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RĪCĪBAS PLĀNS 
 

 



Inčukalna novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam izstrādes gaitā tiek izstrādāts rīcības 
plāns. Rīcības plānā tiek uzskaitītas konkrētas rīcības un tās sasaistītas ar izpildītājiem un finanšu 
resursiem. Rīcības ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei. 

Rīcības plāns sastādīts 7 gadiem secīgi programmas Stratēģiskajā daļā nospraustajiem 
uzdevumiem.  

Rīcības plāns ietver: 

• Rīcības (aktivitātes vai projektus) atbilstoši Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem; 

• Aprakstu par plānoto darbības rezultātu; 

• Plānoto rīcības izpildes termiņu vai periodu; 

• Par rīcības īstenošanu atbildīgos izpildītājus; 

• Rīcības izpildei nepieciešamo finanšu resursu avotus. 
Rīcības plānu nepieciešams aktualizēt, nemainot citas Attīstības programmas daļas. Aktualizāciju 
jāveic katru gadu, pārskatot to statusu, iekļaujot jaunas rīcības un projektu idejas, kas atbilst 
Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem. Rīcības plānā iekļautās rīcības ieteicams aktualizēt, 
veicot ikgadējo Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādi. 

 



 

 

RĪCĪBAS PLĀNS  

SM1 IZGLĪTOTA, AKTĪVA, SALIEDĒTA UN LABI INFORMĒTA SABIEDRĪBA, KURAI PIEEJAMI KVALITATĪVI PAKALPOJUMI 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

RV1 Pārvaldība un sadarbība 

U1 Pilnveidot komunikāciju sistēmu un attīstīt sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī 
R.1.1.  Organizēt regulāras iedzīvotāju tikšanās ar 

pašvaldības vadību, iestāžu darbiniekiem 
un deputātiem  

Par novada aktualitātēm informēti iedzīvotāji, 
sanāksmes vismaz divreiz gadā  

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 

R.1.2.  Izveidot iedzīvotāju konsultatīvo padomi Iedzīvotāju konsultatīvās padomes Inčukalnā, 
Vangažos un Gaujā, Egļupē u.c. ciemos, 
regulāra sadarbība 

AP darbības 
periodā 

Inčukalna novada dome Privātie līdzekļi 

R.1.3.  Modernizēt novada oficiālo mājas lapu un 
laikrakstu 

Uzlabota, labi strukturēta, pārskatāma un 
moderna mājas lapa, Detalizēti izklāstītas 
aktualitātes novada avīzē, mājas lapā 

2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 

R.1.4.  Attīstīt neizmantotus un inovatīvus saziņas 
līdzekļus 

Izstrādāti bukleti 2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets, 
privāts finansējums Izveidotas un uzstādītas norādes, stendi 

Attīstīta komunikācija caur dažādiem 
pasākumiem 

Izveidoti informatīvi novada kalendāri 
R.1.5.  Nodrošināt interneta pieslēgumu bez 

maksas sabiedriskās vietās 
Nodrošināti interneta sakari (Wi-Fi) 
populārākajās publiskajās vietās - Inčukalna 
parks, bērnu laukums, Vangažos – pie kultūras 
nama laukumā, Vidzemes ielā u.c. 

2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.6.  Uzlabot sadarbību ar citām Latvijas 
pašvaldībām 

Pieredzes apmaiņas braucieni, labās prakses 
pārņemšana, konsultācijas 

2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

R.1.7.  Veicināt sadraudzību ar pašvaldībām 
ārvalstīs 

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

2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 

U2 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitāti 
R.1.8.  Paaugstināt pašvaldības speciālistu un 

darbinieku kvalifikāciju 
Regulāri prasmju un kompetenču semināri un 
kursi pašvaldības darbiniekiem 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.9.  Uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu 
kvalitāti 

Tiek attīstīts KAC pakalpojumu klāsts, 
pakalpojumi pieejami www.latvija.lv 

2017.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets  

R.1.10.  Attīstīt e-pakalpojumu pieejamību Pieejami e-pakalpojumi mājas lapā 
www.incukalns.lv, www.latvija.lv 

2017 AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets,  

R.1.11.  Veidot pašvaldībai caurspīdīgāku budžeta 
sadaļu un veikt izskaidrojošo darbu par 
budžeta izlietojumu 

Vienkāršoti izskaidrots budžeta izlietojums. 2019.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets  

R.1.12.  Rīkot regulāras darbinieku sanāksmes un 
pasākumus 

Organizētas regulāras nozaru darba grupu 
tikšanās, neformāli pasākumi, uzlabota 
savstarpējā sadarbība un darba produktivitāte; 

Pilnveidota starpnozaru un iestāžu savstarpējā 
komunikācija 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists, 

Pašvaldības budžets,  

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

U3 Nodrošināt kvalitatīvu izglītības infrastruktūru un konkurētspējīgu izglītības kvalitāti 
R.1.13.  Izstrādāt izglītības stratēģiju 1 – 3 gadiem Izstrādāta izglītības stratēģija AP darbības 

periodā 
Inčukalna novada dome,  Pašvaldības budžets  

http://www.incukalns.lv/


 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

R.1.14.  Uzlabot vispārējās un vidējās izglītības 
iestāžu materiāltehnisko bāzi, atbilstoši 
īstenojamām izglītības programmām 

Nodrošināta skolu informatizācija; Mācību 
vides infrastruktūras uzlabošana 

Rekonstruētas izglītības iestāžu ventilācijas, 
ūdens un kanalizācijas sistēmas 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.15.  Rekonstruēt un attīstīt PII infrastruktūru Labiekārtotas un pilnveidotas visu PII telpas,  

labiekārtota apkārtne. Nosiltināta pirmsskolas 
izglītības iestāde Vangažos 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.16.  Rīkot pasākumus izglītības iestāžu 
popularizēšanai 

Ik gadu tiek rīkotas atvērto durvju dienas 2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets.  

Novada mājas lapā un avīzē tiek sniegta 
informācija par iestāžu aktualitātēm un 
audzēkņu sasniegumiem; 

Palielināts skolēnu skaits mācību iestādēs 

U6 Attīstīt interešu un mūžizglītības piedāvājumu klāstu dažādām mērķgrupām  

R.1.17.  Veicināt interešu izglītības pieejamību Dažādota un pieejama interešu izglītība 

 
2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets  

R.1.18.  Veicināt pieaugušo neformālās un 
mūžizglītības izglītības iespējas 

Mūžizglītības pasākumi novada teritorijā, 
sadarbība ar NVO, dalība projektos 

2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.19.  Nodrošināt informāciju un konsultācijas 
iedzīvotājiem izglītības, profesijas un 
karjeras izvēlē 

Regulāra un aktuāla informācija mājas lapā, 
sadarbība ar NVA, dalība projektos 

2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
NVA 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U7 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un pakalpojumus 
R.1.20.  Izstrādāt kultūras stratēģijas programmu 1-

3 gadi 
Izstrādāta kultūras stratēģijas programma; 
Izstrādāta sistēma novada mākslinieku 
atbalstam 

2019.- AP 
darbības 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets  



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

perioda 
beigām 

R.1.21.  Pielāgot kultūras iestāžu infrastruktūru 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Ierīkotas uzbrauktuves, nodrošināta atbilstoša 
infrastruktūra 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets,  

R.1.22.  Nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību 
dažādām mērķgrupām 

Nodrošināts transports uz kultūras 
pasākumiem  

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām  

Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets 

R.1.23.  Popularizēt kultūras pasākumus  Regulāra un pieejama informācija par kultūras 
pasākumiem  

2013- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets 

R.1.24.  Saglabāt un atjaunot nemateriālo kultūras 
mantojumu 

Saglabāts un atjaunots nemateriālais kultūras 
mantojums 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets  

U8 Uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru un pakalpojumus 

R.1.25.  Sporta bāžu labiekārtošana Labiekārtots sporta laukums Vangažu 
vidusskolā un Inčukalna pamatskolā; 

Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide 
Gaujā (t.sk. BMX trase u.c. aktivitātes) 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets,  

R.1.26.  Pilnveidot sporta bāžu pakalpojumus  Dažādi un pieejami sporta pulciņi, sporta veidi. 2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Inčukalna sporta 
komplekss, NVO 

Pašvaldības budžets,  

R.1.27.  Rīkot vietējus un starptautiskus sporta 
pasākumus  

Organizēta Novada sporta diena vismaz reizi 
gadā, mazāka mēroga pasākumi – regulāri 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām  

Inčukalna novada dome, 
Inčukalna sporta 
komplekss, NVO 

Pašvaldības budžets,  



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

RV3 Sociālie un veselības pakalpojumi 

U9 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un daudzveidību 

R.1.28.  Uzlabot veselības aprūpes apkalpošanas 
kvalitāti 

Modernizēts veselības aprūpes telpas un 
aprīkojumu; 

Uzlabota pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība; 

Uzlabota sociālā dienesta sadarbība ar 
ģimenes ārstiem 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests 

privāts finansējums 

R.1.29.  Dalība veselības veicināšanas projektos  Popularizēts veselīgs dzīvesveids un fiziskā 
aktivitātes, veseli un aktīvi novada iedzīvotāji 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Inčukalna sporta 
komplekss 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U10 Nodrošināt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pieejamību 
R.1.30.  Pilnveidot un dažādot sociālās aprūpes 

pakalpojumus  
Izveidots daudzfunkcionāls Dienas centrs 
Inčukalnā; 

Pilnveidoti un attīstīti PASAM „Gauja” 
pakalpojumi un infrastruktūra; 

Attīstīta sociālā rehabilitācija un alternatīvā 
aprūpe; 

Nodrošināts transports cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 

Sadarbība ar NVO, izmantojot to piedāvātos 
pakalpojumus. 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests, 
PASAM „Gauja” 

Pašvaldības budžets, 
publiskais 
finansējums 

R.1.31.  Izstrādāt sociālā  dienesta attīstības plānu Izstrādāts sociālā dienesta attīstības plāns, 
iekļauti NVO 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests 

Pašvaldības budžets,  

R.1.32.  Veicināt audžuģimeņu attīstību Palielināts audžuģimeņu skaits un bērnu skaits 
audžuģimenēs, proaktīvs Bāriņtiesas un 
Sociālā dienesta darbs 

2013.- AP 
darbības 

Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests, 
Bāriņtiesa, NVO 

Pašvaldības budžets 



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

perioda 
beigām 

R.1.33.  Iesaistīties deinstitucionalizācijas 
pasākumos 

Realizēts deinstitucionalizācijas plāns 2019.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Sociālais dienests Pašvaldības 
finansējums, ES 
fondu līdzekļi 

RV4 Nevalstiskās organizācijas  

U11 Atbalstīt NVO sektora attīstību 

R.1.34.  Atbalstīt NVO un vietējo NVO iniciatīvas Rīkoti mazo projektu konkursi NVO, atbalstīti 
vairāki iniciatīvu projekti, dažādu pasākumu 
organizēšana kopīgi ar pašvaldības iestādēm; 

Deleģēta atsevišķu pašvaldības funkciju 
veikšana NVO 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.35.  Popularizēt NVO darbību Informēti iedzīvotāji par NVO darbību kopumā, 
juridiskajiem, ekonomiskajiem aspektiem un 
ieguvumiem; 

Palielinās iedzīvotāju skaits, kas iesaistījušies 
NVO 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.36.  Veicināt komunikāciju caur NVO NVO rīko dažādas kampaņas par novadā 
aktuāliem jautājumiem 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.37.  Rīkot pieredzes apmaiņu un veicināt 
novada NVO savstarpējo sadarbību 

Pieredzes apmaiņas braucieni ar citu novadu 
NVO; Kopīga pasākumu organizēšana, 
sadarbība ar Rīgas rajona lauku attīstības 
biedrību  

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām  

Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 

R.1.38.  Veicināt mecenātismu Mecenātu apzināšana un piesaiste, atbalstot 
vietējās aktivitātes, NVO, labdarības 
pasākumus 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām  

Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists, NVO 

Pašvaldības budžets, 
privātie līdzekļi 



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

R.1.39.  NVO vajadzībām atbilstošas materiāli 
tehniskas bāzes izveide  vai esošās 
uzlabošana 

pakalpojumu pilnveide, darbības dažādošana 2015.-2019. Inčukalna novada dome,  
NVO 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, 
privātie līdzekļi 

U12 Sekmēt novada jauniešu politiku 
R.1.40.  Izstrādāt jaunatnes lietu politika Izstrādāta jaunatnes lietu politika 2013.- AP 

darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets,  

R.1.41.  Attīstīt jauniešu biedrības, interešu grupas 
un dažādot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Izveidots jauniešu interešu centrs; 

Nodrošinātas telpas jauniešu iniciatīvām un 
interešu grupu/biedrību darbībai; 

Darbojas jaunatnes lietu speciālists 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.42.  Iesaistīt novada attīstībā jaunatni, veidojot 
sadarbību ar novada pašvaldību un 
atbalstot jauniešu iniciatīvas 

Uzklausītas idejas un viedokļi no jauniešiem; 
Atbalstīti un realizēt jauniešu iniciatīvas 
projekti 

2013.- AT 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets 

R.1.43.  Atbalstīt brīvprātīgā darba un vasaras 
darba iespējas jauniešu vidū 

Brīvprātīgi tiek organizēti dažādi atbalstu 
sniedzoši pasākumi;  

Sadarbība ar uzņēmējiem vasaras darba 
organizēšanā 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 

publiskais un privātais 
finsanējums 

R.1.44.  Realizēt novada jauniešu integrācijas 
pasākumus 

Jauniešu integrācijas ierosinātājs un 
atbalstītājs ir pašvaldība (jauniešu līderi katrā 
pagastā); 

Sadraudzības vakari 

2013.- AP 
darbības 
perioda 
beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets,  

 

  



 

 

SM2 KONKURĒTSPĒJĪGA UN STABILA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 
periods 

Atbildīgais 
Finanšu 

resursi/avoti 

RV5 Uzņēmējdarbības vides un ražošanas teritoriju attīstība 

U13 Uzlabot ekonomisko vidi, attīstot infrastruktūru un sadarbību 

R.2.1.  Izveidot investīciju piesaistes platformas  Izstrādāta datu bāze, kur atzīmētas vietas, 
kurās iespējama dažādu nozaru uzņēmumu 
izvietošana. Sadarbība ar Rīgas plānošanas 
reģionu un kaimiņpašvaldībām 

2013.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

R.2.2.  Veicināt Uzņēmēju kluba izveidi Izveidots Uzņēmēju klubs, notiek regulāras 
tikšanās, informācijas un pieredzes apmaiņa 

2016.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, 

R.2.3.  Atbalstīt vietējos uzņēmējus Palielināta novada uzņēmēju atpazīstamība, 
dalība izstādēs, izvietoti reklāmas stendi un 
informācija 

2013.- AP 
darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

R.2.4.  Izstrādāt teritorijas plānojumu Izstrādāts novada attīstību stimulējošs 
teritorijas plānojums 

2013.- AT 
darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets 

R.2.5.  Attīstīt ilgtspējīgu, ražīgu un 
konkurētspējīgu lauksaimniecību un 
lauksaimniecisko ražošanu 

Infrastruktūras attīstība lauksaimniecības 
attīstībai 

2013.- AP 

darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi, 
uzņēmēju 
finansējums 

R.2.6.  Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā 

Labiekārtoti tirgus lakumi Vangažos un 
Inčukalnā 

2014.- AP 

darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi, 
uzņēmēju 
finansējums 

Palielināt privāto investīciju apjomu 

U14 Veicināt starpnozaru sadarbību un aktīvu mārketingu 

R.2.7.  Bezdarbnieku apmācības Inčukalna novada dome 

Skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā 



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 
periods 

Atbildīgais 
Finanšu 

resursi/avoti 

Veicināt darba devēju sadarbību 
nodarbinātības un mūžizglītības 
pasākumos 

Jaunas prakses vietas 2013.- AP 
darbības 
perioda beigām 

Publiskais, 
privātais 
finansējums 

Darbinieku kvalifikācijas kursi 

R.2.8.  Iesaistīt dažādu nozaru pārstāvjus 
teritorijas attīstības un plānošanas 
dokumentu izstrādē 

Dalība sabiedriskajās apspriedēs, darba 
grupās un forumos; 

Sadarbība NVA-pašvaldība - uzņēmēji 

2013.- AP 
darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets  

RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta 

U15 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un infrastruktūru 

R.2.9.  Labiekārtot tūrisma objektus  Sakopti tūrisma objekti, organizēti vides 
sakopšanas darbi 

2013.- AP 

darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

R.2.10.  Veicināt novada atpazīstamību Izveidots reklāmas video par novadu 2013.- AP 

darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

Regulāra dalība dažādās izstādēs 

R.2.11.  Veicināt aktīvā tūrisma attīstību  Izveidots ūdens tūrisma piedāvājums, 
labiekārtotas atpūtas vietas, izveidotas 
aktīvās atpūtas trases, attīstīts ziemas 
tūrisma piedāvājums (slēpošana, slidošana) 

2013.- AP 

darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi, privātais 
finansējums 

R.2.12.  Izveidot ūdenstūrisma infrastruktūru pie 
Gaujas upes 

Labiekārtotas atpūtas vietas un piestātnes, 
popularizēti ūdenstūrisma maršruti, attīstīta 
laivu noma un citi pakalpojumi 

2013.- AP 

darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada dome,  Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi, privāts 
finansējums 

 



 

 

SM3 SAKĀRTOTA UN DROŠA DZĪVES TELPA 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

RV7 Satiksmes infrastruktūra 

U16  Attīstīt transporta infrastruktūru un satiksmes drošību 
R.3.1  Rekonstruēt ielas un uzlabot 

satiksmes drošību 

Rekonstruētas ielas saskaņā ar investīciju 
plānu. 

2013.- AP darbības 

perioda beigām 
Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

 

Gājēju celiņu izveide un rekonstrukcija 
saskaņā ar investīciju plānu 

Ierīkots un rekonstruēts ielu apgaismojums,  
saskaņā ar investīciju plānu 

 
R.3.2  Rekonstruētautoceļus un uzlabot 

satiksmes drošību uz tiem 
Rekonstruēts ceļš Meļķerti-Vangažu baznīca 2013.- AP darbības 

perioda beigām 
Ltvijas Valsts Ceļi  Valsts budžets, fondu 

līdzekļi Rekonstruēts Salu ceļš Inčukalnā, Kļavu ceļš 

Rekonstruēts ceļš Inčukalns - Indrāni V93, 
visā garumā, iekļaujot tiltu   

Rekonstruēts autoceļš V95 Griķukrogs - 
Meļķerti 

R.3.3  Satiksmes drošības uzlabošana 
dzelzceļa apkārtnē 

Izveidot/uzturēt/pilnveidot dzelzceļa pārejas 
gājējiem un velosipēdistiem; 

 

2013.- AP darbības 

perioda beigām 

 

Latvijas dzelzceļš publisks,  privāts 
finansējums 

U17 Uzlabot novada iedzīvotāju un viesu mobilitāti novada teritorijā 

R.3.4  Nodrošināt sabiedrisko transportu no 
lielākajām novada apdzīvotajām vietām 

Izstrādāts sabiedriskā maršruta plāns un 
efektivizēts maršrutu laiks 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

publisks finansējums  

RV8 Drošība 

U18 Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību 
R.3.5  Paaugstināt sabiedrisko drošību 

Inčukalna novadā 
Uzturēta Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa; 

Laba sadarbība ar iedzīvotājiem pārkāpumu 
novēršanā un profilaksē; 

2013.- AP darbības 

perioda beigām 
Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets 



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

Rīkotas ikgadējas kampaņas par drošību; 

Novērošanas kameru izvietošana publiskos 
centros; 

Uzlabota ugunsdrošība 
R.3.6  Iesaistīt iedzīvotājus kārtības un 

sakopšanas uzturēšanā katrā apdzīvotā 
vietā 

Organizētas talkas, uzkopšanas darbi, 
veicināta pilsoniskā līdzatbildība  

2013.- AP darbības 

perioda beigām 
Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi  

RV9 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība 

U19 Attīstīt ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas infrastruktūru  
R.3.7  Nodrošināt ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pakalpojumus  
Veidoti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli 

2013.- AP darbības 

perioda beigām 
pakalpojumu 
sniedzējs 

Pašvaldības, 
kapitālsabiedrību 
budžets, fondu līdzekļi  

R.3.8  Rekonstruēt siltumapgādes 
infrastruktūru 

Uzceltas/rekonstruētas katlu mājas 
Inčukalnā un Gaujā, Vangažos 

2013.-2019. pakalpojumu 
sniedzējs 

Pašvaldības, 
kapitālsabiedrību 
budžets, fondu līdzekļi 

R.3.9  Pilnveidot ūdens/kanalizācijas sistēmas  Rekonstruēti esošie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli 

Sakārtota ūdenssaimniecība 

2013.- AT darbības 

perioda beigām 
pakalpojumu 
sniedzējs 

Pašvaldības, 
kapitālsabiedrību 
budžets, fondu līdzekļi 

U20 Publisko teritoriju un objektu labiekārtošana 
R.3.10  Sakārtot iekšpagalmus visā novada 

teritorijā, izveidojot gājēju celiņus un 
bērnu rotaļu laukumus 

Sakārtoti iekšpagalmi, uzlabota dzīves 
kvalitāte un drošība 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, citi 

R.3.11  Izstrādāt un iedzīvināt kopējo 
māksliniecisko vizuālo tēlu, koncepcijas 
Inčukalna novada sabiedriskajā vidē 
(vienota stila arhitektūras formas, 
vizuālās reklāmas) 

Izstrādāta koncepcija vienota vizuālā tēla 
veidošanas attīstībai 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets 

R.3.12  Labiekārtot parku, zaļo zonu teritorijas, 
pilnveidot aktīvās atpūtas zonas  

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

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, citi 

U21 Attīstīt vides pieejamību 



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

R.3.13  Pielāgot sabiedriskās iestādes, ielas un 
publiskās vietas pieejamas visiem 
apmeklētājiem 

infrastruktūra pieejama cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.14  Izveidot jaunas un sakārtotas esošās 
peldvietas 

Sakārtotas peldvietas un pieejas pie 
ūdensobjektiem 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

īpašumtiesību 
turētāji 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.15  Attīstīt ievērojamu apskates objektu 
infrastruktūru 

Labiekārtotas takas, atpūtas laukumi 2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

U22Paaugstināt ēku energoefektivitāti un uzlabot namu apsaimniekošanu 
R.3.16  Attīstīt pašvaldības ēku 

energoefektivitātes pasākumu 
kompleksu 

 

Realizēti energoefektivitātes projekti 
2013.-2019. Inčukalna novada 

dome 
Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.17  Rekonstruēt siltumtrases visā novada 
teritorijā 

Rekonstruētas siltumtrases 2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.18  Organizēt dzīvojamo ēku siltināšanas 
pasākumus 

Izstrādāti energoefektivitātes projekti 
daudzdzīvokļu ēkām; 

Īstenoti energoefektivitātes projekti (t.sk. 
jumtu un logu nomaiņa, fasāžu siltināšana) 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.19  Uzlabot esošo daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanu 

Informēti un aktīvi iedzīvotāji; 

Sadarbība ar namu apsaimniekotājiem, 
racionāli apsaimniekots nekustamais 
īpašums 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome, namu 
apsaimniekošanas 
organizācijas 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

RV10 Dabas aizsardzība un resursu izmantošana 

U23 Sekmēt dabas aizsardzību un resursu ilgtspējīgu izmantošanu 
R.3.20  Sekmēt ilgtspējīgu un racionālu dabas 

resursu ieguvi un izmantošanu 
Regulāri atjaunoti novada dabas resursi; 

Ilgtspējīga derīgo izrakteņu ieguve 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

privātais finansējums 

R.3.21  Izmantot atjaunojamos energoresursus 
un alternatīvās enerģijas ieguves 
iespējas 

Ieviestas modernas tehnoloģijas 
atjaunojamo resursu izmantošanā 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 



 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

R.3.22  Atbalstīt GNP saglabāšanas un 
aizsardzības pasākumus 

Kopīga sadarbība velomaršrutu un pastaigu 
taku plānošanā 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.23  Veicināt degradēto un piesārņoto vietu 
rekultivāciju 

Gudronu dīķu sanācija 
 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

atbildīgā iestāde 
(VARAM) 

fondu līdzekļi, privāts un 
Valsts finansējums 

U24 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu 
R.3.24  Nodrošināt atkritumu šķirošanu Izveidoti atkritumu šķirošanas punkti un 

laukumi; 

Paaugstināts iedzīvotāju informētības 
līmenis par atkritumu šķirošanu 

2013.- AP darbības 
perioda beigām 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi  
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INVESTĪCIJU PLĀNS 



 

 

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

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:  

• projekta nosaukums; 

• projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī 
projektu savstarpējā papildinātība;  

• projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;  

• plānotie projekta rezultāti;  

• informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.  
Investīciju plāns jāaktualizē katru gadu, ievērojot tā izpildes virzību uz priekšu un kārtējam gadam 
apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu.  



 

 

INVESTĪCIJU PLĀNS 

N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms 

Partneri 
Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 

fondu 

finansē- 

jums 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansē- 

juma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

1 Ūdens/kanalizācijas 
sistēmu pilnveide 

VTP3, RV9, U17  

2 000 000 
15  85  Uzlabots vides stāvoklis, 

sakārtotas ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmas 

2016. 5 gadi kapitālsa
biedrības 

2 Sporta laukumu 
labiekārtošana  

VTP1, RV2, U3, 
U6 

 
195 000 

20   80 Labiekārtots sporta 
laukums Gaujā  

2020.  2 gadi Valsts 
kase 

3 Sporta infrastruktūras 
pakalpojumu pilnveide 

VTP1, RV2, U6  

55 000 

100    Pilnveidotas sporta 
bāzes, inventāra iegāde, 
jaunas brīvā laika 
pavadīšanas vietas, 
velotrases izbūve 
Vangažos. 

2021. 1 gads  

4 Iekšpagalmu 
sakārtošana visā 
novada teritorijā, 
izveidojot bruģētus 
celiņus un bērnu 
rotaļu laukums 

VTP3, RV9, 
U18,  

 

50 000 

50   50 Sakārtoti un labiekārtoti 
iekšpagalmi, uzlabojot 
celiņu segumu un bērnu 
rotaļu laukumu 
infrastruktūru 

2017. 3 gadi Iedzīvotāj
i, NVO 

5 Aleksandra parka   
pilnveidošana 
Inčukalnā 

VTP1, RV2,  U5, 
U6 

 

1 000 

10   90 Jauni gājēju celiņi, 
izveidoti jauni vides 
objekti, , sakārtota 
infrastruktūra 

2016. 5 gadi  

6 Mūžizglītības 
pasākumi novada 
teritorijā 

VTP1, RV2,  U4, 
U9, U10 

 

1000 

0 50 20 30 Pilnveidoti un dažādoti 
mūžizglītības pasākumi, 
licencētas izglītības 
programmas 

2017. 3 gadi NVO, 
VIAA 

7 Krasta ielas, Gaujās 
ciemā Inčukalnā 
virskārtas seguma 
atjaunošana 

RV7, U16  

115000 

15   85 Atjaunots asfalta 
segums Inčukalnā 

2021 1 gads Valsts 
kase 



 

 

N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms 

Partneri 
Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 

fondu 

finansē- 

jums 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansē- 

juma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

8 Mākoņu ielas, 
Inčukalnā asfalt 
seguma virskārtas 
izveide un Ielas 
apgaismojuma 
izveidošana 

RV7, U16  

94000 

15   85 Uzlabota infrastruktūra, 
izveidots asfalta segums 
ielai Inčukalnā 

2021 1 gads Valsts 
kase 

9 Kļavu ciema 
piebraucamā ceļa un 
galvenās ielas seguma 
atjaunošana un ielu 
apgaismojuma izveide 

RV7, U16  

215 000 

15   85 Uzlabota infrastruktūra, 
izveidots dubultās 
apstrādes segums ielai 
Inčukalnā 

2021 1 gads Valsts 
kase 

10 Avotkalna ielas, 
Inčukalnā dubultās 
apstrādes virsmas 
seguma izveide 

RV7, U16  

145000 

15   85 Uzlabota infrastruktūra, 
izveidots dubultās 
apstrādes segums ielai 
Inčukalnā 

2021 1 gads Valsts 
kase 

11 Viršu ielas asfalta 
seguma virskārtās 
atjaunošana 

RV7, U16  

50000 
100    Uzlabota infrastruktūra, 

atjaunot asfalta segums 
ielai Inčukalnā 

2021 1 gads  

12 Nākotnes ielas  asfalta 
seguma virskārtās 
izbūve 

RV7, U16  

85 000 
15   85 Uzlabota infrastruktūra, 

izveidots asfalta segums 
ielai Inčukalnā 

2020. 2 gadi Valsts 
kase 

13 Miera ielas projekta 
izstrāde, 
pārbūve/rekonstrukcij
a  

RV7, U16  

120 000 

15   85 Atjaunots asfalta 
segums Inčukalnā 

2020. 2 gadi Valsts 
kase 

14 Ievkalnu ielas 
infrastruktūras, 
apgaismojuma 
ierīkošana/izveide 

RV7, U16  

15 000 

100    Uzlabota, atjaunota 
elektro līnija un ielu 
infstasruktūra 

2021 1 gads  

15 Projekta izstrāde un 
Elektrības un 
apgaismes stabu 

RV7, U16  

70 000 
100    Uzlabota, atjaunota 

elektro līnija Parka, 
Dārza ielās Vangažos 

2020. 2 gadi  



 

 

N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms 

Partneri 
Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 

fondu 

finansē- 

jums 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansē- 

juma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

nomaiņa Parka, Dārza 
ielās Vangažos 

16 Projekta izstrāde un 
ielas seguma nomaiņa 
Parka, Dārza ielās 
Vangažos 

RV7, U16  

300 000 

15   85 Atjaunots ielas segums 
Parka, Dārza ielās 
Vangažos 

2021. 1 gads Valsts 
kase 

17 Priežu ielas, Vangažos 
seguma un ielas 
apgaismojuma maiņa 

RV7, U16  

120 000 
15   85 Uzlabota, atjaunota 

elektro līnija Vangažos 
2021. 1 gads Valsts 

kase 

18 Siguldas ielas posma 
un trotuāra, Vangažos 
seguma atjaunošana  

RV7, U16  

76 000 
15   85 Atjaunots ielas gājēju 

ietves segums Vangažos 
2021 1 gads Valsts 

kase 

19 Iekškvartāla Siguldas 
un  Vidzemes ielās, 
Vangažos 
labiekārtojuma izbūve 

RV7, U16  

140 000 

15   85 Uzlabota infrastruktūra, 
Vangažos 

2021 1 gads Valsts 
kase 

20 Inčukalna dzelzceļa 
stacijas laukuma 
labiekārtošana un 
Atmodas ielas 
vizualizācijas attīstība, 
projekta izstrāde, 
pārbūve/rekonstrukcij
a 

RV7, U16, 
U20, R3.1, 
R3.11 

 

1 500 000 

15   85 Stacijas laukuma un 
Atmoda ielas uzlabojums 

2019. 3  gadi  

21 Atkritumu šķirošana  VTP3, RV10, 
U22 

 
80 000 

100    Atkritumu savākšanas  
laukuma izveide 

2017. 4 gadi Uzņēmēji 

22 Dzīvojamo ēku 
siltināšanas pasākumi 

VTP3, RV9, 
U20 

 

2 000 000 

5 35 60  Siltinātas dzīvojamās 
ēkas, uzlabota 
energoefektivitāte 

2017. 4 gadi  SIA 
„Vangažu 
namsaim
nieks” 
Ēku, 
dzīvokļu 



 

 

N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika posms 

Partneri 
Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 

fondu 

finansē- 

jums 

Privātais 

sektors 

Citi 

finansē- 

juma 

avoti 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

realizācijas 

ilgums 

īpašnieki 

23 Teritorijas 
labiekārtošana  

VTP3, 
RV9,U18 

 

50 000 

50 50   Izveidoti vai pilnveidoti 
bērnu rotaļu laukumi un 
citas brīvā laika 
pavadīšanas vietas 

2017. 4 gadi NVO 

24 Pakalpojumu 
infrastruktūras 
attīstība 
deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai 

VTP1, RV3, 
U10 

 

60  000 

15 85   Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras pilnveide  

2019. 3 gadi Citas 
pašvaldīb
as 



 

 

 


