 8, zēni U 

– 10, zēni U – 16, meitenes U – 14, meitenes U – 

16, meitenes U – 18, sieviešu pirmā līga, vīriešu, 

veterānu; 

 Pierīgas čempionātā. 

Inčukalna sporta kompleksa darbība ir stabila, tā nepieciešama Inčukalna novada 

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

un pilnveidošanu Inčukalna novadā. Inčukalna sporta kompleksa darbības rezultātā ir izveidojies 

regulārs savs klientu loks organizētajos pasākumos, paplašinātas sportiskās saites ar citu novadu sporta 

dzīves vadītājiem. 
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6. IESTĀDES 

6.1. BĀRIŅTIESA 

Bāriņtiesa ir Inčukalna novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. 

Inčukalna novada bāriņtiesas esošais sastāvs apstiprināts 12.09.2009.g., ar  viena bāriņtiesas 

locekļa maiņu 20.10.2010.g. Esošā sastāva pilnvaras, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, spēkā līdz 

11.09.2014.g. 

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. 

Inčukalna novada Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Inčukalnā un Vangažos, divas reizes 

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

un no plkst.13.00 – 18.00. 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece saņem pašvaldības domes noteiktu 

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

stundu skaitam pēc pašvaldības domes noteiktas likmes, nepārsniedzot 40 stundas mēnesī. 

Bāriņtiesas darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju apmeklējot kursus un seminārus. 

Pie bāriņtiesas ir izveidota un darbojas starpprofesionāļu (atbalsta) komanda (bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, sociālās darbinieces, psiholoģes, ģimenes ārsti, bērnudārzu vadītājas, skolu direktores,  

policijas iecirkņa inspektore, skolu sociālie pedagogi), kura reizi mēnesī sanāk kopā un izrunā aktuālos 

jautājumus saistībā ar ģimenēm un bērniem, jo tikai sadarbojoties un strādājot komandā iespējams 

sasniegt pozitīvus rezultātus. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Inčukalna novada Bāriņtiesa: 

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

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

aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; 

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

piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; 

 sadarbojas ar citām Bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

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

iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību; 

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

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; 
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 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. 

2013. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemti 54 lēmumi, (2012.gadā – 56 ) t. sk.: 

 par atzinuma došanu tiesai – 6 (+5); 

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

 vienpersoniski lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu – 1 (-4); 

 par aizgādības tiesību patraukšanu – 1; 

 par aizgādības tiesību atjaunošanu/neatjaunošanu – 10; 

 par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu – 3; 

 par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu – 4 (-2); 

 par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai – 2; 

 par atbilstību audžuģimenei – 1; 

 par audžuģimenes statusa piešķiršanu – 1; 

 par bērnu ievietošanu audžuģimenē – 1; 

 par uzturēšanos audžuģimenē izbeigšanu – 1; 

 par to, ka adopcija uz ārzemēm ir bērnu interesēs – 1; 

 par bērnu nodošanu pirmsadopcijas aprūpē – 1; 

 par pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu – 1; 

 par mantiskām lietām – 7 (-2); 

 par atļauju bērnam ciemoties pie vecākiem vai citiem radiniekiem – 3 (+1); 

 par viesģimenes statusa piešķiršanu – 3 (+1); 

 par bērnu nodošanu citas personas aprūpē uz laiku Latvijā – 1 (-2); 

 par valsts pabalsta saņemšanas maiņu – 1 (-1); 

 par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu – 2 (+1); 

 par atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas – 1; 

 par pārrakstīšanās kļūdas labojumu – 1. 

2013. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 459 notariālās darbības (2012.gadā – 469, par 10 

darbībām vairāk), t. sk.: 

 sastādītas un apliecinātas pilnvaras – 114 (-6); 

 sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts – 36 (-13); 

 sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai – 44 (-23); 

 izdarīti parakstu apliecinājumi – 45 (-43); 

 apstiprinātas dokumentu kopijas – 203 (+89); 

 sastādīti testamenti – 7 (-2); 

 sastādīti līgumi – 10. 

Par Bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām Inčukalna novada domes kasē 

2013. gadā iemaksāta valsts nodeva  Ls 1399,30 ( 2012.gadā – Ls 1978,95). 
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6.2. SOCIĀLAIS DIENESTS 

Inčukalna sociālā dienesta darbs orientēts uz kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem. Ievērojot iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, sociālais 

dienests plāno un īsteno sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības realizāciju pēc iespējas tuvāk 

klientu dzīvesvietai un klientam vēlamā veidā. 

Sociālajā dienestā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz kvalificēti sociālie 

darbinieki - 4; trīs darbinieki pašreiz mācās, lai iegūtu sociālā darba speciālista kvalifikāciju. 

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

trūcīgo un maznodrošināto pašvaldības iedzīvotāju pamatvajadzības. 

18.tabula Izlietoto līdzekļu apjoms sociālajiem pakalpojumiem un palīdzībai 

 2012g 2013g 

No pašvaldības budžeta 

līdzekļiem apmaksātie 

sociālie pakalpojumi, 

lati 

46 009 52 989 

 

18.tabulā var redzēt, ka izlietoto līdzekļu apjoma izmaiņas sociālajiem pakalpojumiem un 

sociālajai palīdzībai 2012. un 2013. gadā liecina par to, ka pieaug iedzīvotāju pieprasījums pēc 

sociālajiem pakalpojumiem. 

Pēc pabalstu mērķiem varam vērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības. 

19.tabula Pabalstu mērķi sociālajā dienestā. latos 

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

GMI 38 113 (146 ģimenes) 21 690 (86 ģimenes) 

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

Pabalsts brīvpusdienām 

un uzturam 
21 142 (137 ģimenes) 22 187 (189 ģimenes) 

Mācību līdzekļiem 2380 (67 ģimenes) 1582 (47 ģimenes) 

 

Tabulā redzams, ka salīdzinājumā ar 2012.gadu, 2013.gadā pabalsts GMI ir samazinājies, jo 

mainījās „trūcīgas” personas/ģimenes noteikšanas kritēriji, daudzām ģimenēm, kuru īpašumā ir 

automašīnas vai vairāki nekustamie īpašumi nevarēja tikt noteikta atbilstība „trūcīgo” statusam. 

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

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

rēķinus par komunāliem pakalpojumiem apkurei.  

2013.gadā pabalsti brīvpusdienām un uzturam tika piešķirti lielākam ģimeņu skaitam kā 

2012.gadā, jo strādājošo vecāku ienākumi ir zemi, kā arī tika noteikti labvēlīgāki nosacījumi 

pilngadīgiem skolēniem, kuri turpina mācīties brīvpusdienu saņemšanai. 

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei 2013. gadā saņēmušas ievērojami mazāks skaits ģimeņu kā 

2012.gadā, jo daudzām ģimenēm nevarēja tikt noteikta atbilstība „trūcīgo” statusam; kā arī valsts 

likumdošana noteica skolas un pašvaldības pienākumus mācību līdzekļu iegādē. 

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, aizbildņiem, 

audžuģimenēm, invalīdiem kopš bērnības un bērniem invalīdiem. Kā arī visi pašvaldības bērni vecumā 

līdz 7 gadiem saņēmuši ielūgumus uz Ziemassvētku eglīti, kur kopā ar Salatēti saņem Ziemassvētku 

paciņu ar saldumiem. 

Iedzīvotāji bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas  sociālajā dienestā ir saņēmuši pabalstus:  

 bērna dzimšanas gadījumā (74 ģimenēm (2012.gadā – 70 ģimenēm), kopā Ls 8860,00),  
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 iedzīvotāja nāves gadījumā (74 ģimenēm (2012.gadā – 90 ģimenēm), kopā Ls 7400,00), 

 ārkārtas situācijā nelaimes gadījumā (104 personas (2012.gadā – 70 ģimenēm), Ls 11726,00). 

 

6.3. INČUKALNA PAMATSKOLA 

Atšķirībā no citiem uzņēmumiem skolas mācību un 

audzināšanas darba izvērtēšana un analīze notiek 

pedagoģiskās padomes sēdē katru gadu, beidzoties 

mācību gadam. Parasti jūnija vai augusta 

pedagoģiskās padomes sēdē, kad katrs pedagogs 

izvērtē skolēnu sasniegumus mācību priekšmetos, kā 

arī sasniegumus olimpiādēs un dažādos konkursos. 

Pēdējos gadus skola savu darbu vērtē pēc septiņu 

jomu kritērijiem, ko izstrādājusi Pasaules banka, 

pievēršot uzmanību akreditācijas ekspertu komisijas 

ieteikumiem. 

 

Skolā īstenotās izglītības programmas:  

 pamatizglītības programma – Regulāri tiek veiktas izmaiņas pamatizglītības programmā 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.  

 Programma  bērniem ar mācīšanās traucējumiem -  2014. gadā pēc šīs programmas 

mācās 14 skolēni; 

 Jau otro gadu skolā licenzēta pirmskolas izglītības programma.  

Mācīšanas kvalitāte 

Skolā strādā 27 pedagogi. Mācīšanas kvalitātes līmenis ir pietiekoši augsts. Par to 

liecina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas lēmumi par 

kvalitātes pakāpju piešķiršanu mūsu pedagogiem, par to liecina arī administrācijas un 

kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļu hospitēto mācību stundu protokoli. Par to liecina 

mūsu absolventu tālākās gaitas un sasniegumi priekšmetu olimpiādēs,  kā arī tas, ka 2013.gada 

skola tika akreditēta līdz 2019. gadam.  

2013./14.m.g. skolēnu sasniegumi Pierīgas novadu olimpiādēs ir šādi: 

1. vieta vēstures olimpiādē un izvirzīta uz valsts olimpiādi 

2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē 

2. vieta atklātajā angļu valodas olimpiādē 

2. vieta matemātikas olimpiādē (9.kl. un 5.kl.) 

3.vieta bioloģijas olimpiādē 

2. un 3. vieta krievu valodas olimpiādē 

Atzinība 20. valsts vēstures olimpiādē. 

Atzinība par piedalīšanos matemātikas olimpiādē, atzinība par piedalīšanos vizuālās 

mākslas olimpiādē un alternatīvajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Skola piedalījās 

Latvenergo rīkotajā konkursā. 

Mācīšanās kvalitāte 

Savā darbā skolotāji cenšas visus skolēnus motivēt mācīties. Plānojot mācību stundas, 

izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, mācību līdzekļus un cita veida mācīšanas metodes, kas 

atbilst mācīšanas mērķiem, skolēnu vecumam un mācāmā priekšmeta specifikai, taču, strādājot 

pēc vispārējās pamatskolas izglītības programmas, grūti ir veikt diferenciāciju. Tāpē c 

atsevišķiem  skolēniem tiek piedāvāta programma ar kodu 21015611, kur katrā stundā būtu 

nepieciešams pedagoga palīgs. Pēc psihologa ieteikuma atsevišķiem skolēniem sniegti atbalsta 

pasākumi. 
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No pedagogu puses tiek viss darīts, kas attiecas uz mācīšanu, taču, ja runājam  par 

mācīšanos, tad ar katru  gadu problēmas tikai pieaug, jo daļa skolēnu vienkārši nemācās ne 

stundās, ne mājās. Bieži atsevišķiem skolēniem stundās ir disciplīnas pārkāpumi, kas traucē 

mācīties pārējiem skolēniem. Pārrunas ar skolēniem un vecākiem faktiski neko nemaina. 

Liekas, ka vecāki netiek galā ar audzināšanas darbu un visbiežāk arī skolas ieteikumus neņem 

vērā. 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Arī 2013./14. m.g. skolēnu mācību darbu vērtēja ievērojot valstī noteikto kārtību. 

Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā, ko nosaka skolā 

izstrādātais un apstiprinātais vērtēšanas reglaments.  

2013./14. m.g. skolā mācījās 218 skolēni. Apkopotie dati rāda, ka visaugstākie mācību  

sasniegumi ir literatūrā, mājturībā, sportā. Kā parasti, grūtāk veicas svešvalodās un matemātikā. 

Pedagoģiskās sēdes lēmums bija turpināt darbu pie mācību sasniegumu uzlabošanas, to daļēji 

palīdz licenzētā programma, kas domāta bērniem ar mācīšanās traucējumiem un pedagoga 

palīga atbalsts. 

Sadarbība ar vecākiem 

Skola regulāri informē vecākus par skolēnu sasniegumiem. Skolas durvis vecākiem ir 

vienmēr atvērtas, un daļa vecāku to izmanto, lai piedalītos mācību stundās un runātu ar 

pedagogu. Skola organizēja atvērto durvju nedēļu, kad vecāki visu nedēļu varēja vērot bērnu 

mācību stundās.  Martā vecāku kopsapulcē tiek piedāvāta izglītojoša tēma "Apģērbs un sava 

stila veidošana skolā". Klašu audzinātāji 3-4 reizes ir organizējuši savās klasēs vecāku 

sapulces. 

Atbalsts skolēnam 

2013./14. m.g. tāpat kā iepriekšējos gadus skolā strādā medmāsa, kas sadarbībā ar 

pedagogiem, vecākiem un ģimenes ārstiem veic izvērstu veselības aprūpi, uzraudzību, profilaktisko 

darbību un vecāku informēšanu par skolēna veselības stāvokli. Katru dienu skolēniem, kas slimo ar 

diabētu, tiek mērīts cukura līmenis asinīs un pēc vajadzības tiek ievadīta nepieciešamā deva insulīna.  

Skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt psihologa konsultācijas. Skolēniem, 

kam disleksija, ir pieejama logopēda palīdzība. Skolā ir pedagoga palīgs un sociālais pedagogs.  

Skolā arī šajā mācību gadā 8.un 9. klašu skolēni tikās ar dažādu mācību iestāžu, kas nodrošina 

vidējo izglītību, pārstāvjiem. Arī skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par karjeras izglītību. 

Katru gadu skola ievāc informāciju par absolventu zināšanu bagāžu un daudzas skolas, kur 

mācās mūsu absolventi, izteica pateicību mūsu skolas pedagogiem. 

Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām. 2009. gada vasarā tika licenzēta programma 

– speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 

21015611, pēc kuras 2013./14. m.g. mācās tie skolēni, kam ir atbilstošs pedagoģiski – 

medicīniskās komisijas slēdzieni. Ieteikumu mācīties pēc programmas saņēma 14 skolēnu, taču 

ne visi vecāki ir gatavi pieņemt, ka  viņa bērnam ir mācīšanās grūtības. 

 

6.4. VANGAŽU VIDUSSKOLA 

Vangažu vidusskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, 

pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Vangažu vidusskolas nolikumu, 

kuru apstiprina Inčukalna novada dome. Vangažu vidusskola ir 

Inčukalna novada skola no 2009.gada jūlija. 

Vangažu skola pirmo reizi minēta 1737.gadā. Jaunā 

Vangažu pamatskola darbojas no 1959.gada, Vangažu vidusskola 

- no 1972.gada. 



INČUKALNA NOVADA 2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS     Lappuse 42 
 

Skolai raksturīga koncentrētas mazas pilsētas sociālā vide. 

Skolā mācās 345 skolēni no 1.-12klasei un 54 audzēkņi pirmskolas grupās. 

Pagājušajā mācību gadā skolā strādāja 40 skolotāji. 12 skolotājiem ir maģistra grāds, 1 skolotājs 

ir doktors. 

Izglītības procesa nodrošināšanai ir visi nepieciešamie pedagogi ar augstāko izglītību un 

attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. 

Mācību saturs 

Skolā realizē – 7 izglītības programmas -,,Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās 

pirmskolas izglītības mazākumtautību programma”, ,,Pamatizglītības programma ar latviešu 

mācībvalodu” , ,,Mazākumtautību pamatizglītības programma”, ,,Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma”, ,,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma”, ,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem”, ,,Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem”. 

Mācīšana un mācīšanās 

Atbilstoši MK izvirzītajiem uzdevumiem un sastādītā darba plāna, mācību gada laikā notika divi 

metodiskie semināri 

 Praktiskās stratēģijas darbam ar agresīvajiem skolēniem 

 Atstumtība skolā kā sociāli pedagoģiska problēma  

Sagatavojām un novadījām skolas olimpiādes mācību priekšmetos. Ar labiem rezultātiem 

piedalījāmies novada olimpiādēs fizikā, matemātikā, angļu valodā. 

Nopietns skolotāju darbs tika ieguldīts talantīgo skolēnu spēju izkopšanā arī visos radošajos 

mācību priekšmetos. Ar vizuālajā mākslā izstrādātajiem skolēnu darbiem tika noformēti skolas gaiteņi. 

Skolā strādāja 4 metodiskās komisijas – valodu; matemātikas, dabaszinības un soc. zinību; 

radošo priekšmetu; sākumskolas. 

Tika organizēti dažādi teorētiskie semināri. 

Talantīgie skolēni saņēma atbalstu savai izaugsmei, piedalījās dažādos pilsētas un novadu 

pasākumos. 

Atbalsts skolēniem 

2012./ 2013. mācību gadā tika pilnveidota atbalsta personāla savstarpējās sadarbības formas 

(katra mēneša pēdējā otrdiena atbalsta personāla un klašu audzinātāju sanāksme). 

Skola informēja vecākus, ja skolēns kavēja mācību stundas neattaisnotu iemeslu dēļ, ja bija 

problēmas ar uzvedību un saskarsmē ar citiem skolēniem vai skolotājiem. Nepieciešamības 

gadījumā tika informēta Bāriņtiesa un pilsētas sociālais darbinieks. 

Resursi 

Skolā ir sistematizēta informācija par skolotāju tālākizglītību. 

Mācību gada laikā 14 skolotāji papildinājuši savas zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos. 

Lai nodrošinātu skolēnu brīvā laika kvalitatīvu piepildījumu, ir rasta papildus iespēja skolēniem  

apgūt un pilnveidot prasmes  šaha, jaunsargu pulciņos, kurus finansē pašvaldība. 

Skolas telpās darbojas Inčukalna novada Mākslu skolas Vangažu nodaļa. 

Skolas vide 

Tika izremontēti 2 mācību kabineti un aprīkoti ar jaunām mēbelēm un projektoriem, ekrāniem. 

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

finansējumu. 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Pašvērtējumos augsti tiek novērtēta sadarbība starp skolotājiem, administrācijas darba plānošana.  

2012./2013.m.g.sadarbībā ar RPIVA tika nodrošinātas  mācību prakses 2 studentēm. 
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6.5. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola ir 

Inčukalna novada pašvaldības dibināta izglītības 

iestāde, kura īsteno Profesionālās ievirzes izglītības 

programmas. 

01.09.2013. Inčukalna novada Mūzikas un 

mākslas skolā mācības uzsāka 174 audzēkņi- mūzikas 

programmā 120, vizuāli plastiskās mākslas 

programmā 54 audzēkņi. 1.klasē iestājušies 37 skolēni.  

2012./2013. mācību gadā skolu absolvējuši 20 

audzēkņi, no tiem 16 mūzikas programmā un 4 

mākslas programmā. Profesionālo mūzikas izglītību A. 

Kalniņa Cēsu  mūzikas vidusskolā turpina apgūt 

eifonija klases absolvents Edgars Vanags (ped. Jānis Raslavs).  

Pedagogi aktīvi piedalījušies tālākizglītības kursos. Pedagogu profesionālās dabības 

kvalitātes novērtēšanai no 2012. gada novembra līdz 2013. gada aprīlim pieteikušies un 

apstiprināti 3 pedagogi- Jurijs Kaspers (uz 3. kvalitātes pakāpi), Gintis Kalniņš, Andrejs 

Vasiļjevs (abi uz 2. kvalitātes pakāpi).  

3.kvalitātes pakāpi ieguva skolotājs Jurijs Kaspers, skolotāji Andrejs Vasiļjevs un 

Gintis Kalniņš no projekta izstājās.  

Personāls. 

Iestādes direktore- Ieva Kikuste. Direktores vietnieki mācību darbā – Līga Cera un 

Vitalis Kikusts. 

Kopējais pedagogu skaits abos mācību punktos Inčukalnā un Vangažos - 21, tai skaitā 

ar augstāko izglītību- 19 (maģistra grāds- 7), vidējo izglītību- 2, no kuriem studijas turpina 2. 

Darbu Inčukalna mācību punktā uzsākusi klavierspēles skolotāja Inga Knite un vizuāli 

plastiskās mākslas skolotājs Modris Balodis.  

Vangažu mācību punktā darbu uzsācis sitaminstrumentu spēles skolotājs Aleksandrs Pļeskačs, 

ģitāras spēles skolotājs Uģis Kagainis, vizuāli plastiskās mākslas skolotājas Ingūna Linde un Irēna 

Olekša. 

Skolā strādā 2 tehniskie darbinieki.  

Nozīmīgākie pasākumi 2013.gadā: 

 V.Kikusta jubilejas koncerts Inčukalna Tautas namā; 

 III Etīžu konkurss klavieru klases audzēkņiem; 

 II Etīžu konkurss vijoles un flautas klases audzēkņiem; 

 Koncerti “Uzmanību - pirmklasnieki nāk!”; 

 Pavasara koncerts Vangažu kultūras namā;  

 Mākslas audzēkņu Ziemas prieki Siguldā “Baltajā flīģelī”; 

 Zēnu koncerti. Uzstājas visi zēni; 

 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates - II pakāpe- diriģents V.Kikusts; 

 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XV Deju svētku pūtēju orķestru skate - III vieta, 

diriģents V.Kikusts; 

 A.Grīnberga I jauno ģitāristu konkurss “Kur ta’tu nu biji”; 

 Izstāde Vangažu kultūras namā “Sveicināti putni!” ; 

 Valsts konkurss vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem Rīgā un Valkā;  

 Populārās mūzikas koncerts Inčukalnā; 

 I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātē Vangažos; 

 Populārās mūzikas koncerts Vangažos; 
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 Koncerts “Pirmā tikšanās mūzikā” Inčukalnā un Vangažos;  

 II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem 

Ozolniekos; 

 Koncerti pansionātā “Ezerkrasti”; 

 Ģimeņu koncerti; 

 Skolotāju L.Ceras un I.Zanderes klases koncerts Vangažos, un skolotāju A.Vasiļjeva un 

M.Smirnovas klases koncerts Vangažos; 

 Izlaidums Inčukalna Tautas namā; 

 Zinību diena;  

 Koncertcikla “Mūzika Tev” apmeklējumi; 

 Latviešu  mūzikas koncerts Inčukalnā un Vangažos; 

 Skolotāja J.Kaspera klases vakars Vangažos; 

 Inčukalna Invalīdu biedrības 5 gadu jubilejas koncerts; 

 Skolas Ziemassvētku koncerti Inčukalnā un Vangažos; 

 Skolotāju L.Ceras, I.Zanderes audzēkņu klases vakars Vangažos; 

 Skolotāju I.Kikustes, R.Melngalves, L.Zaulas audzēkņu klases koncerts Inčukalnā; 

 Vijoles un flautas klases audzēkņu koncerts Vangažos; 

 Inčukalna pamatskolas Ziemassvētku koncerts; 

 Skolotājas M.Smirnovas klases audzēkņu koncerts Vangažos; 

 Skolotājas I.Zanderes klases audzēkņu koncerts Inčukalna Tautas namā.  

Komunikācija ar sabiedrību. 

Sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un darbības attīstības virzieniem  turpina 

darboties sava skolas mājaslapa incukalnamms.lv., kā arī tiek publicēta informācija laikrakstā „Novada 

vēstis”.  

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

Izveidoti stendi informācijas apmaiņai ieejas gaiteņos. 

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

dienas, regulāri notiek atklātie audzēkņu un vecāku klases koncerti un vecāku sapulces.  

Sadarbība ar citām iestādēm. 

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

 Inčukalna pamatskolu un Vangažu vidusskolu– kopēji koncerti un Muzikālās 

pēcpusdienas; 

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

iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem un mūzikas un mākslas pasauli; 

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

bērnu un skolotāju koncerti un mākslas darbu izstādes; 

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

pasākumi; 

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

Nākamā gada plānotie pasākumi. 

2014. 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.  
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6.6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “JANCIS” 

Iestādi no 2013.gada 1.septembra apmeklē 165 

bērni (2012.gadā – 163) 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 46 bērni (2012.gadā – 50), bet piecas 

grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu – kods 0101 11 11, kuru apgūst 119 

bērni ( 2012.gadā – 113). 

Obligāto 5 - 6 gadīgo apmācību apgūst 51 bērns ( 2012.gadā – 41). Visiem 5 - 6 gadus veciem 

bērniem tiek nodrošināta obligātā pirmsskolas izglītība. Salīdzinoši ar 2012.gadu 5 - 6 gadīgo 

programmu 2012.gadā apgūst par 10 bērniem vairāk. 

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

strādā 19 tehniskie darbinieki. 

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem: 

 2012.gads – 3; 

 2011.gads – 35; 

 2010.gads – 30; 

 2009.gads – 46; 

 2008.gads – 31; 

 2007.gads – 16; 

 2006.gads – 4. 

Uzņemto bērnu skaits 2013./2014. mācību gada septembrī – 43 bērni ( 2012./2013. – 47). 

Pedagoģiskais darbs. 

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

garīgo, fizisko un sociālo attīstību. 

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: 

 Rudens balle, izstāde „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. 

2013.gada 11.aprīlī organizējām bērnu ansambļu sadziedāšanos starp Pierīgas novadu pirmsskolas 

izglītības iestādēm. 

Vecāku izglītību nodrošinoši un sadarbības veicinoši pasākumi: 

 individuālās konsultācijas, 

 vecāku sapulces grupās, 

 jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce, 

 sešgadīgo bērnu vecāku tikšanās ar sākumskolas skolotāju. 

Iestādes pedagogi piedalās tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos, kurus organizē 

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

Sadarbība ar mācību centru „BUTS” par prakses nodrošināšanu studentēm studiju programmā 

„Administratīvie un sekretāra pakalpojumi. Lietvedis.” 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkotajā konkursā 

„Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013”, kas notika projekta Padziļināta izpratne par cienīgu 

darbu pedagogiem ietvaros, ieguvām 1. vietu. 
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Saimnieciskais darbs. 

2013.gada veikti remontdarbi izglītības iestādes 3.grupā. Izremontēta grupas rotaļu telpa, 

guļamistaba un garderobe. Iegādātas mēbeles un inventārs 3.grupas telpu labiekārtošanai pēc 

remonta 

6.7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MINKA” 

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). 

PII „Minka” darbojas 5 grupas, filiālē „Lapsiņa” - 2 

grupas. Obligāto 5 - 6 gadīgo bērnu apmācību no 

2013./14. mācību  gadā apgūst 57 bērni (2012./2013. – 

46 ). 

Iestādes vadītāja – Ilze Zubare, no 24.10.2013. – 

Indra Podziņa. 

2013.gada 1.septembrī iestādi apmeklēja 133 bērni 

(2012.gadā - 149), PII „Minka” - 108 bērni (2012.gadā – 

114), filiālē „Lapsiņa” - 25 bērni (2012.gadā – 35). Salīdzinot ar 2012. gadu, bērnu skaits sarucis par 

16 bērniem. 

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem: 

 2012.gads – 5; 

 2011. gads – 22; 

 2010. gads- 24; 

 2009. gads – 29; 

 2008. gads – 40; 

 2007. gads – 13. 

Iestādes darbības virzieni un mērķi. 

Saskaņā ar 2010.gada 3. Augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 un 2012.gada 

31.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām”nosacījumiem: 

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi). 

1. Aktīvāk iesaistīt bērnus pedagoģiskajā procesā, attīstot viņa prasmes mācīties, darboties 

eksperimentējot un plānojot savu darbību. 

2. Dienas ritmā lielāku uzmanību pievērst kustību rotaļām, fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā. 

3. Ieviest „Eksperimentu darbnīcas”- dalīties savā pieredzē. 

4. Sekmēt bērnu nacionālās un valstiskās identitātes, un patroitisma veidošanos, radot apstākļus 

bērnu līdzdalībai apkārtnes un sabiedriskās dzīves norisēs, mērķtiecīgi pievēršot uzmanību 

mūsu novadam un notikumiem tajā. 

5. Turpināt iesākto sadarbību ar vecākiem: 

 iestādes padomes sēžu rīkošana, 

 vecāku iesaistīšana pasākumos, 

 palīdzība āra rotaļu laukumu labiekārtošanā. 

6. Pilnveidot darbu pie bērnu sociālo iemaņu attīstīšanas, īpašu uzmanību veltot  pašapkalpošanās 

iemaņu veidošanai.  

7. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana. 
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Nozīmīgākie pasākumi: 

Notika dažādu viesmākslinieku un ikgadējie pasākumi bērniem. Metodiskie pasākumi darbiniekiem- 

pedagoģiskās padomes sēdes, plānošanas sapulces,  darbinieku sapulces, atklātās nodarbības. 

 

6.8. PA SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA “GAUJA” 

Uz 2013.gada 1. janvāri iestāde nodrošināja  ilglaicīgu 

sociālo aprūpi 58 klientiem (2012.gadā – 58 ) no tiem 16 

vīriešiem,42 sievietēm t..sk., 1.grupas invalīdi – 2, 

2.grupas invalīdi – 2. Faktiskais vietu aizpildījums (gultu 

dienu skaits) – 20842 (2012.gadā – 21 161) , no tām: 

 3 klienti, kuri iestājušies līdz 01.01.1998.; 

 12 klienti Inčukalna novada  iedzīvotāji; 

 7 klienti uzturas privāti; 

  36 klienti Pierīgas pašvaldību iedzīvotāji. 

 Vidējais klientu vecums 81,4 gadi. 

Iestādē dzīvo 20 klienti , kuriem ir pārvietošanās 

grūtības un izmanto ratiņkrēslus vai staiguļus, rollerus, 25 

klienti ir guļoši un kopjami ,7 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 1 pārbaudi; 

 Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvalde veikusi 4 pārbaudes; 

 VUGD 1 pārbaudes akts ; 

Vizītē institūcijā 1.augustā viesojās un konsultējās Sociālo inovāciju īstenošanā ilgstošajā 

sociālajā aprūpē Labklājības Ministrijas Valsts parlamentārais sekretārs A. Ašeredens , kurš atzinīgi 

novērtēja institūcijas darbu. 

Iestādē  personāla kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota  un īstenota saskaņā ar MK 

not.Nr. 291. 

2013. gadā darbinieki papildinājuši savas zināšanas dažāda veida kursos un semināros: 

 Vecāka gadagājuma cilvēku pamatvajadzību nodrošināšana  14 stundas; 

 Stresa menedžments sociālās aprūpes procesā. Efektīvas un iedarbīgas sarunas stresa novēršanā 

8.stundas visi sociālās aprūpes speciālisti; 

 Sociālā darbiniece apmeklēja 50 stundu apmācību Bio - Enerģētikas moduļi; 

 Pavāri un ēdināšanā  iesaistītie darbinieki  apguva 5.stundu apmācību „Minimālās higiēnas 

prasības pārtikas uzņēmumā”; 

 Ārsta palīgs apmeklēja Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālajā biedrībā 24 

stundas propodētikā; 

 Dienas aprūpētāja un aprūpētāja Mācību centrā „Buts” apguva profesionālās pilnveides 

izglītības programmu Sociālā aprūpe 318 stundas; 

 Direktore kopā ar Labklājības Ministrijas pārstāvjiem  piedalījās un uzstājās starptautiskajā 

konferencē Viļņā „Sociālās aprūpes pārmaiņas-ilgstošās sociālās aprūpes sistēmā”31.janvārī-

1.februārī , 16 stundas; 

 12. Novembrī piedalījās un uzstājās par inovatīvām metodēm sociālajā darbā Latvijas  Sociālo 

darbinieku konferencē „Sociālā darba attīstība 2013.-2016.gadam: Problēmas un risinājumi” 

(16.stundas); 

 Saimniecības daļas vadītājs veica visu darbinieku Veselības pārbaudes novērtējumu un analīzi; 
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 Sociālais rehabilitētājs apguva 8 stundu apmācību „sociālās rehabilitācijas process ilgstošās 

aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa 

atspoguļošana klienta kartē””; 

 Vecākā pavāre apguva 5.stundu apmācību Tehnoloģijas kartes, Ēdienkaršu sastādīšana 

izglītības iestāžu ēdināšanas blokos; 

 Sadarbībā ar TZMO veicām pētījumus par jaunā autiņbiksīšu produkta ieviešanu apritē un tā 

izmantošanas efektivitāti 10 dienas ; 

 Pieredzes apmaiņā viesojāmies Saldus novada pansionātā Ābeles’; 

 Pie mums pieredzes apmaiņā viesojās Gatartas pansionāts, pansionāts „Urgas”, Daugavpils 

novada Višķu pansionāts , Veselības un sociālās aprūpes centrs Dagda, Saulkrastu pansija 

Marve darbinieki; 

 7.decembrī organizējām Latvijas Pašvaldības Sociālās aprūpes institūciju vadītāju padomes 

sēdi, kurā piedalījās 54 iestāžu direktori. 

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; 

 Klientiem ir iespēja iepirkties veikalā Siguldā  – 1x  mēnesī; 

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

dievkalpojumus baznīcā, koncertus, u.c.; 

 Iestādē ar koncertiem ciemojušies kori „Vecrīga”, „Sola, „”Rīgas Kristīgais senjoru koris” 

Rīgas domu kora skolas meiteņu koris, Inčukalna vecākās paaudzes koris „Atblāzma’,  

Inčukalna novada ansamblis „Rudzupuķes”, dienas centra „Gauja”” ansambļa koncerts; 

 Sporta diena klientiem; 

 Pikniks pavasari sagaidot, vasaras pilnumā, rudenīgā ieskaņā; 

 Kustība dzīves pamats -2X  nedēļā aktīva vingrošana; 

 Enerģētiskā sveču vingrošana; 

 Piedalīšanās  Inčukalna pensionāru ballē; 

Galvenie darbības virzieni 2014. gadam. 

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

1.1. regulāra klientu funkcionālo spēju novērtēšanu; 

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

1.3. piesaistīt rehabilitācijas speciālistus – ergoterapeitu ; 

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

2. Dažādot pakalpojumu klāstu paredzot jaunu klientu grupu piesaisti; 

3. Palielināt sabiedrības informētību par sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību; 

4. Nodrošināt iestādes darbiniekiem kvalifikācijas pilnveidi sociālā darba jomā iespējamā 

finansējuma robežās; 

5. Ar pašvaldības atbalstu nomainīt jumta segumu ēkas dienvidu pusē; 

Nodrošināt guļošos klientus ar funkcionālām gultām un pret izgulējuma matračiem pēc iespējas. 

Finansējums un tā izlietojums 

PASAM „Gauja” finansējums sastāv no pašvaldības  budžeta dotācijas par 4 

personām ,personu iemaksām –  90% pensiju daļas, apgādnieku maksām un pašvaldību norēķiniem 

par iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem. 2013. gadā iestādes finansu līdzekļu izlietojums uz 

vienu personu mēnesī sastādīja Ls 364,51 (2012.gadā – Ls 338,95). 
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20.tabula Finanšu līdzekļu izlietojuma kopapjoms uz vienu personu, latos 

 2012.gadā, Ls 2013.gadā, Ls 

Kopējie izlietotie līdzekļi - mēnesī 338,95 364,51  

Ēdināšanai izlietotie līdzekļi – dienā 1,70 1,84 

Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi – dienā 0,23 0,23 

Mīkstā inventāra iegādei izlietotie 

līdzekļi – mēnesī 
0,12 0,05 

Sanitāri higiēniskai apkopšanai 

izmantojamo materiālu iegāde - mēnesī 
13,31 11,17 

 

Sadarbībā ar Vācijas Sarkanā Krusta Teklenburgas komiteju tika nomainītas 10 jauni nakts 

skapīši, 4 elektroniski paceļamās gultas, 6 funkcionālās gultas, mēbeles -20 krēsli,  kardio 

trenažieris, 6 galdi, 2 skapji, mīkstais inventārs un apģērbi par kopējo summu Ls 9040. Sadarbībā ar 

Latvijas Sarkano Krustu Rīgas apriņķa komiteju tika izsniegti bezrecepšu medikamenti klientiem 

par kopējo summu Ls 840,60 
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6.9. PAŠVALDĪBAS SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” 

Darbības veids 

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, siltumenerģijas pārvalde un realizācija. 

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā 

Saskaņā ar Inčukalna novada domes lēmumu Nr.4-62 no 31.07.2013., pārskata gadā 

sabiedrība paplašināja darbību un uzsāka ražot siltumenerģiju Inčukalna novadā. Sabiedrība 

realizēja siltumenerģiju Vangažos 13916,50 MWh apmērā, Inčukalnā un Gaujā Sabiedrība 

saražoja 1576,06 MWh un realizēja 1392,15 MWh apmērā, kas tika piegādāts dzīvojamām 

mājām un administratīvajām ēkām. Saskaņā ar Inčukalna novada domes lēmumu, uzņēmuma 

pamatkapitāls tika palielināts un sastāda 924  814 LVL. 

Saskaņā ar dzīvokļu īpašniekiem izsūtītām 2013.gada tāmēm, apsaimniekošanas 

maksa Vangažos sastāda 0,34 Ls/m
2
 , kas ietver sevī obligāti veicamās pārvaldīšanas 

darbības 0,30Ls un uzkrājumi 0,04 Ls apmērā. Citi pārvaldīšanas darbi, piemēram, 

dzīvojamās mājas uzlabošana un attīstīšana, tiek veikti atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieku 

gribai un maksātspējai. 

Lai varētu veikt visus nepieciešamos darbus un novērst māju būtisko konstrukciju 

bojājumus ir nepieciešami aptuveni 3  000 000 LVL. 

Vangažu pilsētā gada laikā vidējie mēneša maksājumi:  

 Apsaimniekošana – 0,34Ls/m
2
; 

 Atkritumu izvešana – 1,40Ls/cilv.; 

 Siltumenerģija – 0,75Ls/m
2
 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība  

Saistībā ar jumtu un skursteņu avārijas stāvokli, nepieciešamā summa pirmajam 

posmam ir aptuveni 300 000 LVL. 

Saistībā ar māju balkonu avārijas stāvokli, kopējā nepieciešamā summa ir aptuveni 

100 000 LVL. 

Lai nodrošinātu klientiem nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi un samazinātu 

avārijas riskus ekspluatācijas laikā un samazinātu enerģijas zudumus, 2012.gadā ir izstrādāts 

tehniskais projekts vecās siltumtrases rekonstrukcijai. 2014.gadā plānots veikt siltumtrases 

nomaiņu, piesaistot kredīta un pašu kapitālu. Kopējā nepieciešamā summa ir aptuveni 

130 000 LVL. Papildus siltumtrases nomaiņai ir nepieciešams nomainīt gāzes katlu Dārzu  

ielā 14, kura izmaksas ir aptuveni 10 000 LVL. 

Realizējot minētos projektus ar piesaistītiem kredīta līdzekļiem, uzņēmumam tiek 

plānoti zaudējumi 2014.pārskata gadā.  

Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu un vai zaudējumu segšanu  

Valde izsaka priekšlikumu pārskata gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.  
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6.10. PAŠVALDĪBAS SIA “VANGAŽU AVOTS” 

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

notekūdeņu novadīšana Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskām personām. 

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā  
Sabiedrības neto apgrozījums 2013. gadā bija 198040 LVL. Salīdzinoši ar 2012 gadu, kur 

neto apgrozījums bija 192 767 LVL, tas ir audzis par 5273, kas ir labs rādītājs. Uzņēmuma 

saimnieciskās darbības rezultāts 2013 gadā - ir peļņa LVL 1614, savukārt 2012 gada rezultāts bija 

zaudējumi -20 843 LVL. Uzņēmumā pārskatā gadā vērojama pozitīva izaugsme, kas ir atspoguļota 

peļņas zaudējumu aprēķinā.  

Sabiedrības „Vangažu Avots” galvenie klienti starp vidējām sabiedrībām 2013.gadā bija SIA 

„Industriālais parks”, SIA „Alus Nams”, Vangažu bērnudārzs, Inčukalna sporta komplekss u.c.  

Svarīgākie pasākumi 2013. gadā.  
2013. 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.  

2013.gadā sekmīgi turpinājās līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CLFA/138 realizācija  

Tāpat 2013.gadā sekmīgi turpinās līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CLFA/139 ar Centrālo 

finanšu līgumu aģentūru par „Ūdenssaimniecības attīstību Inčukalna novada Gaujas ciemā un 

Inčukalna ciemā realizācija  

Šo abu līgumu īstenošanas gaitā tika noslēgti līgumi par autoruzraudzību ar SIA „Firma L4” 

un būvuzraudzību ar firmu SIA „Jurēvičs un partneri”.  

Tāpat tika rīkota iepirkuma procedūra par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu 

veikšanu Inčukalna novada Inčukalna ciemā un Inčukalna novada Gaujas ciemā un tika noslēgti līgumi 

Nr.VA2013/ERAF-2 būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība „Inčukalna novada Inčukalna 

ciemā „ un Nr.VA2013/ERAF-3 būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada 

Gaujas ciemā”.  

2013.gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja Tarifu projektu par 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem Inčukalna novada Inčukalna pagastā.  

2013. gadā divas reizes tika veikta 3.ūdenstorņu profilaktiskā skalošana, kā arī ūdens tīklu 

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

darba drošības sistēmas uzlabošana.  

2013. gada bija vairākas lielas ūdensvadu tīklu un kanalizācijas tīklu avārijas, kas tika 

likvidētas. 

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi  
Kopumā izvērtējot uzņēmuma darbību ziņoju, ka 2013.gadā, tika veikti sekojoši darbi lai nodrošinātu 

galveno uzņēmuma uzdevumu nodrošināt Vangažu pilsētā un visā Inčukalna novadā dzeramā ūdens piegādi un 

notekūdeņu novadīšanu:  

1. Tika veikta ūdensvadu skalošana caur hidrantiem Inčukalnā, Vangažos, Gaujā.  

2. Likvidēti vairāki kanalizācijas tīkla aizsērējumi Inčukalna novadā Inčukalnā, Gaujā, Vangažos, 

Kārļzemniekos.  

3. Tika veikti ūdensvada remontdarbi visā Inčukalna novadā.  

4. Tika likvidētas vairākas lielas ūdens tīklu avārijas visā Inčukalna novadā.  

5. Regulāri tika remontēti un mainīti kanalizācijas notekūdeņu sūkņi pārsūknētavās Inčukalnā 

Atmodas ielā un Inčukalnā Meža ielā  

6. Tika saremontēti žogi ap urbumu akām un uzstādītas brīdinājuma zīmes „Nepiederošiem ieeja 

aizliegta”.  

7. Tika sakārtotas darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas un noinstruēti darbinieki.  
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8. Tika reorganizēta uzņēmuma struktūra un tika samazināts strādājošo skaits.  

9. Tika noslēgti darba līgumu pielikumi.  

10. Tika izstrādāta un apstiprināta dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma 2014.gadam.  

11. Tika veikta ūdenstorņu rezervuāru sanitārā apstrāde Inčukalna novadā Inčukalnā, Gaujā, 

Vangažos.  

12. Tika veikta kompleksā ūdenstorņa skalošana un dezinfekcija (darbus veica SIA „DESCO”) 

Inčukalna novadā Inčukalnā, Gaujā, Vangažos.  

13. Tika nomainīts pretvārsts kanalizācijas sūkņu stacijā Inčukalnā.  

14. Tika nomainīti un remontēti kanalizācijas notekūdeņu sūkņi pārsūknētavās Gaujā Krasta ielā 

60 pārsūknētavā un Krasta ielā 18, un Gaujas līču ielā 20 pārsūknētavā.  

15. Sistemātiski tika risināti jautājumi par ūdenssaimniecības rekonstrukciju.  

16. Sistemātiski vadoties pēc monitoringa programmas tiek veiktas dzeramā ūdens analīzes.  

17. Tika sagatavots un iesniegts Gada pārskats par 2013.gadu.  

18. Vairākas reizes veicām talku kanalizācijas sūkņu stacijā Vangažos.  

19. Tika noteikts un samaksāts dabas resursu nodoklis par 2013.gadu.  

20. Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs veicām elektromotoru nomaiņu, kā arī kompresoru remontu 

Gaujā, Inčukalnā Vangažos, Kārļzemniekos.  

21. Uzņēmumā tika veiktas pārbaudes no Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības 

inspekcijas  

22. Uzņēmumā vairākas reizes tika veiktas pārbaudes no Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes. 

23. Projekta ID Nr.3DP/5.1.1.0/.08/IPIA/VIDM/044 ietvaros VARAM veica pārbaudi par 

uzbūvēto ietaišu esamību un ekspluatāciju Vangažu pilsētā.  

 

2014. gadā uzņēmums plāno samazināt izmaksas, cer, ka nebūs jāveic neparedzēti 

remontdarbi ar tik dārgām izmaksām.  

Plānojam samazināt administratīvās izmaksas.  

Uzņēmumam nepieciešams iegādāties darba spējīgu asenizācijas transporta līdzekli, lai ātrāk 

un operatīvāk varētu apkalpot inženiertīklus.  

Tāpat turpināt aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadīto piesārņojuma apjoma 

pazemināšanu. Kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu Inčukalna novadā. Inčukalna ciemā.  

Piesaistīt vairāk uzmanības sabiedrības tiešo izmaksu efektīvai samazināšanai un 

administratīvo izdevumu kontrolei. Samazināt elektroenerģijas patēriņu.  

Jācer, ka 2014. gadā nebūs nepieciešams celt tarifus ūdens piegādei un kanalizācijas 

novadīšanai Vangažu pilsētā.  

Sabiedrības mērķis ir turpināt veiksmīgu komercdarbības attīstību, jaunu tehnoloģiju 

ieviešanu, turpināt sadarbību ar būvfirmām, jaunu projektu attīstītajiem, pakalpojumu rekonstrukcijas 

un remonta jomā.  

Finanšu pārskatu sagatavojot ir pieņemts ,ka uzņēmums turpinās savu darbību un tuvākajā 

nākotnē tā darbība turpināsies.  

2014 gadā uzņēmums plāno pēc iespējas samazināt izmaksas un nākamā pārskata gada 

laikā gūt peļņu. 
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6.11. PAŠVALDĪBAS SIA “ VANGAŽU AMBULANCE” 

2013. gadā svarīgākie ekonomiskās attīstības pasākumi 

Sabiedrība galveno uzmanību veltīja: 

Kvalitatīvai ambulatorās primārās veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai 

 Jaunu medicīnas pakalpojumu veidu attīstīšanai – pacientu mājas aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšanai 

Saimniecisko izdevumu samazināšanai. 

2013. gada sociālās attīstības pasākumi 

Sabiedrības nodarbināto personu gada sākumā – 7; 

Sabiedrības nodarbināto personu skaits gada beigās – 8; 

Sabiedrības apgrozījums 2013. gadā sastāda 100598 Ls;  

Pārskata gada darbības rezultāts ir zaudējumi 2162 Ls. 

Sabiedrības turpmākajai attīstībai plānots: 

 Paplašināt piedāvāto maksas pakalpojumu klāstu; 

 Palielināt apkalpoto pacientu skaitu; 

 Paplašināt apkalpojamo pacientu teritoriju; 

 Iegādāties jaunu aparatūru fizioterapijā. 

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas 

Pēc pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski 

ietekmēt gada pārskata novērtējumu.   

Priekšlikumi par peļņas sadali 

Vadība iesaka zaudējumus segt no iepriekšējo gadu peļņas. 

 

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

saistītās darbības. 

Ambulancē ir sekojoši speciālisti: 

 ģimenes ārsts, 

 zobārsts, 

 ārsta palīgs, 

 ambulatorās medicīnas māsa, 

 reģistrators, 

 grāmatvede, 

 apkopēja. 

Ambulancē var saņemt sekojošus medicīniskos pakalpojumus: 

 ģimenes ārsta konsultācijas; 

 ārsta palīga konsultācijas; 

 zobārstniecības pakalpojumus; 

 vakcinācijas – gan saskaņā ar valsts noteikto imunizācijas programmu, gan kā maksas 

pakalpojumus. Var veikt vakcināciju ar gripas, ērču encefalītu,  A unB hepatīta, Rota vīrusu, 

papillomas vīrusu, vējbaku un meningokoka  vakcīnām; 

 EKG izmeklēšanu; 

 saņemt sekojošas fizioprocedūras – ultraskaņa, KUF, amplipulss, elektroforēze, kvarcs, UVČ; 

 zīdaiņu un pieaugušo masāžas; 

 analīžu veikšana ar stripiem un analīžu noņemšana un nosūtīšana uz NMS laboratoriju; 

 ginekologa konsultācijas reizi nedēļā. 
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7. KOMISIJAS 

7.1. 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 sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas sastāvā: 

 priekšsēdētāja Iveta Kokina; 

 priekšsēdētājas vietniece Indra Hofmane;  

 locekļi: 

o deputāts Armands Cīrulnieks; 

o VP RRP KPN Siguldas iecirkņa vecākā inspektore Elizabete Liepiņa; 

o Dienas centra „Vangaži” vadītāja Svetlana Cepurniece; 

o 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 

2013. gadā Inčukalna novada domes Administratīvo pārkāpumu komisija izskatījusi 359 

administratīvo pārkāpumu lietas (2012.gadā – 93). 

Administratīvo pārkāpumu komisija par izdarītajiem pārkāpumiem uzlikusi naudas sodu  par 

kopējo summu Ls 2481.00 ( 2012.gadā – Ls 572). 

Pārsūdzēta viena lieta par Ls 200.00. 

Domes kasē iemaksāts  Ls 891.00 ( 2012.gadā – Ls 234). 

Pēc nosūtītajiem atgādinājumiem, kasē iemaksāti Ls 65.00. 

Veikta piedziņa par Ls 1325.00. 

 

7.2. IEPIRKUMU KOMISIJAS 

21.tabula Iepirkumu komisijas darba atspoguļojums 

Procedūra 

2012.g. 

procedūru 

skaits 

2012.g. 

noslēgtie 

līgumi 

2013.g. 

procedūru 

skaits 

2013.g. 

noslēgtie 

līgumi 

Atklāts konkurss 9 24 1 3 

PIL 8.7.p* - - - - 

PIL 8.
1
 p 10 16 3 12 

Sabiedrisko 

pakalpojumu 

vajadzībām 

1 1 - - 

Piesaistot ES vai fondu 

finansējumus 
- - - - 

 

7.3. VĒLĒŠANU KOMISIJA 

2013.gadā notika Pašvaldību vēlēšanas, 1.jūnijā. 
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8. 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 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, 2013.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; 

 Vangažu pilsētas pārvaldē; 

 Inčukalna pagasta 

pašvaldības ēku un 

teritorijas 

apsaimniekošanas daļā; 

 PII ,,Minka” un tās 

filiālē ,,Lapsiņa”; 

 PII „Jancis”; 

 Inčukalna novada 

bibliotēkā; 

 Inčukalna tautas namā; 

 Vangažu kultūras namā; 

 Inčukalna sporta 

kompleksā; 

 bāriņtiesā; 

 sociālajā dienestā; 

 Vangažu vidusskolā; 

 Inčukalna pamatskolā; 

 Mūzikas un mākslas 

skolā. 

2013.gadā Inčukalna novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs notikuši trīs 

nelaimes gadījumi darbā, kuri izmeklēti un reģistrēti atbilstoši LR likumdošanas prasībām, 

apstiprināta viena arodsaslimšana.  
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9. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Lai nodrošinātu Inčukalna novada pašvaldības iedzīvotājiem informācijas pieejamību 

par pašvaldības darbību, aktivitātēm, realizētajiem projektiem, Domes pieņemtajiem 

lēmumiem, novadā spēkā esošajiem noteikumiem un saistošajiem noteikumiem, kā arī 

citu noderīgu informāciju, arī 2013.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. 2013.gada beigās 

informatīvais izdevums atkal sāka iznākt kopā ar pielikumu „Rīgas Apriņķa Avīze”, 

pirms tam bija kopā ar „Siguldas Elpa”. Izdevums tiek nogādāts visās iedzīvotāju 

apmeklētākajās vietās – Inčukalna novada domē, Vangažu pilsētas pārvaldē, veikalos, 

Inčukalna bibliotēkā, Vangažu bibliotēkā un citās iestādēs. Tiek turpināts izdevumā 

aprakstīti novadā dzīvojošie cilvēki un uzņēmumi, kuri ar savu darbu, interesēm, 

sabiedriskajām aktivitātēm popularizē Inčukalna novada vārdu. Aizvien vairāk tiek publicēts 

arī pašu iedzīvotāju, kā arī Domes deputātu rakstītais. 

Inčukalna novada Domes interneta mājas lapa jeb tīmekļa vietne 2013.gadā tika 

papildināta ar jaunām sadaļām, kā arī uzlabota, cik nu tas bija iespējams, mājas lapas 

pārskatīšana un funkcionalitāte. Tīmekļa vietnē regulāri tiek nodrošināta iespēja iepazīties 

ar Inčukalna novada Domes aktuālo informāciju, Domes pastāvīgo komiteju un Domes 

sēžu darba kārtību, Domes pieņemtajiem lēmumiem un citiem iedzīvotājiem aktuāliem 

jautājumiem. Iedzīvotājiem tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem mājas lapā. Sabiedrības 

viedokļa izzināšanai, tiek ievietotas interaktīvās aptaujas. 

2013.gadā Inčukalna novads izveidoja 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. 
2013.gadā tika uzsākta sadarbība ar LURSOFT, kas ļāva papildināt Inčukalna novada 

mājas lapas Uzņēmumu sadaļu ar aktuālo statistiku gan par uzņēmumu reģistrācijas un 

likvidācijas rādītājiem, gan par uzņēmumu peļņu rādītājiem un salīdzināmajiem datiem. 

Tāpat tagad LURSOFT NEWS sadaļā, kas ir lielākais Latvijas laikrakstu arhīvs, tiek 

veidots informatīvā laikraksta „Novada Vēstis” arhīvs. 
2013.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. 

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. 

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

