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Inčukalna novada domes priekšsēdētāja uzruna 
 

 

Inčukalna novada pastāvēšana un nākotne ir mūsu iedzīvotāju rokās. 

Mums kopīgi jāturpina strādāt, lai Inčukalna novads varētu lepoties ar 
labām skolām, labiem bērnudārziem, labu sporta kompleksu, 
pievilcīgu vidi un infrastruktūru. Inčukalna novadam jābūt vietai, kuru 
ikviens ar degsmi un patriotismu var saukt par savām mājām.  

Pašvaldības misija ir rūpēties, lai cilvēki būtu apmierināti - tiem tiktu 
sniegti ikdienā nepieciešamie pakalpojumi, un nodrošinātas izaugsmes 
iespējas.  

Nozīmīgākā īpašība mūsdienu mainīgajos apstākļos ir spēja 
sadarboties, lai kopīgi sasniegtu uzstādītos mērķus – kļūt par 

saliedētu, draudzīgi noskaņotu un dinamisku pašvaldību, kurā mīt radoši cilvēki, darbojas 
uzņēmumi ar attīstītām tehnoloģijām, kā arī visiem pieejama tīra un droša vide.  

Inčukalna novada attīstības programma ir pirmais kopīgais attīstības plānošanas dokuments pēc 
novada izveides, un tas nosaka daudzus veicamos darbus un īstenojamos projektus tuvākajos 
septiņos gados, kuru realizācijai jāvelta visas pūles. 

Lai novads pilnvērtīgi attīstītos, svarīga ir novada cilvēku spēja strādāt kopā - kopējam mērķim. Šī 
spēja ir sociālais kapitāls, nosacījums veiksmīgajai darbībai un attīstībai. Risināmo jautājumu ir 
daudz - vides aizsardzība, nodarbinātība, izglītība visām vecuma grupām, līdzdalība kultūras dzīvē 
un sportā, pakalpojumu sniegšanā un vispārējā dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

Lai mums visiem kopā izdodas īstenot iecerēto! 

 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus 
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Saīsinājumi 
AS – Akciju sabiedrība 

att. - attēls 

cilv. - cilvēki 

DC – dienas centrs 

ELFLA - Eiropas lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai  

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds  

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ha - hektārs 

IP – ilgtermiņa prioritāte 

km – kilometrs 

km2 – kvadrātkilometrs 

KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments  

LR – Latvijas Republika 

LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs  

LVL – Latvijas Lats 

m v.j.l. – metri virs jūras līmeņa 

m2 – kvadrātmetri 

milj. – miljons 

mm - milimetri 

NAP - Nacionālās attīstības plāns 

Nr. – numurs 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

NVS – Neatkarīgo Valstu Sadraudzība 

p. – pants 

PA – pašvaldības aģentūra 

PASAM – pašvaldības aģentūras sociālās 
aprūpes māja 

piem. – piemēram 

PII – pirmskolas izglītības iestāde 

prot. – protokols 

PSIA – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

R – rīcība 

RV – rīcību virzieni 

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SM – stratēģiskais mērķis 

SVID - stiprās, vājās puses, iespējas un draudi 

tab. - tabula 

t. sk. – tai skaitā 

tūkst. - tūkstotis 

U – uzdevums 

u. c. – un citi 

VTP – vidējā termiņa prioritāte 

% - procenti 
0C – Celsija grādi 
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Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 

Stratēģiskā daļa 

Rīcības, investīciju un uzraudzības plāni 

Ievads 
Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam (turpmāk tekstā – Attīstības 
programma) izstrādāta saskaņā ar Inčukalna novada domes 2011. gada 15. jūnija sēdes lēmumu 
(prot. Nr.8, p.2) „Par Inčukalna novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”. 

Inčukalna novada attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz LR normatīvajiem aktiem, 
kā arī nacionāla līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem. 
Programmas izstrādes ietvaros no 2011. gada septembra līdz 2012. gada janvārim tika veikta 
novada iedzīvotāju aptauja, iegūstot 90 aizpildītas aptaujas anketas.  

Attīstības programmas izstrādei izmantoti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
(tagad – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 2010. gada 23. septembra 
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

Inčukalna novada attīstības programma ir vidēja termiņa politisks dokuments, kurā noteikts 
pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma sastāv no novada 
pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes, stratēģiskās daļas, rīcības plāna un tā īstenošanas 
uzraudzības kārtības laika posmā no 2013. līdz 2019. gadam.  

Attīstības stratēģija nosaka novada ilgtspējīgas attīstības vīziju, kā arī attīstības virziena 
stratēģiskos mērķus un novada prioritātes.  

Vienlaicīgi dokuments izvirza konkrētus uzdevumus un rīcības stratēģisko mērķu sasniegšanai 
noteiktajā laika posmā. Lai uzdevumi tiktu sekmīgi realizēti, sasniedzot uzstādītos mērķus, un 
novada vīzija piepildīta, tas ietver arī rīcības plānu un tā uzraudzību, kā arī investīciju plānu. 

Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam ir pamats novada domes ilgtspējīgai 
rīcību un investīciju plānošanai un piesaistei. 
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NOVADA 
ĪPAŠĪBAS, KAS 

TAM VAR 
PALĪDZĒT 
SASNIEGT 

NOTEIKTO MĒRĶI 

NOVADA 
ĪPAŠĪBAS, KAS VAR 
KAVĒT NOTEIKTĀ 

MĒRĶA 
SASNIEGŠANU 

ĀRĒJIE FAKTORI, 
KAS VAR 

NOVADAM 
PALĪDZĒT 
SASNIEGT 

NOTEIKTO MĒRĶI 

ĀRĒJIE FAKTORI, 
KAS VAR NOVADU 
KAVĒT NOTEIKTĀ 

MĒRĶA 
SASNIEGŠANĀ 

SVID ANALĪZE 

SVID analīze ir veiksmīga situācijas analīzes metode, kurā tiek analizētas Inčukalna novada 
stiprās un vājās puses, kā arī konstatētas iespējas un draudi. 

 

Pamatojoties uz šīm četrām kritiskajām informācijas daļām, tiek izstrādāta novada attīstības 
stratēģija un izvirzīto mērķu sasniegšana. 

 

Stiprās puses ir novada iezīmes, kas var sekmēt nosprausto mērķu sasniegšanu, vājās puses – 
kavēt to realizēšanu. Ārējie faktori ir iespējas un draudi, kas var veicināt vai kavēt izvirzīto mērķu 
sasniegšanu. 

 

Inčukalna novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam SVID analīze tika izstrādāta darba 
grupu sanāksmēs. Sanāksmēs piedalījās novada dažādu nozaru pārstāvji un viedokļu līderi.

 
2. attēls. SVID analīzes vizuālais raksturojums 

STIPRĀS 
PUSES 

VĀJĀS 
PUSES 

IESPĒJAS DRAUDI 
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NOVADA VIZĪTKARTE 
Inčukalna novads atrodas Vidzemē,  35 km 
attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas ar 
Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un 
Garkalnes novadiem.  

3. attēls. Inčukalna novada novietojums Latvijā 

Inčukalna novada platība ir 112 km2 un to 
veido Vangažu pilsēta (5,1 km2) un Inčukalna 
pagasts (107,1 km2).  

Novada administratīvais centrs - Inčukalns. 

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 8195 
iedzīvotāji (01.01.2012)1. 

Apdzīvojuma struktūru Inčukalna novadā 
veido Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts, 
kā arī lielākās apdzīvotas vietas – Gauja un 
Egļupe. 

Sociālā infrastruktūra Inčukalna novadā 
veidojusies kā teritorijas apdzīvojuma 
sastāvdaļa, un sociālās infrastruktūras 
objektu izvietojumu teritorijā nosaka 
pieprasījums pēc attiecīgā veida 
pakalpojumiem, kas cieši saistīts ar 
iedzīvotāju skaitu, to vecumstruktūru, kā arī 
ar pastāvošo apdzīvoto vietu īpašībām. 
Sabiedriskie pakalpojumi (izglītības, veselības 
aizsardzības, kultūras, mazumtirdzniecības, 
sabiedriskās ēdināšanas u. c. pakalpojumi) 
galvenokārt koncentrējušies Vangažu pilsētā 
un novada administratīvajā centrā – 
Inčukalnā.  

Izglītības struktūru veido izglītības iestādes - 
Vangažu vidusskola, Inčukalna pamatskola, 
Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola, 
pirmsskolas izglītības iestāde „Minka” ar filiāli 
„Lapsiņa” Gaujā un Vangažu pirmsskolas 
izglītības iestāde „Jancis”. 

                                                             
1 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 2012.01.01., deklarēto 
iedz. skaits. 

Kultūra un sports. Novadā darbojas divas 
bibliotēkas – Vangažu bibliotēka un Inčukalna 
bibliotēka. Inčukalna tautas namā darbojas 
kori, pūtēju orķestris, deju kolektīvi, 
amatierteātris, un interešu grupas. Vangažu 
kultūras namā darbojas bērnu deju kolektīvs, 
teātra pulciņš, vokālie ansambļi un deju 
grupa. Novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas 
sporta iespējas Inčukalna sporta kompleksā. 

Nodarbinātība: reģistrēto bezdarbnieku 
skaits novadā uz 2012. gada 30. aprīli bija 547 
jeb 9,5%.2 

Uzņēmējdarbība: lielākoties novadā 
uzņēmumi darbojas mežizstrādes, 
kokapstrādes, metālapstrādes un 
pakalpojumu sniegšanas nozarēs. 

Dabas resursi: novads ir bagāts ar mežiem, tie 
aizņem 63% no kopējās novada teritorijas. 
Novadā ir arī smilts, grants un kūdras 
atradnes. 

Transporta infrastruktūra: novada teritoriju 
šķērso valsts galvenie autoceļi Rīga – Sigulda 
– Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), 
Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 
(Valka) (A3) un reģionālais autoceļš Inčukalns 
– Ropaži - Ikšķile (P10), kā arī dzelzceļa līnija 
Meitene - Jelgava - Rīga - Lugaži. 

Teritorijas attīstības indekss pēc 2011. gada 
datiem, salīdzinot ar 2011. gada vidējiem 
rādītājiem ir 0,664, bet pēc 2011. gada datiem, 
salīdzinot ar 2010.  gada vidējiem rādītājiem 
0,786. Inčukalna novads ir 14. vietā starp 110 
Latvijas novadiem.3 

Novada nozīmīgākie objekti: Gaujas 
nacionālais parks, Indrānu parks, Vangu 
velnala, Velna kambaris, Vangažu baznīca, 
operdziedātājas Annas Ludiņas-Pabiānes 
ierīkotais dendrārijs - Operas dārzs 
„Līgotnēs”, atpūtas parks „Rāmkalni”, Jauno 
Jātnieku skola (Zustrenes) u. c. 

                                                             
2 Nodarbinātības Valsts aģentūra. Dati uz 2012.04.30. 
3MK noteikumi Nr.318, 2. pielikums MK noteikumiem Nr.482– Teritorijas 
attīstības indekss novadiem 
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1. IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 
 

IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA UN APDZĪVOJUMS 
Inčukalna novadu kā savu dzīvesvietu uz 01.01.2012. bija deklarējuši 8195 iedzīvotāji.  

Nozīmīgākās apdzīvotās vietas Inčukalna novadā ir: 

 Vangaži (4055); 

 Inčukalns (2219); 

 Gauja (979); 

Pārējie lielākie ciemi ir Griķi (421), 
Krustiņi (406) un Meža miers (182)4. 

 

Pēc apdzīvotības blīvuma ar 71,1 
cilv./km2 2011. gada sākumā Inčukalna  
novads bija 9. vietā Latvijā (no 110 
pašvaldībām, neskaitot republikas 
pilsētas)5.  

Pēdējo 6 gadu laikā kopumā novada 
teritorijā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis 
par aptuveni 2% (169 cilvēkiem), tomēr 
pieaugums vērojams tikai Inčukalna 
pagastā (+285), savukārt Vangažu 
pilsētā iedzīvotāju skaits samazinājies 
par 116 iedzīvotājiem (skat. 4. att.).  

4. attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika 6 

 
1.shēma. Inčukalna novada apdzīvojuma struktūra 

                                                             
4 Inčukalna novada pašvaldības informācija (30.01.2012.). 
5 LR Centrālās statistikas pārvaldes dati, iedzīvotāju blīvums rēķināts saskaņā ar 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem. 
6 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju statistikas dati no 2006. – 2011. gadam. 
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Iebrauca Izbrauca Migrācijas saldo

Migrācijas saldo Inčukalna novadā 2009. un 2010. gadā ir pozitīvs, izbraukušo skaits nepārsniedz 
iebraukušo skaitu. 2009. gadā vērojama nedaudz lielāka iebraucēju un izbraucēju aktivitāte 
Inčukalna novadā (skat. 5. att.).  

Dabiskais pieaugums pēdējo gadu laikā ir negatīvs, dzimušo skaits novadā nepārsniedz mirušo 
skaitu (skat.6. att.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. attēls. Iedzīvotāju migrācija  

6. attēls. Dabiskais pieaugums no 2009. līdz 2011. gadam 

DZIMUMSTRUKTŪRA UN GALVENĀS VECUMGRUPAS 
No 8195 iedzīvotājiem 2012. gada 1. 
decembrī, 47% jeb 3839 bija vīrieši un 53% 
jeb 4356 – sievietes. 

Līdz darbspējas vecumam novadā ir 1184 
iedzīvotāji, darbspējas vecumā 5481 
iedzīvotājs un virs darbspējas vecuma 1530 
iedzīvotāji (skat. 7. att.). 

Līdzīgi kā Latvijā kopumā, arī Inčukalna 
novadā virs darbspējas vecuma ir liels 
sieviešu īpatsvars, pārējās vecumgrupās 
sieviešu un vīriešu skaits ir salīdzinoši 
līdzīgs. 

7. attēls. Iedzīvotāju dzimumstruktūra un vecuma grupas7 

 

DEMOGRĀFISKĀ SLODZE 
Iedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošs rādītājs ir demogrāfiskā slodze. Tā ir darbspējas vecumu 
nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā. 
Inčukalna novadā 2011. gadā darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits 
vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā ir 473. Tas ir mazāk nekā valstī kopumā (520) un Rīgas 
reģionā (530)8.  

 

                                                             
7 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju statistikas dati uz 01.01.2012. (deklarēto iedzīvotāju skaits). 
8 LR Centrālā statistikas pārvalde, demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, Republikas pilsētās un novados gada sākumā. 
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NACIONĀLAIS SASTĀVS UN PILSONĪBA 
Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes 
datiem Inčukalna novadā uz 2012. gada 1. 
decembri dzīvoja 6591 pilsoņi, 1440 nepilsoņi, 
un 164 pārējie iedzīvotāji (skat. 8. att.). 

 

 

 

 

8. attēls. Iedzīvotāji pēc valstiskās piederības  

Pēc nacionālā sastāva 4537 (55%) iedzīvotāji pēc 
tautības ir latvieši, 2613 (32%) ir krievi, 288 (4%) 
baltkrievi, 285 (3%) ukraiņi, 151 (2%) polis, 235 
(3%) citu tautību pārstāvji (skat. 9. att.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs. 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 
Novada apdzīvojumu veido 
Vangaži, Inčukalns, Gauja, Krustiņi, 
Griķi, Egļupe, Kļavas, Meža miers 
un citas dažāda lieluma apdzīvotās 
vietas, viensētu grupas un 
atsevišķas viensētas. Vangažos 
dzīvo 47% jeb 4055 novada 
iedzīvotāji, Inčukalnā – 26% jeb 2219 
iedzīvotāji (skat. 10. att.). 

 

 
10. attēls. Iedzīvotāju skaits apdzīvotajās vietās.9 

Vangaži 

Vangažu pilsēta ir Inčukalna novada lielākā apdzīvotā vieta. Vangaži pilsētas statusu ieguva 1991. 
gadā. Nelielā un jaunā pilsēta atrodas 30 km no Rīgas un tās teritorija ir 5 km2. Pilsētas teritorijā ir 
153 privātmājas un 43 daudzstāvu mājas, t.sk. 1435 dzīvokļi. Pilsētai garām iet svarīga 
automaģistrāle – Vidzemes šoseja.  

Svarīgu lomu pilsētā ieņem ražošanas zona. 1957. gadā vienlaicīgi tika celts gan Vangažu ciemats 
(sākotnēji Oktobra ciemats), gan Dzelzsbetona rūpnīca (1955. gadā šeit tika konstatēti vērā 
ņemami grants krājumi).  

                                                             
9 Inčukalna novada pašvaldības dati (30.01.2012.). 
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Vangažu pilsētā atrodas Inčukalna novada pašvaldības Vangažu pilsētas pārvalde. Darbojas 
Vangažu dienas centrs, PII „Jancis”, Vangažu vidusskola, Inčukalna novada mākslas un mūzikas 
skola, kultūras aktivitātes sekmē Vangažu kultūras nams, bibliotēka un nevalstiskās organizācijas. 
Pilsētā ir pieejams salīdzinoši plašs pakalpojumu klāsts, darbojas frizētavas, aptiekas, autoskola, 
kafejnīcas, mazumtirdzniecības veikali, bankas klientu apkalpošanas centrs u.c. 

Inčukalns 

Inčukalna ciems ar 2219 iedzīvotājiem ir novada administratīvais centrs. Inčukalna attīstība 
saistāma ar dzelzceļa līnijas Rīga - Valmiera izbūvi 19.gs. otrajā pusē. Arī tagad dzelzceļš veido 
Inčukalna galveno saikni ar Rīgu un Siguldu. Pašreizējā Inčukalna ciema robežās ietilpst teritorijas 
uz rietumiem no valsts 1. šķiras autoceļa P10 abpus dzelzceļam. Inčukalna ciema telpisko struktūru 
veido radiāls ielu tīkls, kas iziet no centra. Dzelzceļa līnija sadala ciema teritoriju divās funkcionāli 
atsevišķas daļās. Vienīgā telpiskā saikne ir autoceļš P10 ar pārbrauktuvi. Vēsturiskais centrs 
veidojies uz ziemeļiem no dzelzceļa ap dzelzceļa staciju un bijušo Heniņa muižu, kur vēl 
saglabājusies vēsturiskā apbūve. Šeit atrodas visas novada administratīvās un sabiedriskās 
iestādes - novada dome, PII „Minka”, pamatskola, mūzikas skola, tautas nams, bibliotēka, sporta 
komplekss, pasts, kā arī dažādi pakalpojumi un veikali. 

Ciema dienvidu daļu otrpus dzelzceļam veido savrupmāju apbūves kvartāli, kas rietumu pusē 
robežojas ar ražošanas zonu – kokapstrādes uzņēmuma „Swedwood Latvia Ltd” teritoriju. 

Inčukalna stacija kādreiz kalpoja arī kā kravu stacija un šeit izbūvēts sazarots sliežu pievedceļu 
tīkls. 

Gauja 

Gaujas ciems ar 979 iedzīvotājiem ir trešā lielākā apdzīvotā vieta. Tas izstiepts šaurā teritorijā starp 
Gaujas upi un valsts galveno autoceļu A2. Ciems izveidojies 20.gs 70-tajos un 80-tajos gados, ap 
zvērkopības sabiedrības „Gauja” (pašlaik uzņēmums „Gauja AB”) administratīvo ēku uzbūvējot 
tipveida daudzdzīvokļu mājas un Līvānu tipa mājas. Ciema telpiskā struktūra ir lineāri izstiepta gar 
autoceļam paralēlo iekšējo ciema ielu, no kuras atzarojas sānu ieliņas. Apbūve ir vienmuļa, 
pelēcīga un neizteiksmīga. Gaujas ciema lielākā daļā ir nodrošināta ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju un siltumapgādi. Pakalpojumu klāsts ir stipri ierobežots - Gaujas ciemā atrodas PII 
„Minka” filiāle „Lapsiņa”, sociālās palīdzības Dienas centrs, vairāki pārtikas veikali, ir pieejama 
ģimenes ārsta prakse. 

 

NOVĒRTĒJUMS 

Kopumā iedzīvotāju skaits novadā pēdējos gados pieaug, iedzīvotāju skaita samazināšanās notiek 
Vangažu pilsētā. Dabiskais pieaugums 2009., 2010. un 2011. gadā ir negatīvs, bet migrācijas saldo 
2009. un 2010. gadā ir palicis pozitīvs, kas nozīmē, ka izbraukušo skaits nepārsniedz iebraukušo 
iedzīvotāju skaitu. 

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

79% no aptaujātajiem novada iedzīvotājiem neplāno tuvāko piecu gadu laikā mainīt savu 
dzīvesvietu. 12% plāno mainīt dzīvesvietu ārpus Inčukalna novada Latvijas teritorijā, 5% plāno 
pārcelties ārpus Latvijas un 4% Inčukalna novada robežās. 

DARBA GRUPAS REZULTĀTI 

Darba grupās dažādās jomās kā novada attīstības draudi un vājās puses tika minēti demogrāfiskie 

procesi – zems jaundzimušo skaits, sabiedrības novecošanās un migrācija. Novadā trūkst 

kvalificēta darbaspēka, uzņēmumos strādā citu novadu iedzīvotāji. Mazie ciemati novadā 

neattīstās un līdz ar to nenodrošina ar pamatpakalpojumiem ciematu iedzīvotājus. Dārzkopības 

ciematos (piem. Kļavas) lielākoties dzīvo novadā nedeklarējušies iedzīvotāji. 
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2. PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI 

NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN FUNKCIJAS 
Inčukalna novada pašvaldības darbu regulē 19.05.1994. likums „Par pašvaldībām” un 09.07.2009. 
apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.3, 
punkts Nr.1).  Inčukalna novads pašreizējās teritoriālās robežās tika izveidots 2009. gadā, tā 
sastāvā iekļaujot Vangažu pilsētu un Inčukalna novadu. Vangažu pilsētas dome tika reorganizēta 
par Vangažu pilsētas pārvaldi, administratīvais centrs novadā ir Inčukalns, kurā atrodas arī novada 
dome. 

 
Pašvaldības pārziņā ir sekojošas  iestādes un struktūrvienības: 

 Būvvalde; 
 Dzimtsarakstu nodaļa; 
 Finanšu nodaļa; 
 Kanceleja; 
 Vangažu pilsētas pārvalde; 
 PII „Minka” ar filiāli „Lapsiņa”;  
 PII „Jancis” Vangažos; 
 Inčukalna novada bibliotēka; 
 Inčukalna tautas nams; 

 Vangažu kultūras nams; 
 Inčukalna sporta komplekss; 
 Bāriņtiesa; 
 Sociālais dienests; 
 Vangažu vidusskola; 
 Inčukalna pamatskola; 
 Mūzikas un mākslas skola; 
 PA „Sociālās aprūpes māja Gauja”. 

Inčukalna novada domei ir kapitāldaļas sekojošos uzņēmumos:  

 PSIA „Vangažu Namsaimnieks”;  
 PSIA „Vangažu avots”; 
 PSIA „Vangažu ambulance”. 

Inčukalna novada dome, atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu 
likumam”, sastāv no 15 deputātiem. 
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11. attēls. Novada pārvaldes struktūra  
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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. 

12. attēls. Budžeta sadalījums laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam. 

Pamatbudžeta ieņēmumu deficīts (izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem) tiek finansēts no 
aizņēmumu līdzekļiem un iepriekšējo gadu naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem. 

Pašvaldības ieņēmumi 

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 2011. gadā 
plānoti 3,9 miljoni latu. 2010. gadā 
pamatbudžeta ieņēmumi bija 4,5 milj. latu, no 
kuriem lielāko ieņēmumu īpatsvaru – 68,8% 
(3,01 milj.) veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi.  

Pašvaldības izdevumi 

Kopējie pašvaldības izdevumi 2011. gadā ir 
plānoti 4,7 miljonu LVL apmērā, salīdzinoši 
2010. gadā pašvaldības izdevumi sastādīja 4,1 
miljonu LVL. Nozaru griezumā, lielākie 
izdevumi no pašvaldības pamatbudžeta 2010. 
gadā bija izglītībai (45,7%) un sociālajai 
aizsardzībai (19,0%). Savukārt lielākās 
izdevumu pozīcijas bija atlīdzība (43,8%) un 
izdevumi preču un pakalpojumu iegādei 
(26,4%). 

13. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajai kategorijai 

INFORMĀCIJAS KANĀLI 
Novada iedzīvotājus par aktualitātēm Inčukalna pagastā un Vangažu pilsētā informē novada laikraksts 
„Novada Vēstis”. Laikraksts iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā un tā tirāža ir 2000 eksemplāri. Avīzē 
tiek sniegta informācija par realizētajiem projektiem, Inčukalna novada domes svarīgākajiem lēmumiem, 
pasākumiem, panākumiem, raksti un intervijas ar novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Operatīvs informācijas avots ir novada mājas lapa www.incukalns.lv, kurā sniegta aktuālā informācija 
par novadu, tā iestādēm, struktūrvienībām, pakalpojumiem, pašvaldības dokumentiem un iespējām 
novada teritorijā. Mājas lapā pieejami arī novada laikraksta „Novada vēstis” ikmēneša izdevumi kopš 
2010. gada. 
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PĀRVALDĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 divvirzienu komunikācija; 

 vairāki komunikācijas kanāli; 

 aptvertas daudzas mērķgrupas; 

 vēlēšanās uzlabot, ir komunikācijas resursi, kas 

jāpilnveido; 

 laba komunikācija no pašvaldības puses, bet grūti 

iekustināt uzņēmējus; 

 vēlme veidot vienotu, saliedētu novadu; 

 pietiekoši labi sakari un infrastruktūra; 

 uzņēmēju tikšanās; 

 talkas, projekti; 

 parādās aktivitāte; 

 pašvaldības pieejamība; 

 ir pietiekoša administratīvā kapacitāte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pašvaldībā nav apgūta interaktīvā 

komunikācija; 

 nelīdzdarbošanās, zema iedzīvotāju aktivitāte; 

 NVO sektora neattīstīšanās; 

 iedzīvotāji nepiedalās lēmumu pieņemšanā; 

 komunikācija starp Vangažiem un Inčukalnu, 

nav kopīgas saiknes; 

 likumdošana, liela birokrātija, pašvaldība 

nevar sadarboties ar uzņēmējiem; 

 sakari, transports, sociālie apstākļi novadā 

starp ciemiem; 

 mērķu trūkums; 

 jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

 mentalitāte, nacionālais sastāvs; 

 piespiedu reforma (cēlonis); 

 pašvaldībai nav līdzekļu transporta satiksmei 

iekšienē; 

 nevēlēšanās sadarboties; 

 iedzīvotājiem nav pašiniciatīvas; 

 savu interešu pārspīlēšana; 

 nosaukums „Vangažu” stacija neatbilst, jo 

atrodas ciemā Meža miers; 

 komunikācija ar Vangažiem, krievvalodības 

problēmas. 

IESPĒJAS DRAUDI 

 uzlabot pašvaldības pakalpojumus; 

 e-pakalpojumu attīstība; 

 kopīgi projekti, tūrisms; 

 infrastruktūra; 

 kopīgi projekti, iespējas ar sabiedrību uzņēmējiem; 

 iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļa regulāra 

uzklausīšana; 

 ierēdņu rotācija; 

 infrastruktūras sakārtošana, zonu sadalīšana; 

 veidot novadam caurspīdīgāku budžeta sadaļu un 

veikt vairāk skaidrojošo darbu; 

 jāizmanto esošie resursi; 

 sadarboties starp pašvaldībām; 

 vairāk informācijas dot caur novada mājas lapu, 

avīzi, tikšanās jārīko biežāk; 

 jāaktivizē mājas lapa, avīze, sakaru sistēma; 

 satiksmes infrastruktūras uzlabošana. 

 mākslīgi uzturēta komunikācijas problēmas 

(tautību nesaskaņas); 

 konflikti robežu teritoriju izmantošanā; 

 administratīvās kapacitātes samazināšanās, 

maiņa; 

 attīstības trūkums savstarpējo nesaskaņu dēļ; 

 trūkst vienota redzējuma; 

 vēlme atdalīties; 

 zema iedzīvotāju aktivitāte; 

 maza līdzdarbošanās lēmumu pieņemšanā; 

 politiķu maiņa; 

 ārpus Inčukalna novada un Inčukalna novadā 

strādājošie nevar iejusties un integrēties 

novadā; 

 atšķirīgi uzskati un pieeja vērtējot novada 

problēmas. 
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IZGLĪTĪBA 
Novadā ir piecas dažādu līmeņu izglītības iestādes, kas nodrošina pirmskolas, pamatskolas, vidusskolas 
un interešu izglītību: 

 PII „Minka” (Inčukalnā) ar filiāli „Lapsiņa”  
(Gaujā); 

 PII „Jancis” Vangažos; 

 Vangažu vidusskola; 
 Inčukalna pamatskola; 
 Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola. 

Pirmsskolas izglītība 

Pirmsskolas izglītību nodrošina sekojošas iestādes: PII „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” un PII „Jancis”. 

PII „Minka”. Pirmsskolas izglītības iestādi „Minka” 2010./2011.mācību gadā apmeklēja 110 bērni no 3 - 7 
gadu vecumam. 

PII „Minka” filiāle „Lapsiņa”. Filiālē ir 2 bērnu grupas: jaunākā grupa 2 - 4 gadi, vecākā grupa 4 - 6 (7) 
gadi. Bērnu skaits 2010./2011. mācību gadā bija 40 audzēkņi.  

PII „Jancis”. 2011. gada 1. septembrī PII apmeklēja 179 bērni, sākot no pusotra gada vecumu. Bērnudārzā 
ir septiņas grupas. Divas no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, kuru 
apgūst 56 bērni, bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kuru apgūst 123 
bērni. Bērniem ir iespēja apmeklēt logopēda nodarbības. Pedagoģisko procesu īsteno 18 pedagogi. 
Iestādē strādā 19 tehniskie darbinieki.  

Vispārējā izglītība 

Inčukalna pamatskola. 2011./2012. mācību gadā šo izglītības iestādi apmeklēja 182 skolēni10. 

Pedagoģisko procesu īsteno 24 pedagogi ar augstāko izglītību, no kuriem sešiem ir vairākas 
pedagoģiskās specialitātes un četri ir maģistri. Skolā strādā atbalsta personāls – psiholoģe, logopēde, 
skolotāja palīgi un medmāsa. Par sakoptu un drošu vidi rūpējas 20 tehniskie darbinieki. 

Skolas mācību programma piedāvā 3 sporta stundas, no kurām 1 ir peldēšanas apmācība baseinā. 

Skola ir novada un izglītības kultūras centrs, kas piedāvā interešu izglītības pulciņus skolēniem – skolas 
literārā avīze, tautiskās dejas, mūsdienu dejas, pūtēju orķestris, vizuālā māksla, dziedāšana, fiziskā 
sagatavotība, datorzinības. Tāpat skolas administrācija, sadarbojoties ar augstskolu pasniedzējiem, 
organizē vecākiem izglītojošas lekcijas.  

Skolotāji iesaistās ESF projektos „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 
mācību priekšmetos” un „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos”. Skolā darbojas Skolas padome un Skolēnu padome. 

Vangažu vidusskola. Pirmo reizi Vangažu skola minēta 1737. gadā, bet jaunā Vangažu pamatskola no 
1959. gada. Par vidusskolu tā kļuva 1972. gadā. 

Skolā 2011./2012. mācību gadā mācījās 336 skolēni. Šobrīd skolā realizē 5 izglītības programmas – 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības mazākumtautību programma, 2 
pamatizglītības programmas, 2 vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolā strādā 41 pedagogs. 

2012./2013.m.g. mācību gadā plānots, ka Vangažu vidusskolā mācīsies 330 skolēni. 

Pirmskolas izglītības programmas apguves mācību procesu organizē tā, lai mācību saturs atbilstu bērnu 
vajadzībām un interesēm, kā arī sagatavot bērnus skolai, lai viņi varētu sekmīgi apgūt vispārējās 
pamatizglītības obligāto saturu. Viņiem ir nodrošināti nodarbību materiāli, un dienas kārtība ir tāda pati, 
ja viņi mācītos pirmsskolas izglītības iestādē. 

Viens no galvenajiem mācību uzdevumiem ir skolēnu mācību motivācijas sekmēšana, kā arī praktiskai 
dzīvei noderīgu iemaņu un prasmju attīstīšana.  

Lai paaugstinātu skolēnu mācību motivāciju, skolā izstrādāta atbalsta sistēma: 

 skola ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem un atbalsta personālu. skolēni var saņemt 
psihologa, logopēda, medicīnisko palīdzību; 

                                                             
10 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, statistika par vispārējo izglītību. 
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 skolā ir interešu izglītības programma, kur skolēniem ir dažādas iespējas piedalīties interešu izglītības 
pulciņos un skolas pasākumos; 

 skolā strādā pagarinātā dienas grupa sākumskolas skolēniem; 
 skolēniem ir konsultācijas visos mācību priekšmetos, kur pēc stundām skolotāji strādā gan ar 

talantīgiem skolēniem, gan ar tiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.  

Skolā dažos mācību priekšmetos ir fakultatīvās nodarbības, kur skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt 
mācību priekšmetu. 

Interešu izglītība 

Mūzikas un mākslas skola. Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola dibināta 2009. gada 2. novembrī, 
apvienojot Vangažu Mūzikas un mākslas skolu ar Inčukalna Mūzikas skolu.  

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola veic izglītojošo darbību, lai nodrošinātu mūzikas un mākslas 
pamatizglītības apguvi. Skola ir akreditēta profesionālās ievirzes pamatizglītības iestāde, kas realizē 
šādas izglītības programmas: 

 vizuāli plastiskā māksla; 
 taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, 

akordeona spēle.  
 stīgu instrumentspēle - vijoļspēle, ģitāras 

spēle.  

 pūšaminstrumentu spēle - trompetes, 
trombona, mežraga, eifonija, tenora, alta, 
tubas flautas, klarnetes spēle.  

 sitaminstrumentu spēle. 

Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolā 2011./12. mācību gadu uzsākuši 170 audzēkņi, no kuriem 44 ir 
mākslas nodaļas audzēkņi un 126 mūzikas nodaļas audzēkņi. Mācības kopumā nodrošina 22 pedagogi. 
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola darbojas divos mācību punktos – Vangažu pilsētā un 
Inčukalna ciemā. 

SPORTS 
Inčukalna sporta komplekss savu darbību sācis 2003. gadā, tā platība 2682,1 m2, sporta zāles platība 840 
m2. Sporta kompleksā iespējams nodarboties ar peldēšanu, basketbolu, volejbolu, florbolu, rokas 
bumbu, aerobiku, tenisu, galda tenisu. Sporta kompleksa peldbaseins sastāv no četriem 25 m gariem 
celiņiem. Kompleksā darbojas sauna, solārijs, trenažieru zāle, hidromasāžas vanna un kafejnīca. 

Inčukalna jātnieku sporta centra sporta komplekss ir izveidots tā, lai tajā varētu organizēt dažāda 
līmeņa sacensības jāšanas sportā vasaras sezonā. Sporta centru paredzēts attīstīt kā vienu no Baltijā 
modernākajiem jātnieku sporta centriem. 

KULTŪRA 
Inčukalna tautas namā darbojas liels skaits kolektīvu, kopumā ir ap 300 dalībniekiem. Darbojas Inčukalna 
un Allažu jauktais koris „Mežābele”, senioru koris „Atblāzma”, Inčukalna pamatskolas un Tautas nama 
pūtēju orķestris, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”, jauniešu deju kolektīvs, amatierteātris, jauniešu 
teātra studija, pašfinansējuma kolektīvi – bērnu vokālā studija, tradicionālā karatē studija, interešu 
grupas – Inčukalna mākslinieku kopa un līnijdeju grupa.  Tautas namā var uzņemt skatītājus 250 vietām. 
2010. gadā kopumā pasākumus tautas namā apmeklējuši 12 820 apmeklētāji. 

Vangažu kultūras nams var uzņemt 300 skatītājus. Kultūras namā darbojas bērnu tautas deju kolektīvs 
„Pīlādzītis”, teātra pulciņš „Pigoriņi”, bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, ukraiņu vokālie ansambļi 
„Jatraņ” un „Veselka”, baltkrievu vokālais ansamblis „Žuravuška”, sieviešu vokālais ansamblis 
„Kaprīze”, neatkarīgā deju grupa „Ciprese” un krievu vokālais ansamblis „Krievu kadriļa”. 

BIBLIOTĒKAS 
Inčukalna novada bibliotēkā ir reģistrēti 1117 lasītāji, kuri izmanto gan bezmaksas interneta 
pakalpojumus, gan bibliotēkā esošo informatīvo informāciju (grāmatas, žurnālus, avīzes). Apmeklētāju 
skaits 2010. gadā bibliotēkā bija 20460 apmeklētāji.  

Vangažu bibliotēkā 2010. gadā reģistrēti 774 lasītāji, apmeklētāju skaits bija 9948.  Aktīvākie bibliotēkas 
apmeklētāji ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, kopumā 2010. gadā – 290 apmeklējumi. 
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Bibliotēkās bez grāmatu izņemšanas un bezmaksas interneta izmantošanas tiek piedāvāti papildus 
pakalpojumi – novadpētniecības materiāli, konsultācijas darbā ar datoru un internetu, datorpakalpojumi 
u. c. Bibliotēkās tiek rīkoti dažādi konkursi un pasākumi, kuros aktīvi tiek iesaistīti novada iedzīvotāji. 

Bibliotēkās pieejams sistematizēts, noformēts novadpētniecības materiālu klāsts par Inčukalna novada 
notikumiem, Vangažu bibliotēku, iestādēm un uzņēmumiem. Novadpētniecības darbība saistīta ar 
Vangažu pilsētas vēstures, kā arī novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.  

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 ērta piekļūšana;  

 kvalificēti speciālisti, jo tuvu Rīgai; 

 plašs piedāvājuma klāsts; 

 labi cilvēki, atvērti, darboties griboši; 

 labi kolektīvu vadītāji ar lielu pieredzi; 

 pēctecība, mūzikas skola, paaudžu maiņa 

kolektīvos; 

 konkurētspējīgas kultūras un izglītības iestādes; 

 laba satiksme ar Rīgu un Siguldu; 

 profesionāli, motivēti ieinteresēti novada 

attīstībā; 

 daudzveidīgas izglītības programmas; 

 vidējā izglītība novadā; 

 materiāli tehniskais nodrošinājums; 

 bagātīgas bibliotēkas; 

 skolēni var nodarboties pēc stundām; 

 atbalsts no pilsētas iedzīvotājiem, 

atbalstītājiem; 

 apzināmies, ka gribam ko mainīt un mainīties; 

 sociālā dienesta atbalsts; 

 sociālā dienesta mašīna, kas aizved pensionārus 

uz ambulanci; 

 trotuāri uz sabiedriskajām iestādēm; 

 telpas, kur darbojas biedrības; 

 domes atbalsts izstādēm, ekskursijām, veicina 

sadraudzību; 

 

 transporta problēmas; 

 trūkst kopīgā redzējuma; 

 nevienlīdzīgs interešu izglītības sadalījums; 

 nav līdzsvarotības un plānota kultūras un 

izglītības redzējuma, plāna; 

 nav sabiedriskā transporta nodrošinājuma; 

 tautas namā telpu trūkums, jāizmanto esošos 

resursus; 

 finansējuma sadalīšanā nav vienlīdzības 

principa; 

 komandas saliedētības trūkums pašvaldības 

darbā; 

 skolēni izvēlas mācīties ārpus novada, citās 

izglītības iestādēs; 

 transports, invalīdi nevar tikt uz 

sabiedriskajām iestādēm, pasākumiem; 

 invalīdu nodrošinājums ar tehniskajiem 

palīglīdzekļiem; 

 invalīdi atstāti novārtā, jo nevar piedalīties 

sabiedriskajos pasākumos; 

 iedzīvotāju aizņemtība, strādā Rīgā, savas 

personiskās lietas; 

 stereotipi; 

 apgrūtināts kontakts; 

 Vangažu kultūras nama telpas; 

 kārtības uzraudzība, drošība; 

 nav atgriezeniskās saites, kā gājis apmaiņas 

braucienos;  

 jāmeklē sadraudzības pilsētas; 

 pašvaldībā nav saliktas samērīgas prioritātes. 

IESPĒJAS DRAUDI 

 vienota vīzija, kopīgi plāni orientēties uz 

cilvēku; 

 izzināt novada un kultūras saknes, tās 

iedzīvināt;  

 mazs bērnu skaits, migrācija; 

 novada izjukšana; 

 skolas likvidācija; 

 finansiālais sadalījums ir nevienlīdzīgs, nav 
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VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE UN PAKALPOJUMI 
Veselības aprūpi Inčukalna novadā nodrošina piecu ģimenes ārstu prakses. Darbojas PSIA „Vangažu 
ambulance”, kurā strādā ģimenes ārsti, stomatologs, ārsta palīgs un ambulatorās medicīnas māsa. 
Novadā darbojas trīs aptiekas – „Ģimenes aptieka 47” Inčukalnā un aptiekas Vangažos - aptieka „Dilaga” 
un „Aptieka Sigulda”. 

Sociālais dienests sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus novada iedzīvotājiem, sekmējot personu 
pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicinot šo personu atbildības izjūtu pret sevi un 
savu ģimeni. Sociālais dienests regulāri organizē arī zupas virtuves Inčukalnā un Vangažos.  

Sociālajā dienestā strādā sociālā dienesta vadītāja, 3 sociālie darbinieki, 2 sociālās palīdzības 
organizatori, 3 dienas centra vadītājas, 2 psihologi, specializētās automašīnās vadītājs un četri 
aprūpētāji, kuri sniedz pakalpojumu mājas aprūpei 7 klientiem.  

Inčukalna novadā darbojas vairāki dienas centri (DC): 

 DC „Sarma” (Inčukalns); 
 DC „Gauja” (Gauja); 
 DC „Vangaži” (Vangažu pilsēta). 

Sociālā dienesta dienas centri piedāvā iedzīvotājiem bezmaksas pakalpojumus un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

Dienas centrā „Sarma” iedzīvotājiem tiek piedāvāts spēlēt galda spēles, zīmēt, līmēt, veidot un 
krāsot, lasīt grāmatas un iepazīties ar jaunāko korespondenci, apmeklēt praktiskas nodarbības 
jaunu prasmju un iemaņu apguvei, skatīties televīziju un videofilmas, izmantot datorus un 
bezmaksas interneta pieslēgumu, piedalīties tematiskajos pasākumos, kā arī izmantot dušas un 
veļas mazgāšanas pakalpojumus. 

Pašvaldībā ir divas sociālās mājas ar īres tiesībām – Gaujā un Kārļzemniekos. 

Pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes māja Gauja” izveidota ar mērķi sniegt sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem ir grūtības sevi aprūpēt vecuma vai 
funkcionālu traucējumu dēļ. 2011. gada 1. janvārī aprūpē bija 56 klienti. Faktisko vietu (gultu dienu 
skaits) aizpildījums 2010. gadā bija 19385. Aģentūrā, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi strādā 24 
darbinieki. 2010. gadā PASAM „Gauja” kopējie faktiskie ieņēmumi par sociālo aprūpi bija Ls 
277647.    

 dota iespēja ikvienam realizēt savus 

talantus; 

 iepazīt citas kultūras; 

 cilvēkresursi; 

 kopīgā atklātā plānošana novadā; 

 invalīdiem subsidētās darba vietas; 

 brīvprātīgs darbs ar invalīdiem; 

 ES atbalsts, projekti, vajadzīgi cilvēki, kas 

raksta projektus, paceltu projektu 

rakstīšanas kapacitāti; 

 tūrisma un atpūtas programmas izstrāde; 

 
 
 
 
 

sabalansēts; 

 aizskaroša attieksme no pašvaldības; 

 nav, kas pastiprināti strādā ar jaunatni; 

 PII „Minka” telpu trūkums; 

 sadrumstalotība, daudz mazo ciematu; 

 bērnu skaita samazināšanās; 

 pedagogu nodrošinājums, grūti piesaistīt, jo 

novadā ir svarīgs arī dzīvokļu jautājums; 

 dzīves vietas jautājums; 

 Garkalnes, Siguldas, Rīgas novadi; 

 pieaug invalīdu skaits, vajadzīga individuāla 

pieeja; 

 pašvaldībā nav vienotības; 

 izdegšanas drauds vadītājiem, jāuzlabo 

motivācijas sistēma, atbalsts no augšas. 

Vienam cilvēkam jāveic vairāki darbi 

vienlaikus. 
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BĀRIŅTIESA 
Bāriņtiesa ir Inčukalna novada izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura darbojas 
Vangažu pilsētas un Inčukalna pagasta teritorijās. Izveidota komanda (bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
sociālā darbiniece, psiholoģe, divi ģimenes ārsti, bērnudārza vadītāja, pamatskolas direktore, 
policijas iecirkņa inspektore), kurā tiek izrunāti svarīgi jautājumi, kas aktuāli saistībā ar ģimenēm 
un bērniem. Komandas sadarbība spēj sniegt efektīvākus risinājumus. 

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 
Inčukalna novadā darbojas organizācijas, kuras apvieno dažādu interešu pārstāvjus un ar savu 
darbību veicina sabiedrības iesaistīšanos dažādās aktivitātēs un apkārtējās vides attīstību novadā: 

 Biedrība „Inčukalna Invalīdu Biedrība” strādā ar mērķi, lai palīdzētu integrēties sabiedrībā 
cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām. Biedrība sniedz atbalstu vecāka gada 
gājuma ļaudīm, organizē dažādus pasākumus un nodarbības, kā arī vienu reizi nedēļā sadarbībā 
ar Sociālo dienestu nodrošina zupas virtuvi. Biedrība ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 
ir izveidojusi integrācijas un mācību centru „Mūsmājas”. 

 Vangažu pensionāru biedrība aktīvi rīko dažādus pasākumus, izstādes un seminārus.  

 Sarkanā krusta pirmorganizācija. 

 Inčukalna mednieku klubs „Raķelis”. 

 Vangažu invalīdu biedrība aizstāv invalīdu intereses un rīko dažādus pasākumus, to skaitā 
sadarbībā ar Sociālo dienestu nodrošina zupas virtuvi Vangažos. 

 Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrība. 

 „Labo vecāku skola”. 

 Vangažu Evaņģēliski luteriskā draudze. 

 Vangažu Evaņģēliski kristīgo baptistu krievu draudze, 

 Romas katoļu baznīcas Inčukalna draudzes nams.  

 Inčukalna baptistu draudze. 

 u.c. 

Lai gan novadā ir vairākas NVO, tikai dažas no tām ir aktīvas un to darbība ir pamanāma. 

PAŠVALDĪBAS REALIZĒTIE PROJEKTI 
Projektu realizēšana novadā sekmē dažādu jomu attīstību un dzīves vides kvalitātes uzlabošanos. 

Sociālā politika 

Ar ERAF atbalstu vienkāršoti tika rekonstruētas dienas centra „Gauja” telpas, „Alternatīvās 
aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā „Gauja”, tika veikta sienu, jumta siltināšana un 
pielāgota iekļūšana centrā personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī iegādāts 
nepieciešamais aprīkojums dienas centra „Gauja” darbības uzlabošanai. 

Eiropas Savienības fonda projekta „Speciālistu piesaiste Inčukalna novada domei” ietvaros 
novadā tika piesaistīti divi speciālisti pašvaldības autonomu funkciju veikšanai un administratīvās 
kapacitātes paaugstināšanai- sociālais darbinieks uz nepilna laika slodzi un projektu koordinators 
uz nepilna laika slodzi, kuru darbs no projekta budžeta līdzekļiem tiks apmaksāts 24 mēnešus. 

Tiek realizēts Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts „Sociālās rehabilitācijas un motivācijas 
programmu nodrošināšana Inčukalna novadā”. 

Izglītība un jaunatne 

Atbalstot Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) novada izglītības iestādēs uzsākts projekts 
„Izglītības iestāžu informatizācija”, kuru pilnībā finansē ERAF. Inčukalna pamatskolā un Vangažu 
vidusskolā kopumā tiks iegādāti un uzstādīti 38 jauni stacionārie datori, 4 portatīvie datori, 2 
multimediju kabinetu aprīkojums un attīstīti 2 lokālie tīkli. 

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) atbalsta projektu „Inčukalna novada domes 
pašvaldības izglītības ēku - Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija, veicot 
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energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu” 
īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumu kopumu divās pašvaldības 
izglītības ēkās, lai samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, tādejādi nodrošinot 
vides ieguvumu - samazināt oglekļa dioksīda emisijas daudzumu. 

Dabas un kultūras mantojums 

Līdzfinansējot ERAF tiek realizēts projekts „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā 
gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi”. Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas 
projekts sastāv no divu objektu – Dienvidu un Ziemeļu sērskābā gudrona dīķu 
būvniecības/sanācijas darbiem, tā novēršot turpmāku cilvēku, dzīvnieku, putnu veselības un 
dzīvības apdraudējumu. Abos dīķos gudrona piesārņojums jau sasniedzis 70 – 90 metru dziļumu. 
Šis ir viens no izmantojamo tehnoloģiju ziņā sarežģītākajiem un unikālākajiem projektiem vides 
jomā ne tikai Latvijas, bet arī ES mērogā.  

Infrastruktūras attīstība 

Piesaistot līdzekļus no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) lauku attīstības 
programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, tika realizēts 

projekts „Priežu ielas rekonstrukcija Inčukalnā” (ELFLA līdzfinansējums 90%), „Zvaigžņu ielas 
posma un Vāveres ielas rekonstrukcija” un „Krasta ielas posmu rekonstrukcija”, 

„Daudzfunkcionāla atpūtas parka izveide Inčukalna ciematā” un „Smilšu ielas rekonstrukcija” 
Inčukalnā, „Skolas un Senču ielas rekonstrukcija Vangažos”, „Gaujas un Priežu ielas ietvju 
rekonstrukcija” Vangažos. 

Līdzfinansējot Eiropas Reģionālās attīstības fondam Inčukalna novada Gaujas ciematā veiksmīgi 
realizēts projekts „Drošais ceļš iedzīvotājiem” un Inčukalna novada Inčukalna ciematā veiksmīgi 
realizēts projekts „Drošais ceļš uz skolu”. Abu projektu mērķis ir Inčukalna novada ilgtspējīgas 
attīstības sekmēšana, uzlabojot satiksmes drošību, veidojot drošu un ērtu dzīves vidi 
iedzīvotājiem. 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” ietvaros tika 
veikta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve Vangažu pilsētā. 

SADARBĪBA UN FUNKCIONĀLĀS SAITES 
Starptautiskā sadarbība galvenokārt notiek dažādu projektu ietvaros. Vangažu pilsētai 
izveidojusies sadraudzība ar Igaunijas Republikas pilsētu Saui (Saue).   

Inčukalna novads ģeogrāfiski atrodas tuvu valsts galvaspilsētai, līdz ar to daudzveidīgāku 
pakalpojumu klāstu novada iedzīvotāji var saņemt Rīgā, kā arī salīdzinoši tuvu esošajā Siguldas 
pilsētā. 

Inčukalna skolēni apmeklē izglītības iestādes Siguldas novadā (2012.g. – 88 bērni) Rīgas pilsētā, 
Garkalnes novadā, Krimuldas novadā, Ādažu novadā, Sējas novadā un citviet, līdzīgi kā citu 
pašvaldību bērni apmeklē Inčukalna novada izglītības iestādes. 

Dabas aizsardzības un teritorijas apsaimniekošanas jomā jāmin pašvaldību sadarbība Gaujas 
nacionālā parka teritorijas izmantošanā un aizsardzībā (kopīgi ar Siguldas novadu, Sējas novadu), 
dabas lieguma „Garkalnes meži” aizsardzībā (kopīgi ar Garkalnes novadu), savukārt no blīvi 
apdzīvoto vietu attīstības viedokļa jāmin bijušo dārzkopības ciemu „Egļupe” un „Allaži” 
infrastruktūras sakārtošanu (kopīgi ar Siguldas novadu). Ar Ropažu novadu būtu attīstāma 
sadarbība tūrisma jomā. 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 
Sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā nodrošina Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna 
novada nodaļa.  
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PASTS 
Pasta pakalpojumi novadā tiek nodrošināti pasta nodaļā „Inčukalns” Inčukalna pagastā un pasta 
nodaļā „Vangaži” Vangažu pilsētā, pasta nodaļas strādā darba dienās, brīvdienās tās ir slēgtas. 
Inčukalna ciemā darbojas SIA „Plus Punkts” kiosks. 

SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA 
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi Inčukalna novadā pieejami Vangažos, kur darbojas kafejnīcas 
(„Lavro” kafejnīca, SIA „Latimeks Ltd" veikals – kafejnīca), un novada teritorijā esošajā bistro un 
krodziņā atpūtas parkā „Rāmkalni”, restorānā Rīgas-Siguldas šosejas 37. km motelis „Sorbas” un 
krogā „Pie Brāļa”.  

CITI PAKALPOJUMI 
Vangažu pilsētā darbojas „GE Money Bank” AS, klientu apkalpošanas centrs. Inčukalna novadā 
pieejami trīs „Swedbank” bankomāti – Inčukalna ciemā, atpūtas parkā „Rāmkalni” un Vangažu 
pilsētā. Vangažu pilsētā darbojas vairākas frizētavas. Autoskola „Mācību centrs Krasts & ST” 
piedāvā autoskolas pakalpojumus novadā. Vairāki uzņēmumi novadā piedāvā celtniecības un 
remontdarbu pakalpojumus. 

NOVĒRTĒJUMS 

Novada pārvaldes sistēma darbojas strukturēti un veiksmīgi. Novada iedzīvotājiem tiek 
nodrošināts salīdzinoši plašs pakalpojumu klāsts – darbojas vidusskola un pamatskola, vairāki 
bērnudārzi, dienas centri, mūzikas un mākslas skola, sporta komplekss un pašvaldības aģentūra 
„Sociālās aprūpes māja Gauja”. Aktīvu kultūras dzīvi un sabiedriskās aktivitātēs nodrošina 
bibliotēkas, kultūras nami un nevalstiskās organizācijas.  

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Pašvaldības darba uzlabošanai kā ieteikumi minēti – sadarbības uzlabošana, vairāk iesaistīt 
sabiedrību, nodrošināt plašāku informāciju par pašvaldības darbu. 

Sociālo pakalpojumu pieejamība lielāko daļu respondentu apmierina. Veselības un aprūpes 
pakalpojumu pieejamībā iedzīvotāju domas dalās, un lielākā daļa iedzīvotāju ar šo pakalpojumu 
pieejamību nav apmierināti un daļa respondentu uzskata, ka veselības aprūpei jābūt vienai no 
novada prioritātēm. 

Ar izglītības, sporta un kultūras pakalpojumu pieejamību lielākā daļa iedzīvotāju ir apmierināti.  

Aktuāls jautājums novadā ir par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu. Lielākā daļa 
respondentu atzinuši, ka šie pakalpojumi viņus neapmierina, kā arī kārtības nodrošināšana ir viens 
no novada lielākajiem trūkumiem un būtu jāizvirza kā viena no novada prioritātēm.  

Visvairāk informācija par pašvaldību tiek iegūta novada oficiālajā interneta vietnē 
www.incukalns.lv un ar laikraksta „Novada Vēstis” starpniecību. Informācija par aktualitātēm 
novadā tiek iegūta arī novada domē. 

DARBA GRUPAS REZULTĀTI 

Novada iedzīvotājiem tiek nodrošināts daudzveidīgs pakalpojumu klāsts, bet nepieciešama 
materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana. Kā informācijas kanāli darbojas novada 
mājas lapa un vietējais laikraksts, kurus jāpilnveido, lai aptvertu vispusīgāku informāciju dažādām 
mērķgrupām un novada aktuālajiem jautājumiem. Nepieciešams uzlabot komunikāciju gan starp 
pašvaldību un tās padotībā esošajām iestādēm, gan dažādu nozaru organizācijām. Atklāta un 
kopīga novada plānošana veicinās iestāžu un starpnozaru organizāciju sadarbību. 

http://www.incukalns.lv/
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3. Vide un kultūrvēsturiskās vērtības 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS, RELJEFS UN KLIMATS 
Inčukalna novads vēsturiski ir atradies Vidzemes novadā, Gaujas kreisajā krastā. 

Novads atrodas Viduslatvijas nolaidenuma Z malā un Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā un 
Gaujas senlejā. Reljefs līdzens (augstākais paugurs Krustkalns ir tikai 20 m augsts), augstākā vieta 
pie Salām sasniedz 55,9 m v.j.l.11. 

Pēc Latvijas agroklimatiskās rajonēšanas novada teritorija daļēji ietilpst Piejūras mēreni siltajā 
apakšrajonā un Vidzemes mēreni vēsajā apakšrajonā. Atlantijas okeāna un Baltijas jūras gaisa 
masas nosaka Inčukalna novada klimatu. Tas ir mēreni vēss un mitrs. Nokrišņu daudzums gadā 
sasniedz ~ 500 mm līdz 700 mm. Vidējā gada temperatūra ir 5,6 līdz 5,80C, janvārī no -6,0 līdz -
6,50C, jūlijā no 170C. Minimālā konstatētā temperatūra novada teritorijā -360C. Periods, kad gaisa 
temperatūra noslīd zem +80C, ilgst vidēji 210 līdz 215 dienas gadā (apkures sezona). Veģetācijas 
periods apmēram 180 – 190 dienu. Novadā valdošie ir dienvidu un dienvidrietumu vēji. 

DABAS RESURSI 

Derīgie izrakteņi 

Novada teritorijā sastopamas kūdras, kvarca smilts, smilts, smilts – grants atradnes. Kūdras 
atradnes vairāk sastopamas novada dienvidu daļā, bet smilts un grants atradnes ziemeļaustrumu 
daļā. Kvarca smilts atradnes atrodas Lorupes atradnē.  

Ūdens resursi 

Gar novada ziemeļu robežu tek Latvijas garākā un viena no skaistākajām upēm – Gauja. Caur 
novadu plūst Gaujas kreisā krasta pietekas – Inčupe, Egļupe, Straujupīte un Stalšēnupīte. Laika 
gaitā novada teritorijā nav veidojušās dabiskās izcelsmes ūdenstilpes, bet tikai mākslīgi veidotās, 
lielākās no tām ir Kalnadzirnavu dzirnavezers, Baiškalnu dīķis, Dzirnavu dīķis, Indrānu dīķis, 
Aukstais dīķis, Vangažu ezers un Laiminieku dīķis.  

Zemes resursi 

Novada teritorijas kopplatība ir 11196,2 ha12, 
no tiem 4068,8 ha pieder fiziskām 
personām, 578,4 ha juridiskām personām, 
pašvaldības īpašumā 134,8 ha, valsts 
īpašumā 2063,8 ha, bet jaukta kopīpašuma 
statusā atrodas 6871,2 ha. 

7081,4 ha (63%) no novada teritorijas 
aizņem meži, 1708 ha (15%) veido 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 524,1 
ha (5%) ceļi, 455,4 (4%) apbūve, 437 ha (4%) 
purvi, 240,5 ha (2%) ūdeņi, 88,1 ha (1%) 
krūmāji un 661,7 ha (6%) pārējās zemes 
(skat. 14. att.). 

 

 

14. attēls. Zemes resursu sadalījums 

 

                                                             
11 Latvijas pagasti, Enciklopēdija, AS „Preses nams”, 2001. 
12 Valsts zemes dienesta dati uz 01.01.2011. 
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PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMI UN ZEME 
Inčukalna novada pašvaldībai pieder 106 
nekustamie īpašumi, kuru kopējā platība ir 
134,8 ha. Lielāko daļu no pašvaldības 
īpašumiem sastāda meži – 44,7 ha (34%), 
pārējās zemes – 44,4 ha (33%), apbūve – 21,6 
ha (16%) un lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes – 15,9 ha (12%). 

Dzīvojamās apbūves zemes sastāda 8,8 ha, 
komercdarbības objektu apbūves zemes 19,9 
ha, sabiedriskās nozīmes objektu apbūves 
zemes 11,7 ha, ražošanas apbūves zemes 23,2 
ha13 (skat. 15. att.). 

 

15. attēls. Pašvaldības īpašumā esošo zemes resursu sadalījums 

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 
Novada teritorijā atrodas vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – Gaujas nacionālais parks, 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, dendroloģiskie stādījumi un vairāki dižkoki. Daļa no novada 
teritorijas ietilpst Gaujas nacionālajā parkā. Parks izveidots ar mērķi aizsargāt Gaujas senleju un tās 
apkaimē esošās dabas vērtības – ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus, floru un faunu.  Novada 
teritorijā iestiepjas dabas liegums Garkalnes meži, tā ir lielākā zaļo vārnu ligzdošanas vieta Latvijā.  
Aizsargājamie ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – Viesulēnu slāņi un Ziedleju klintis ir Natura 
2000 vietas. Dendroloģiskie stādījumi - Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi 
Inčukalna „Līgotnēs” un Indrānu parks. Inčukalna novadā pēc LVĢMC datu bāzes datiem atrodas 
seši dižkoki, tie visi ir ozoli (skat. 1. tab.), kā arī divi mikroliegumi Rīgas-reģiona virsmežniecības 
Inčukalna mežniecībā. 

1. tabula. Dižkoki Inčukalna novadā14 

Suga Apkārtmērs Augstums 

Parastais ozols (Quercus robur L.) 5,55 27 

Parastais ozols (Quercus robur L.) 5,37 26 

Parastais ozols (Quercus robur L.) 5,01 24 

Parastais ozols (Quercus robur L.) 4,28 18 

Parastais ozols (Quercus robur L.) 5,45 20 

Parastais ozols (Quercus robur L.) 4,3 26 

POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS 
Pēc LVĢMC datu bāzes datiem novadā atrodas septiņas potenciāli piesārņotas vietas un četras 
piesārņotas vietas (skat. 2. tab.).  

2. tabula. Piesārņotās teritorijas   

Vietas nosaukums Vietas kategorija 

Dzelzbetona rūpnīcas bijusī mazuta saimniecība  Potenciāli piesārņota vieta 

SIA „Kr.V”, Vangaži  Potenciāli piesārņota vieta 

Bijusī dzelzbetona rūpnīca  Potenciāli piesārņota vieta 

Vangažu pilsētas attīrīšanas iekārtas  Potenciāli piesārņota vieta 

SIA „Inčukalna Timmer” Potenciāli piesārņota vieta 

SIA „Latgranula”, Inčukalna pag. Potenciāli piesārņota vieta 

                                                             
13 Valsts zemes dienesta dati uz 01.01.2011. 
14 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datu bāze „Īpaši aizsargājamie koki”. 
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Vietas nosaukums Vietas kategorija 

Vangažu asfaltbetona rūpnīca, Inčukalna pag.  Potenciāli piesārņota vieta 

Dienvidu gudrona dīķis Piesārņota vieta 

A/S „Virši – A”, Inčukalna pag. Piesārņota vieta 

Naftas bāze „Vangaži” Piesārņota vieta 

Ziemeļu gudrona dīķis  Piesārņota vieta 

KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI 
Pēc Valsts Kultūras un Pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem Inčukalna novadā ir septiņi 
valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti, no tiem seši ir arheoloģijas pieminekļi un viens 
arhitektūras piemineklis (skat. 3. tab.). 

3. tabula. Kultūrvēsturiskie objekti 

Aizsardz. Nr. Vērtības  
grupa 

Pieminekļu  
veids 

Pieminekļa nosaukums 

2095 Valsts Arheoloģija Zaiču senkapi 

2096 Valsts Arheoloģija Melkertu senkapi 

2097 Valsts Arheoloģija Inčukalna Velna ala - kulta vieta 

2098 Valsts Arheoloģija Salu senkapi (Līvu kapi) 

2099 Valsts Arheoloģija 
Katlāpu un Viesulēnu senkapi (Līvu 

kapi) 

2100 Valsts Arheoloģija Vangažu kapsētas senkapi 

8487 Valsts Arhitektūra Vangažu luterāņu baznīca 

Kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas un objekti novadā ir Nukšu velnala jeb Vangu velnala, Patiltes 
ala, Inčukalna medību pils, K. Zāles veidotais piemineklis „Sērojošā māte” Vecajos kapos, I 
Pasaules karā kritušo vācu un krievu karavīru brāļu kapi, II Pasaules karā kritušo padomju karavīru 
brāļu kapi Indrānos un II Pasaules karā kritušo vācu karavīru brāļu kapi pie Mazlāčiem. 

NOVĒRTĒJUMS 

Novadam ir ģeogrāfiski izdevīgs novietojums, tā ziemeļu robežu veido viena no Latvijas 
skaistākajām upēm un 63% no teritorijas aizņem meži. Teritorijā atrodas arī smilts, grants un 
kūdras atradnes. Pieejamie dabas resursi ir viens no faktoriem, kas veicina novada ekonomisko 
attīstību. Novada teritorijā iestiepjas Gaujas nacionālais parks un Garkalnes mežu dabas liegums, 
atrodas dendroloģiskie stādījumi, aizsargājami ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un divi 
mikroliegumi. Vides kvalitāte novadā ir salīdzinoši augsta, ko nodrošina īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas un meži, bet novada teritorijā atrodas četras piesārņotas vietas, kas potenciāli apdraud 
apkārtējo vidi. 

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

53% aptaujāto novada iedzīvotāju uzskata, ka vide novadā ir sakopta, bet 36% vides kvalitāte 
novadā neapmierina. Kā lielākie sasniegumi novadā vides jomā tiek minēti – uzsāktais Gudrona 
dīķu sanācijas projekts, labiekārtošana un apzaļumoto vietu sakoptība, saglabāta relatīvi neskarta 
daba un liels mežu īpatsvars. Iedzīvotāji novadā lepojas ar sakopto vidi, ainavām, dabas un 
kultūrvēsturiskajiem objektiem. 

DARBA GRUPAS REZULTĀTI 

Dabas resursi un vide tiek minēti, kā novada stiprās puses. Kā attīstības iespējas tika minētas 
Gaujas upes robežas izmantošana tūrisma attīstībā - laivošana, piestātnes, atpūtas vietas, dabas 
takas, distanču slēpošanas trases u. c. (iespējamie maršruti Vangaži - Sēnīte, Vangaži - Sigulda). 
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4. INFRASTRUKTŪRA 

AUTOCEĻU INFRASTRUKTŪRA 
Novada teritoriju šķērso: 

 Valsts nozīmes galvenie autoceļi: 
 A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 

(Veclaicenes); 
 A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas 

robeža (Valka). 

 Reģionālie autoceļi: 
 P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile; 

 Vietējie autoceļi: 
 V75 Ropaži – Griķukrogs; 
 V84 Inčukalns – Kalējbūņas; 
 V93 Indrāni – Inčukalns; 

 V95 Griķukrogs – Meļķerti; 
 V97 Pievedceļš Silciema karjeram; 
 V99 Pievedceļš Vangažu stacijai. 

DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRA 
DR - ZA virzienā novada teritoriju šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija Meitene - 
Jelgava - Rīga - Lugaži. Novada teritorijā atrodas divas pasažieru/kravas stacijas – Vangaži un 
Inčukalns, kā arī divas pasažieru pieturvietas Egļupe un Silciems. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 
Starppilsētu autobusi novadā galvenokārt kursē pa valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – 
Igaunijas robeža (Veclaicene) un uzņem pasažierus no pieturām uz valsts galvenā autoceļa (Gauja, 
Sēnīte (Inčukalns uz Vidzemes šosejas, Vangaži (uz Vidzemes šosejas). Starppilsētu autobusu 
maršruti nodrošina novada iedzīvotāju nokļūšanu lielākajās reģionālajās pilsētās – Rīgā, Cēsīs, 
Siguldā, Alūksnē, Madonā, Balvos, Gulbenē. Starppilsētu autobuss maršrutā Saulkrasti – Sigulda 
nodrošina pasažieru pārvadājumus no Gaujas ciema uz Inčukalna ciemu. 

Izmantojot AS „Pasažieru vilciens” pasažieru pārvadājumus maršrutos Rīga – Sigulda, Rīga – Cēsis, 
Rīga – Valmiera un Rīga – Valga Inčukalna novada iedzīvotājiem ir iespēja nokļūt reģiona lielākajās 
pilsētās un arī novada lielākajās apdzīvotajās vietās – Inčukalnā, Meža mierā (stacija „Vangaži”) un 
Egļupē (vidēji 10 reizes dienā darba dienās un brīvdienās vidēji 8 reizes dienā).   

 
3.shēma. Inčukalna novada sasniedzamība 
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KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 
Namu apsaimniekošanu, siltumapgādes nodrošināšanu un dažāda veida komunālo pakalpojumu 
sniegšanu Vangažu pilsētā nodrošina pašvaldības uzņēmums SIA „Vangažu Namsaimnieks”. 
Ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu Inčukalna novada iedzīvotājiem un 
juridiskām personām nodrošina PSIA „Vangažu Avots”. 

Siltumapgāde 

Centralizēto siltumapgādi Vangažu pilsētā nodrošina SIA „VANGAŽU SILDSPĒKS”, bet Inčukalna 
un Gaujas ciemos SIA „Eko Svelme”. 

Ūdensapgāde un kanalizācija 

PSIA „Vangažu Avots” apsaimnieko novada ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas sistēmas. 
Centralizētajā ūdensapgādē Inčukalna pagastā izmanto 9 artēziskās akas, bet Vangažu pilsētā trīs 
artēziskās akas. Novadā funkcionē četras bioloģiskās attīrīšanas iekārtas – Vangažu pilsētā, 
Inčukalna ciemā, Gaujas ciemā un Kārļzemniekos. 

Atkritumu apsaimniekošana 

Šobrīd novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz 5 firmas. 

Energoapgāde un telekomunikācijas 

Novada teritorija ir nodrošināta ar elektroapgādi, telekomunikāciju stacionārajiem un mobilajiem 
sakariem, kā arī ar datu pārraidi.  

Mājokļi 

Inčukalna novadā 2009. gadā uzskaitītas 1906 dzīvojamās mājas15, no tām 1728 ir viena dzīvokļa 
mājas, 42 divu dzīvokļu mājas, 133 ir trīs un vairāk dzīvokļu mājas. Dzīvojamo māju kopējā platība 
novadā ir 358,7 tūkst. m2.  

NOVĒRTĒJUMS 

Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļi un dzelzceļa līnija, kas nodrošina labu novada 
sasniedzamību. Tiek nodrošināti komunālie pakalpojumi lielākajās apdzīvotajās vietās.  

Lai gan novada teritorijai cauri iet samērā liels skaits starppilsētu autobusu reisu un salīdzinoši 
bieži kursē vilcieni, vairākās apdzīvotākās novada vietās sabiedriskais transports netiek 
nodrošināts. Tās atrodas vairāku km attālumā no dzelzceļa stacijām un galvenā autoceļa A2, līdz ar 
to netiek nodrošināta mobilitāte starp novada administratīvo centru un novada ciemiem. 

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Visvairāk iedzīvotāji norādījuši, ka ciemos nepieciešams rekonstruēt ielas un laukumus, kā arī ielu 
apgaismojumu.  63% aptaujāto iedzīvotāju neapmierina esošā ielu/ceļu infrastruktūra un tās 
uzturēšana. Kā lielākos sasniegumus novadā vairāki aptaujātie min gājēju celiņu un apgaismojuma 
izbūvi Inčukalnā un Gaujā, kā arī ceļu rekonstrukciju/asfaltēšanu. Vairākas reizes respondenti, kā 
lielāko novada trūkumu uzskata slikto ceļu stāvokli (atzīmēts 35 reizes) un līdz ar to arī viena no 
novada prioritātēm ir infrastruktūra, ietverot ceļus un komunikācijas. Steidzamākie darbi un 
problēmas arī ir vairāku novada autoceļu rekonstrukcija. 

Sabiedriskā transporta pieejamību lielākā daļa novada iedzīvotāju vērtē neapmierinoši. Kā vienu 
no novada lielākajiem trūkumiem Iedzīvotāji uzskata sabiedriskā transporta nodrošinājumu 
(atzīmēts 59 reizes).  Problēmas, kuras būtu nepieciešams risināt, ir satiksmes ar Rīgu 
nodrošināšana vilcienu kursēšanas starplaikos un nodrošināt sabiedrisko transportu novada 
robežās. 

                                                             
15 LR centrālās statistikas pārvaldes dati, 2009. gada. 
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Aptuveni pusei aptaujāto iedzīvotāju (33 – 49%) komunālie pakalpojumi nav pieejami. Bet tie 
kuriem šie pakalpojumi ir pieejami galvenokārt ir apmierināti ar to pieejamību. Ar namu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem apmierināti ir tikai 28% aptaujāto iedzīvotāju, lielākā daļa ar 
sniegtajiem pakalpojumiem nav apmierināti. Novērtējot komunālo pakalpojumu kvalitāti 
iedzīvotājiem, kuriem tie ir pieejami, lielākoties viņi ir apmierināti. Kā novada lielāko trūkumu 
nesakārtoto ūdensapgādi un kanalizāciju aptaujātie novada iedzīvotāji atzīmēja 16 reizes un 
minēja kā vienu no novada prioritātēm. 

DARBA GRUPAS REZULTĀTI 

Novadā ir samērā attīstīta infrastruktūra, bet nepieciešama tās rekonstrukcija un pilnveidošana, jo 
pašvaldības ceļi, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir nolietojušās. Sabiedriskā transporta 
nodrošinājums ir viena no novada vājajām pusēm. Trīs lielākie apdzīvotie centri - Inčukalns, 
Vangaži un Gauja ir vāji saistīti savā starpā ar sabiedrisko transportu. Nav sabiedriskā transporta 
starp ciemiem Inčukalns – Gauja, Gauja - Egļupe, Meža miera dzelzceļa stacija - Vangaži (3 km). 
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5. EKONOMIKA 

UZŅĒMUMU SKAITS 
Inčukalna novadā Uzņēmumu reģistrā uz 2012. gada 20. jūniju reģistrēti 776 subjekti. No tiem divas 
arodbiedrības, 42 biedrības, viens nodibinājums, komercreģistrā 42 individuālie komersanti, 2 
pilnsabiedrības, 404 SIA, 2 akciju sabiedrības. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā 
reģistrētas 5 draudzes. Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrēts 1 atklātais sabiedriskais fonds. 
Uzņēmumu reģistra uzskaitē ir 230 uzņēmumi, no tiem lielākais skaits ir SIA - 125, individuālie 
uzņēmumi 48 un 36 zemnieku saimniecības.  

Laika posmā no 1995. – 2012. gadam Inčukalna novadā reģistrēti (Komercreģistrā un Uzņēmumu 
reģistrā) 542 uzņēmumi un likvidēti 209 uzņēmumi16. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES UN APGROZĪJUMS 
Populārākās novada uzņēmējdarbības nozares pēc darbības veida ir mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos (12 uzņēmumi), kravu pārvadājumi pa autoceļiem (10 uzņēmumi), 
zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (9 uzņēmumi), automobiļu apkope un remonts (9 
uzņēmumi), grīdu un sienu apdare (8 uzņēmumi), restorānu un mobilo ēdināšanas vietu 
pakalpojumi (8 uzņēmumi), u. c. nozares.  

Pieci uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu novadā 2011. gadā ir SIA „PATA AB”, SIA „Swedwood 
Latvia Ltd.”, SIA „STRAUJUPĪTE”, AS „INČUKALNS TIMBER” un SIA „GAUJA AB” (skat. 4. tab.). Ar 
lielāko apgrozījuma pieaugumu 2011. gadā bija uzņēmumi  -  SIA „Rauta” (4,86 reizes pret 2010. 
gadu), SIA „STRIM CEĻUBŪVE” (2,41 reizI pret 2010. gadu), SIA „RIKO RF” (2,31 reizi pret 2010. 
gadu), SIA „NIKOV” (2,15 reizes pret 2010. gadu) un SIA „Saha Industriāls” (2,02 reizes pret 2010. 
gadu). 

4. tabula. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2011. gadā17 

Uzņēmums 
Apgrozījums 

(mlj. LVL) 
pret 
2010. 

pret 
2009. 

pret 
2008. 

Darbības nozare 

SIA "PATA AB" 70,163,327.00 11% 
2.43 
reizes 

2.04 
reizes 

Mežistrāde un 
kokmateriāli 

SIA "Swedwood 
Latvia Ltd." 

21,754,818.00 21% 23% -5% Kokapstrāde 

SIA "STRAUJUPĪTE" 19,877,368.00 68% 22% 
3.61 
reizes 

Degvielas 
vairumtirdzniecība 

AS "INČUKALNS 
TIMBER" 

4,272,416.00 21% -16% -49% Kokapstrāde 

SIA "GAUJA AB" 2,251,898.00 33% 
2.36 
reizes 

64% Dzīvnieku audzēšana 

SIA "PLUSS 1" 2,138,814.00 2% -8% -15% 
Degvielas 
mazumtirdzniecība 

SIA "STRIM 
CEĻUBŪVE" 

1,973,054.00 
2.41 
reizes 

6.03 
reizes 

52% 

Ceļu un 
automaģistrāļu 
būvniecība 

SIA "VANGAŽU 
SILDSPĒKS" 

1,381,153.00 0% 9% 16% Elektroenerģija 

SIA "Rauta" 1,244,078.00 
4.86 
reizes 

30.71 
reizes 

10.40 
reizes 

Iekārtu remonta 
pakalpojumi 

                                                             
16 Lursoft statistikas dati uz 2012.06.20 
17 Lursoft statistika. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem, dati uz 2012.06.20. 
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EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE 
Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Inčukalna novadā uz 2010. gadu bija 282, no tām 72 
pašnodarbinātās personas, 19 individuālie komersanti, 166 komercsabiedrības, 7 zemnieku un 
zvejnieku saimniecības, 15 fondi, nodibinājumi un biedrības un 3 pašvaldības budžeta iestādes. 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskās vienības Inčukalna novadā kopumā 2010. gadā bija 
264, no kurām 226 ir mikro, 29 mazās un 9 vidējās.  

Populārākie ekonomiski aktīvā tirgus sektora vienību darbības veidi ir vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts (45), apstrādes rūpniecība (33), sauszemes 
transports un cauruļvadu transports (27), lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (26), 
profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (25), citi pakalpojumi (25), mājsaimniecību kā 
darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām (25) 18. 

NODARBINĀTĪBA 
Inčukalna novadā uz 2012. gada 30. aprīli bija reģistrēti 547 bezdarbnieki19, bezdarba līmenis 9,5%. 
No reģistrētajiem bezdarbniekiem Vangažu pilsētā reģistrēti 272, Inčukalna pagastā 268, pārējā 
novada teritorijā 7 bezdarbnieki. Lielāko daļu no bezdarbnieku skaita sastāda sievietes 335 (61%), 
bet vīrieši 212 (39%).  

Bezdarba ilgums līdz sešiem mēnešiem ir 208 personām, no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem 107 
personai, no viena līdz trīs gadiem 193 personām un ilgāks par trīs gadiem 39 personām. 

2011. gadā Inčukalna novadā par aizņemtajām darbavietām pavisam, bez privātā sektora 
komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, aizņemto darbavietu skaits kopā bija 1201, sabiedriskajā 
sektorā 449, vispārējā valdības sektorā 385, bet privātā sektora komersantu ar nodarbināto skaitu 
>=50 aizņemto darbavietu skaits kopā bija 752.20 

 Apskatot bezdarbnieku sadalījumu pēc 
problēmgrupām, novadā dominē ilgstošie 
bezdarbnieki 232, invalīdi bezdarbnieki ir 59, 
jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 56, 
personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma 3, 
personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 8, 
pirmspensijas vecuma sievietes 38 un 
pirmspensijas vecuma vīrieši 22. 

Pēc izglītības līmeņa lielākais bezdarbnieku 
skaits ir iedzīvotājiem, kuriem ir profesionālā 
izglītība – 201, tad seko iedzīvotāji ar vispārējo 
vidējo izglītību – 167, pamatizglītība – 105, 
augstākā izglītība – 61, zemāka par 
pamatizglītību – 12 (skat. 16. att.). 

 

16. attēls. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem 

VIDĒJĀ DARBA SAMAKSA 
Vidējā bruto darba samaksa 2011. gadā novadā pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar 
nodarbināto skaitu <50 bija 507 LVL (neto 358 LVL), sabiedriskajā sektorā 419 LVL (neto 297 LVL), 
vispārējās valdības sektorā 428 LVL (neto 304 LVL) un privātā sektora komersantiem ar 
nodarbināto skaitu >=50 552 LVL (neto 389 LVL). 20 

                                                             
18 LR Centrālā statistikas pārvalde, dati par 2010. gadu. 
19 Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati. 
20 LR Centrālā statistikas pārvalde, dati par 2011. gadu. 

61 

201 

167 

105 

12 1 
augstākā
izglītība

profesionālā
izglītība

vispārējā vidējā
izglītība

pamatizglītība

zemāka par
pamatizglītību

nav norādīta



 

 

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze  

 

33 

LAUKSAIMNIECĪBA 
Novadā reģistrēti 304 liellopi, 45 aitas, 6 kazas, 10 zirgi un 34 353 pārējie dzīvnieki. Pārvietoto 
reģistrēto dzīvnieku skaits 12. 

Reģistrēto novietņu skaits ar liellopiem ir 22, ar aitām – 2, ar kazām – 1, ar zirgiem – 4. Kopumā 
novadā reģistrētas 70 novietnes, no kurām 32 ir dzīvnieku novietnes, viena kažokzvēru novietne 
un divas bišu saimju novietnes. 

Visvairāk novadā ir novietnes, kurās ir no 1-5 liellopiem (17 saimniecības), tad seko novietnes, kurās 
ir 6 - 10 liellopiem (3 saimniecības) un 101 - 300 liellopiem (2 saimniecības), novietne, kurā ir 11 - 20 
liellopiem ir tikai vienā saimniecībā21. 

TŪRISMS 
Inčukalna novada ģeogrāfiskais novietojums tuvu reģiona lielākajām pilsētām, šosejai, dzelzceļam 
un Gaujas nacionālajam parkam sekmē tūrisma infrastruktūras attīstību. 

Aktīvā tūrisma un sporta cienītāji var apmeklēt atpūtas kompleksu „Rāmkalni”, kurā tiek 
piedāvāts plašs aktivitāšu klāsts - rodeļu trase, laivu noma (vasarā), slēpošanas trase (ziemā), 
spēļu laukumi un dažādas atrakcijas. Inčukalna sporta kompleksā darbojas trenažieru zāle, 
peldbaseins, sauna, solārijs un sporta zāle. Makšķerēšanu dīķos un izjādes ar zirgiem piedāvā viesu 
nams „Zuši”. 

Naktsmītnes novadā piedāvā viesu māja „Inčukalna strops” (var piedāvāt naktsmītnes līdz pat 55 
personām), motelis „Sorbas” (deviņi numuriņi), viesu nams „Aivari”, viesu nams „Straujkarsti”, 
viesu nams „Sweet Rest” un atpūtas bāze „Zuši” (telšu vietas un kempingi). 

NOVĒRTĒJUMS 

Novadā ir salīdzinoši augsta uzņēmējdarbības aktivitāte. Ražošanas uzņēmumi novada teritorijā 
galvenokārt izvietojušies dzelzceļa līnijas un valsts galvenā autoceļa A2 tiešā tuvumā. Labvēlīgs 
ekonomiskās attīstības faktors novadam ir valsts galvaspilsētas Rīgas tuvums. Galvenās 
uzņēmējdarbības jomas novadā ir mežizstrāde, kokapstrāde un metālapstrāde. Novadam ir 
salīdzinoši augsts tūrisma potenciāls, jo novadā jau atrodas vairāki tūrisma apskates un 
infrastruktūras objekti, kā arī ģeogrāfiskais novietojums veicina tā attīstību.  

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Viens no lielākajiem sasniegumiem novadā ir uzņēmējdarbības attīstība. Prioritārajām jomām 
novadā jābūt arī tūrismam, rūpniecībai, lauksaimniecībai un tās produktu pārstrādei u. c. jomām. 
Viens no nozīmīgākajiem novada attīstības virzieniem ir uzņēmējdarbības attīstība, tā uzskata 26% 
aptaujāto iedzīvotāju. Iedzīvotāji uzskata, ka problēma, kura novadā jārisina, ir jaunu darbavietu 
radīšana. 

DARBA GRUPAS REZULTĀTI 

Kā novada vājās puses tiek minēts kvalificēta darba spēka trūkums. Iedzīvotāji izvēlas doties 
strādāt uz Rīgu un novads līdz ar to kļūst kā „guļamrajons”, jo iedzīvotāji strādā un lielu daļu 
pakalpojumu saņem Rīgā. Tas savukārt ir nerentabli vietējiem uzņēmējiem attīstīt dažādu 
pakalpojumu pieejamību novada lielākajās apdzīvotajās vietās (medicīnas pakalpojumi, lielveikali 
u.c.). Bet novada ģeogrāfiskais novietojums un Rīgas, Siguldas tuvums ir arī novada uzņēmēju 
priekšrocība, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību. Novadā izveidojusies attīstīta infrastruktūra, 
kas sekmē uzņēmējdarbības uzsākšanu, ražošanas un loģistikas attīstību.  Draudi novada 
ekonomiskajai attīstībai var būt kvalitatīvu darba devēju un darba ņēmēju samazināšanās, 
iedzīvotāju izbraukšana un sabiedrības novecošanās. 

 

                                                             
21 01.01.2012. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs".  
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 Ģeogrāfiskais novietojums, Rīgas un 
Siguldas pilsētu tuvums; 

 labs autoceļu un dzelzceļa tīkls; 

 attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, ražošanas un loģistikas attīstībai 
- automaģistrāles A2, A3, dzelzceļš, gāze u. 
c.; 

 plašas, neblīvi apdzīvotas teritorijas, 
salīdzinoši tīra vide; 

 patīkama dzīvojamā vide; 

 sabiedrisko pakalpojumu piedāvājums 
(skolas, bērnudārzi, veikali u. c.); 

 radoši, inovatīvi uzņēmēji; 

 vakantas darbavietas; 

 salīdzinoši labs sabiedriskā transporta 
nodrošinājums uz/no Rīgu; 

 elastīga un organizēta pašvaldība (nolikumi, 
saistošie noteikumi, sabiedrisko attiecību 
speciālists, uzņēmējiem pretimnākoša); 

 labs sakaru pakalpojumu nodrošinājums; 

 daudzveidīga zemes izmantošana; 

 dabas resursi (meži, derīgie izrakteņi - smilts, 
kūdra, ģipšakmens, ūdeņi - Gauja u. c.). 

 Kvalificēta darbaspēka trūkums, 
uzņēmumos strādā cilvēki no citiem 
novadiem; 

 Rīgas tuvums, Inčukalna novads kā „Rīgas 
guļamrajons” - daudzi iedzīvotāji strādā un 
saņem pakalpojumus Rīgā, uzņēmējiem 
nerentabli attīstīt medicīniskos 
pakalpojumus, lielveikalus novada teritorijā;  

 palielinās bezdarbnieku skaits, nevēlēšanās 
strādāt par minimālo samaksu; 

 vāja, nepietiekama iespēja iedzīvotājiem 
atrast darbu savā dzīvesvietā vai tiešā tās 
tuvumā; 

 neattīstās novada mazie ciemi; 

 maz attīstīta sadarbība starp uzņēmējiem; 

 informācijas trūkums uzņēmējiem (nav 
informācijas pašvaldības mājas lapā, vai arī 
tā tiek izvietota uz ļoti īsu laiku) un 
iedzīvotājiem (gados vecākajiem, kuriem 
nav dators vai nemāk ar to darboties); 

 sociāli neaktīvi iedzīvotāji (Inčukalna 
pagastā darbojas tikai 2 NVO - invalīdu un 
pensionāru biedrība); 

 nepietiekoši attīstīta un nolietojusies  
infrastruktūra - pašvaldības ceļi, 
ūdensapgāde, kanalizācija; 

 iepirkumu sistēma, kas bremzē vietējo 
uzņēmēju atbalstīšanu; 

 trīs lielākie apdzīvotie centri - Inčukalns, 
Vangaži un Gauja vāji saistīti savā starpā ar 
sabiedrisko transportu. Nav sabiedriskā 
transporta starp ciemiem Inčukalns – Gauja, 
Gauja - Egļupe, Meža miera dzelzceļa stacija 
- Vangaži (3 km); 

 „latviešu mentalitāte” - nevar vienoties par 
kopēju risinājumu; 

 novadā nedeklarējušies iedzīvotāji 
(dārzkopības ciemā Kļavas dzīvo lielākoties 
rīdzinieki); 

 nenotiek būvniecība, daudz pamestu ēku; 

 pašvaldības īpašumā nav brīvu teritoriju, ko 
piedāvāt uzņēmējiem ražošanas attīstībai. 

IESPĒJAS DRAUDI 

 ES un citu finanšu avotu finansējuma, 
investīciju piesaistīšana; 

 daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība - 
ražošana, pakalpojumi, lauksaimniecība, 
mežkopība, tūrisms u. c.; 

 Likumdošana - iepirkumu sistēmas u. c., 
neprognozējamas izmaiņas; 

 valsts nodokļu politika - sociālie pabalsti 
lielāki par algu, nemotivē strādāt; 

 kvalitatīvu darba devēju un darba ņēmēju 
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES SVID ANALĪZE 

 ražošanas un loģistikas attīstība, labvēlīgu 
apstākļu radīšana uzņēmējdarbības 
uzsākšanai; 

 dažāda veida infrastruktūras (autoceļi, 
dzelzceļš, inženiertehniskās komunikācijas) 
sakārtošana, modernizācija un turpmāka 
attīstība. Teritoriju, kas jau nodrošinātas ar 
nepieciešamo infrastruktūru, piedāvāšana 
ražošanas un loģistikas attīstībai; 

 pievilcīgas un iedzīvotājiem draudzīgas 
dzīves vides ar daudzveidīgiem 
pakalpojumiem, kas piesaistītu jaunās 
ģimenes un palielinātu deklarēto iedzīvotāju 
skaitu, līdz ar to pašvaldības ienākumus; 

 Inčukalna novada identifikācijas kartes 
izveidošana, kas veicinātu iedzīvotāju 
deklarēšanos novadā; 

 pozitīvas izmaiņas normatīvajos aktos, 
iepirkumu sistēmā, kas sekmētu saņemt 
pasūtījumus vietējiem uzņēmējiem; 

 garās Gaujas upes robežas izmantošana 
tūrisma attīstībā - laivošana, piestātnes, 
atpūtas vietas, dabas takas, distanču 
slēpošanas trases u. c. (iespējamie maršruti 
Vangaži - Sēnīte, Vangaži - Sigulda); 

 perspektīvā „Rail Baltica” dzelzceļa 
potenciāla izmantošana (gadījumā, ja tas 
šķērsos Rīgas – Valgas dzelzceļa līniju netālu 
no Vangažiem), iespējama liela kravas 
dzelzceļa mezgla - loģistikas attīstība 
Vangažos; 

 pašvaldības lielāka iesaistīšanās sociālajā 
sfērā ar līdzdarbību, telpu piedāvājumu; 

 veidot „park - ride” sistēmas dzelzceļa 
stacijās Inčukalns un Meža miers (iespēja 
tajās atstāt mašīnu un tālāk uz Rīgu doties ar 
vilcienu); 

 ātra informācijas apmaiņa starp uzņēmējiem 
un pašvaldību, lielāka iespēja pašvaldībai 
atbalstīt vietējos uzņēmējus. 

samazināšanās, iedzīvotāju aizbraukšana no 
Latvijas darba un labākas dzīves 
meklējumos uz ES valstīm; 

 valsts finansējuma samazināšanās; 

 naudas līdzekļu nepietiekamība projektu, 
ideju realizēšanai; 

 ES sabrukums; 

 demogrāfija - sabiedrības novecošanās, 
izceļošana; 

 birokrātiskā un lēnā lēmumu pieņemšana 
gan valsts, gan pašvaldības līmenī. 
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Pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums 
Inčukalna novads ir pievilcīga dzīves vieta, kas atrodas nelielā attālumā no Rīgas un Siguldas. 
Novadā tiek nodrošināts plašs sabiedrisko pakalpojumu klāsts, atrodas populāri tūrisma objekti un 
ir salīdzinoši augsta uzņēmējdarbības attīstība. 

Inčukalna novadu veido Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts. Novada administratīvais centrs 
izveidots Inčukalna ciemā.  

Sociālā infrastruktūra novadā ir labi attīstīta, tiek nodrošināti daudzveidīgi sabiedriskie 
pakalpojumi (izglītība, veselības aizsardzība, kultūra, mazumtirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas 
u. c. pakalpojumi), kuri lielākoties koncentrējušies Vangažu pilsētā un novada administratīvajā 
centrā – Inčukalnā.  

Izglītības iespējas novadā piedāvā Vangažu vidusskola, Inčukalna pamatskola un pirmskolas 
izglītības iestādes - PII „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” un PII „Jancis”.  Interešu izglītību nodrošina 
Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola, nodarbības notiek gan Vangažu pilsētā, gan 
Inčukalnā.  Sporta nodarbības notiek Inčukalna sporta kompleksā, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju 
apmeklēt baseinu un aktīvi nodarboties ar dažādiem sporta veidiem.  

Lai gan novada teritorijā ir samērā augsti attīstīta transporta infrastruktūra (šķērso valsts nozīmes 
autoceļi un dzelzceļa līnija), kas veicina uzņēmējdarbības attīstīšanos novada teritorijā un tā ērtu 
sasniedzamību, novada lielākās apdzīvotās vietas nav sasaistītas ar sabiedriskā transporta 
nodrošinājumu. 

Ražošanas uzņēmumi novadā galvenokārt atrodas dzelzceļa līnijas un valsts galvenā autoceļa A2 
tiešā tuvumā. Galvenās uzņēmējdarbības jomas novadā ir mežizstrāde, kokapstrāde un 
metālapstrāde.  

Inčukalna novada ģeogrāfiskais novietojums lielākoties tiek vērtēts kā pluss, tomēr Rīgas un 
Siguldas tuvums mazina atsevišķu nozaru un pakalpojumu konkurētspēju un pieprasījumu. Daļa 
novada iedzīvotāju strādā un pakalpojumus izmanto ārpus novada.  
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Telpiskās attīstības plānošana Latvijā 
Telpiskās plānošanas ietvaros tiek plānota teritorijas attīstība dažādos līmeņos - nacionālajā 
līmenī, reģionālajā līmenī un vietējā līmenī. Ievērojot Latvijas telpiskās attīstības plānošanas 
dokumentu hierarhiju tika izstrādāta Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam. 
Tā tika veidota, ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentus un blakus esošo 
novadu pašvaldību attīstības dokumentos noteiktās prioritātes. 

Attīstības programmas izstrādē tika ietverti trīs pamatprincipi - stratēģiska pieeja, ekonomiskais 
skatījums un integrēta pieeja. 

 

 

17. attēls. Attīstības plānošanas dokumentu hierarhija22 

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

Savstarpējā saskaņotība 

Ilgtermiņa konceptuālais dokuments:  

„Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” 

Ilgtermiņa 
attīstības 

plānošanas 
dokuments 

Vidēja 
termiņa 

attīstības 
plānošanas 
dokuments 

Reģionāla līmeņa 
attīstības 

plānošanas 
dokumenti 

Vietēja līmeņa 
attīstības 

plānošanas 
dokumenti 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 

2030. gadam 

Latvijas Nacionālais  

attīstības plāns  

2007. – 2013. 

Nozaru politikas 
plānošanas dokumenti 

Institūciju darbības 
stratēģijas 

Nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas 

dokumenti 

Īstermiņa 
attīstības 

plānošanas 
dokuments 

 

Rīgas plānošanas reģionu 
attīstības programma 

2009. – 2013. 

Rīgas plānošanas reģiona 

attīstības stratēģija 

2000. – 2020. 

Rīgas plānošanas reģiona 

teritorijas plānojums 

2005. – 2025. 

  

  

Budžeta plānošana 

Nozaru plānošanas 
dokumenti 

Inčukalna novada 
attīstības programma 

2013. – 2019. 

Inčukalna novada 
ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 

Inčukalna novada 
teritorijas plānojums 

2013. – 2024. 
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Stratēģiskā plānošana 
Stratēģiskā plānošana ir viens no attīstības 
programmas sagatavošanas etapiem. Šajā 
etapā tiek noteikta novada vēlamā turpmākā 
attīstība. Ņemot vērā esošās situācijas 
analīzes rezultātus un turpmākos ilgtermiņa 
attīstības mērķus, ir jānosaka novada 
attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes 
un uzdevumi. Noteikto rīcību un investīciju 
plāns konkrēto uzdevumu realizēšanai tiek 
ietverts Rīcības plānā. 

Pašvaldības galvenās pamatvērtības un 
darbības virzieni tiek nosprausti, definējot 
novada misiju un vīziju. Likumā „Par 
pašvaldībām” tiek nodefinēti ikvienas 
pašvaldības uzdevumi, līdz ar to arī Inčukalna 
novada misija ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošana. Latvijas Nacionālajā plānā 2007. – 
2013. gadam tiek noteikts, ka cilvēks ir pirmajā 
vietā. Valsts izaugsmes mērķis ir cilvēka 
dzīves kvalitātes pieaugums.  

Vietējā pašvaldība ir pārvalde, kas ar domes 
un tās veidoto institūciju un iestāžu darbību 
veic normatīvajos aktos definētās funkcijas, 
kā arī pašvaldības brīvprātīgo ierosmju izpildi, 
ņemot vērā valsts un novada iedzīvotāju 
intereses.  

 

 

Misija – nosaka novada stratēģisko virzību, 
darbības jomas un vērtības. 

Vīzija - kodolīgs ilgtermiņa nākotnes 
skatījums, kas vienlaicīgi parāda novada 
unikālās vērtības. 

Stratēģiskie mērķi - lakonisks politisku 
nosacījumu kopums vēlamajām situācijas 
izmaiņām konkrētā laika periodā, kas ir vērsts 
uz novada attīstības vīzijas sasniegšanu, un 
kas būs par pamatu prioritāšu noteikšanai un 
turpmāk veicamo darbību identificēšanai. 

Prioritārie virzieni – konkrēti rezultāti 
noteiktās jomās, kas raksturo stratēģisko 
mērķu izpildi. 

Uzdevumi - nodefinēti mērķu realizēšanai, 
ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas 
(telpiskā, tematiskā, laika) un nodrošinot 
abpusēju papildinošu un kompleksu atbalsta 
mehānisma izveidi. 

Rīcības - noteiktu pasākumu komplekss, kas ir 
noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei. 

 
18. attēls. Stratēģiskā plānošana

MISIJA 

VĪZIJA 

Stratēģiskie mērķi 

Prioritātes un virzieni 
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SVID analīze 

Uzsveram stiprās puses 
un izmantojam iespējas 

Mazinām vājās puses un 
reaģējam uz draudiem 
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Vīzija pašvaldībai vajadzīga, lai tā spētu izpildīt misiju un nodrošinātu novada teritorijas ilgtspējīgu 
attīstību. Vīzijas realizēšanai tiek noteikti stratēģiskie mērķi un to prioritārie virzieni. Stratēģisko 
mērķu sasniegšanai tiek sastādīti uzdevumi ar konkrētām rīcībām. Realizētie uzdevumi tiek vērtēti 
pēc rezultatīvajiem rādītājiem, kas ir noteicošais indikators tam, vai paredzētie rezultāti konkrētā 
laika posmā tiek sasniegti. 

Uz jautājumu: „Ko mēs darām, lai sasniegtu izvirzīto vīziju?”, atbild stratēģiskie mērķi, prioritārie 
virzieni un uzdevumi. Uz jautājumu: „Kā mēs darām, lai sasniegtu izvirzīto vīziju?” atbild rīcības. 
Rādītāji palīdz izmērīt teritorijas attīstību, attīstības programmas realizēšanas rezultātus un tiešos 
iznākumus, kā arī novērtēt rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika posmā. 

Inčukalna novada attīstības Programmas 2013. - 2019. gadam Stratēģiskajā daļā izvirzīta vīzija, 
stratēģiskie mērķi, noteikti prioritārie virzieni un uzdevumi, rīcības iekļautas Rīcību plānā kā 
atsevišķa nodaļa. 

Par novada misiju tiek uzskatīta likuma „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas. 

Attīstības programmā noteikti 3 stratēģiskie mērķi, tie veido galveno pamatu, uz kura pašvaldība 
vēlās balstīt savu tuvāko 7 gadu attīstību. 

Stratēģisko mērķu sasniegšanai tiek izvirzītas ilgtermiņa prioritātes un vidēja termiņa prioritātes, 
no tām izriet rīcību virzieni, kas iezīmē svarīgākās pašvaldības jomas un funkcijas.  

Novada vīzija un stratēģiskie mērķi noteikti, ņemot vērā gan līderu viedokļu vērtējumu, gan 
aptaujāto iedzīvotāju vērtējumu un skatījumu par novada attīstību. 

  

19. attēls. Inčukalna novada stratēģiskie elementi 

 

 

 

1 VĪZIJA 

3 STRATĒĢISKIE 
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Novada līderu viedokļu redzējums 
KĀDU VĒLĒTOS REDZĒT INČUKALNA NOVADU PĒC 10-20 GADIEM? 

 Attīstīta daudznozaru ražošana, uzsvars uz 
zaļo teritoriju, attīstīta sadarbība ar Gaujas 
nacionālo parku. Attīstīta infrastruktūra. 

 Industriāla zona, novads. Infrastruktūra 
pietiekoši attīstīta, lai veidotos industriālā 
joma. Zaļais zelts, kas jāattīsta. Sakārtota 
vide iedzīvotājiem. Piesaistīti iedzīvotāji no 
citiem novadiem un tiek piedāvātas nomas 
mājas.  

 Līdzsvarā ražošana, ir darbavietas. Novads 
ir zaļš un sakopts.  

 Celta dzīves kvalitāte, ir ērti dzīvot. Tiek 
nodrošināta infrastruktūra, pakalpojumi, 
sakārtota vide, veselības aprūpe, izklaides, 
izglītība un darbavietas. 

 Atbalstīta ražošana, jaunas darbavietas, 
infrastruktūra. Attīstot ražošanu, tiek 
ņemtas vērā iedzīvotāju vēlmes pēc 
garīgajām vajadzībām. 

 Nākotnē novads ir pievilcīgs iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem. Sakārtota infrastruktūra. 

 Attīstīti 3 galvenie virzieni – darbs, tūrisms, 
galvenie pakalpojumi (ārsts, skola, 
bērnudārzs). 

 Apvienots novads, strādājam visi kopā. 
Industriāls, bet kompromiss, lai visiem 
būtu labi. Novads ir zaļš un sakopts. Vide 
estētiski baudāma. 

 Guļamvagons, attīstīta šosejas malas 
infrastruktūra, nesamaisās ražošana ar 
dzīvošanu, teritorijas ir nodalītas. 
Priekšrocība dzelzceļš. 

 Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. 

 Līdzekļi tiek ieguldīti jauniešos, jaunajās 
ģimenēs. Virziens ir jaunieši. 

 Tiek iets uz ražošanu, cilvēku resursu 
piesaistīšanu. Tiek nodrošināta cilvēku 
iespēja atpūsties pēc darba. 

 Attīstīta infrastruktūra, kurā tiek investēti 
līdzekļi. Perspektīva ražošana un brīvā 
laika pavadīšana. Atrasts savs EGO, kas nav 
citiem. Izstrādāts savs zīmols. 

 Attīstīts atbalsts un finansējums. 
Latviskāki. 

 Katram ir darbs un pēc darba iedzīvotāji 
var aktīvi atpūsties, katram ir vēlme spēlēt 
teātri, dejot un dziedāt. Novads lepojas ar 
kādu izcilu mūziķi, sportistu, aktrisi. 
Novadā ir izdevīgi deklarēties. 

 Iedzīvotājiem tiek dota iespēja atpūsties 
un realizēt savas vēlmes. Kultūra ir viena 
no prioritātēm. 

 Mainītas prioritātes, kā prioritārā izvirzīta 
izglītība. Visi darbojas kopā un sasniedz 
mērķus kopīgi. 

 Kopējas un draudzīgas attiecības Vangažos 
un Inčukalnā. Vangažos kultūras nams 
sasparojies un notiek latviski pasākumi. 
Veidojusies saliedēta un draudzīga 
sabiedrība. 

 Inčukalna novads attīstīts, ar jaunām 
darbavietām, izveidots centrs ar 
sociālajiem pakalpojumiem, sakārtota 
infrastruktūra, nodrošināts sabiedriskais 
transports. Pilns ar jauniešiem, ar bērniem. 

 Tiek ņemtas vērā iedzīvotāju vēlmes un 
strādāts priekš cilvēkiem. 
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Vīzija 

 

Dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība 
efektīvi pārvalda Inčukalna novada teritoriju. 
Sadarbojoties pašvaldības iestādēm, tiek 
nodrošināta savstarpēja komunikācija un 
sadarbība. Novada pārvaldes darbība ir 
pārdomāta un moderna. Iedzīvotāji sev ērtā 
veidā var saņemt pakalpojumus un ir informēti 
par novada aktualitātēm. Pašvaldības 
iedzīvotāji piedalās kopīgos novada pasākumos. 

Inčukalna novadā ir radoša sabiedrība, kas 
aktīvi līdzdarbojas novada attīstībā. Novadā tiek 
iegūta kvalitatīva vispārējā, interešu izglītība un 
mūžizglītība. Iedzīvotāji aktīvi apmeklē kultūras 
pasākumus, piedalās pašdarbības kolektīvos, 
nodarbojas ar sporta aktivitātēm. Tiek veidotas 
nevalstiskās organizācijas un sadarbojoties ar 
pašvaldības iestādēm uzlabota dzīves vide 
novadā.  

Augsti attīstītu uzņēmējdarbības vidi veido 
konkurētspējīgi un apņēmīgi uzņēmēji. Novadā 
tiek veicināta uzņēmēju sadarbība ar pārvaldes 
iestādēm. 

Droša un tīra vide veicina iedzīvotāju skaita 
pieaugumu novadā. Pastāvīgi tiek domāts par 
iedzīvotāju labklājību. Tiek nodrošināta 
kvalitatīva dzīves vide, kurā dzīvot, iegūt 
izglītību, strādāt, veidot ģimeni un atpūsties. 
Sakārtota infrastruktūra, labiekārtota apkārtējā 
vide un saglabāti dabas resursi ir svarīgi 
priekšnoteikumi iedzīvotāju piesaistē, tūrisma 
un ekonomikas attīstībā.  

 

 

 

 

 

 

Dinamisks – saistīts ar kustību, attīstību, 
tāds, kas kustas, attīstās. 

Augšupejošs – tāds, kas virzās augšup, 
attīstās. 

Saliedēt - savienot, saistīt (cilvēkus) 
noteiktā, stabilā grupā. 

Pašvaldība - pārvaldes sistēma, kurā no 
vietējo pilsoņu vidus izraudzītām 
amatpersonām un iestādēm piešķirta kāda 
pārvaldes sfēra.  

Radošs - saistīts ar jaunu veidošanas 
procesu, raksturīga radoša attieksme, 
darbība un meklējumi. 

Sabiedrība - cilvēku kopums, ko saista 
noteiktam attīstības posmam raksturīgais, 
kopējas intereses, darbības sfēras un mērķi. 

Augsts - liels, ievērojams. Tāds, kas 
pārsniedz vidējo, parasto līmeni, pakāpi. 

Attīstīts - tāds, kas sasniedzis augstu 
attīstības pakāpi. 

Uzņēmējdarbība - privātuzņēmēja darbība, 
daudzveidīga uzņēmējdarbība. 

Drošs - tāds, kas nav apdraudēts un tiek 
aizsargāts. 

Tīrs - tāds, kas pilnīgi atbilst noteiktām 
prasībām, normām, arī ideāliem. 

Vide - materiālā apkārtne, vieta, kurā kas 
atrodas, dzīvo organismu eksistences 
apstākļu kopums, apkārtējo apstākļu, arī 
ļaužu kopums, kurā noris cilvēka dzīve. 

 

* no Latviešu literārās valodas vārdnīcas 

 

 

 

Inčukalna novads – dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība ar 

radošu sabiedrību, augsti attīstītu uzņēmējdarbību, drošu un tīru vidi. 
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Stratēģiskie mērķi 
Izvirzītās vīzijas: „Inčukalna novads – dinamiska, augšupejoša un saliedēta pašvaldība ar radošu 
sabiedrību, augsti attīstītu uzņēmējdarbību, drošu un tīru vidi” realizēšanai tiek noteikti trīs 
stratēģiskie mērķi (SM). Tie balstās uz sabiedrības, pakalpojumu, ekonomikas un dzīves telpas 
attīstību. 

SM1  Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi, 
paredz novada iedzīvotāju izaugsmes iespējas un labklājību. Iedzīvotāji ir novada lielākā vērtība. 
Sabiedrība tiek nodrošināta ar daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, informēta par 
aktualitātēm novadā un aktīvi tiek iesaistīta novada attīstības veicināšanā.  

SM2  Konkurētspējīga  un stabila ekonomiskā attīstība paredz  daudzveidīgu un inovatīvu  
uzņēmējdarbības izaugsmi.  Stabila ekonomiskā attīstība novadā ir pamats kvalitatīvas dzīves 
vides attīstībai. Novadā jāattīsta uzņēmējdarbībai nepieciešamā atbalsta infrastruktūra un jārada 
pamats, lai piesaistītu investīcijas un stimulētu ekonomiskās aktivitātes. 

SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa, nodrošina iedzīvotājiem komfortablu vidi, kurā strādāt, 
pilnveidoties, veidot ģimeni un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs. Attīstīta, sakārtota 
infrastruktūra veido pievilcīgu vidi un nodrošina iedzīvotāju labklājību un drošību.   

 

 
20. attēls. Inčukalna novada stratēģiskie mērķi 

 

 

 

 

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

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

SM2 Konkurētspējīga  un stabila ekonomiskā attīstība 

SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa 
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Prioritātes un rīcību virzieni 
Prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā 
aktualitāte, kuras risināšana tiek likta 
priekšplānā pretstatījumā ar citām attīstības 
aktualitātēm.  

Ilgtermiņa prioritātes ir prioritātes, kuras 
nosaka laika posmam līdz 2035. gadam un liek 
priekšplānā aktualitātes, kas saistītas ar 
novada stratēģisko mērķu, kuri arī uzstādīti 
2035. gadam, sasniegšanu.  

Vidēja termiņa prioritātes nosacījumus, uz 
kuriem tiekties izvirza priekšplānā līdz ar 
Attīstības programmas beigu termiņu – 2019. 
gadu. 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES: 

IP1  Cilvēkresursu prasmju attīstība; 

IP2 Attīstīta uzņēmējdarbības vide; 

IP3 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība. 

Cilvēkresursu prasmju attīstība veicina 
novada iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes, 
izglītoties un būt radošiem. Novada 
iedzīvotāji aktīvi iesaistās novada 
sabiedriskajā dzīvē, tiek saglabātas esošās un 
radītas jaunas tradīcijas kultūras, sporta un 
mākslas jomās. Novadā ir attīstīta 
uzņēmējdarbības vide, kura ir pievilcīga 
investoriem un esošajiem uzņēmējiem. 
Iedzīvotājiem ir nodrošināta kvalitatīva darba 

un dzīves vide. Blīvi apdzīvotās vietās ir 
sakārtota infrastruktūra un sakopta vide, kas 
novadu padara pievilcīgu un drošu dzīvošanai 
un atpūtai. 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

VP1 Konkurētspējīga vispārīgā, interešu un 
mūžizglītība un NVO stiprināšana veicina 
izglītotas, radošas un saliedētas sabiedrības 
veidošanos. Konkurētspējīga izglītība 
nodrošina cilvēkresursu prasmju attīstību. 

Nevalstisko organizāciju aktīva darbība 
nodrošina iedzīvotāju līdzdarbošanos, jaunu 
prasmju apgūšanu, dod iespēju palīdzēt 
līdzcilvēkiem vai kopienai.  

VP2 Ražošanas teritoriju attīstība nodrošina 
uzņēmējdarbības izaugsmi. Industriālā zona 
ar sakārtotu infrastruktūru, veidos 
pievilcīgāku vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Inčukalna novadā. 

VP3 Ilgtspējīga pieejamo resursu izmantošana 
ir vidēja termiņa prioritāte. Tā paredz esošo 
novada resursu izmantošanu apdzīvoto vietu 
attīstībai, lai nodrošinātu drošu un sakārtotu 
dzīves telpu. Dzīves telpas attīstību veicinās 
vides, ekonomisko un sociālo jomu 
mijiedarbība. 

 
21. attēls. Inčukalna novada stratēģiskie uzstādījumi 

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI 

(SM) 

SM1 Izglītota, 
aktīva, saliedēta un 

labi informēta 
sabiedrība, kurai 

pieejami kvalitatīvi 
pakalpojumi 

SM2 
Konkurētspējīga un 
stabila ekonomiskā 

attīstība 

 

SM3 Sakārtota un 
droša dzīves telpa 

 

ILGTERMIŅA 
PRIORITĀTES 

2035. GADS 

(IP) 

VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTES 

2019. GADS 

(VTP) 

IP3 Blīvi apdzīvoto 
vietu attīstība 

IP2 Attīstīta 
uzņēmējdarbības 

vide 

IP1 Cilvēkresursu 
prasmju attīstība 

VTP3 Ilgtspējīga 
pieejamo resursu 

izmantošana 

VTP2 Ražošanas 
teritoriju attīstība 

VTP1 
Konkurētspējīga 

vispārīgā, interešu 
un mūžizglītība, NVO 

stiprināšana 
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Uzdevumi 
Lai sasniegtu Inčukalna novada vīziju, stratēģiskos mērķos un prioritātes tiek noteikti vairāki 
uzdevumi. 

5. tabula. Rīcību virzieni un uzdevumi  

SM1 Izglītota, 
aktīva, saliedēta 
un labi informēta 
sabiedrība, kurai 

pieejami 
kvalitatīvi 

pakalpojumi 

 

 

RĪCĪBAS VIRZIENI UZDEVUMI 

RV1 Pārvaldība un sadarbība 

U1 Uzlabot pašvaldības pārvaldības efektivitāti  
U2 Pilnveidot komunikāciju sistēmu un attīstīt 

sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī 

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

U3 Nodrošināt kvalitatīvu izglītības 
infrastruktūru un konkurētspējīgu izglītības 
kvalitāti 

U4 Attīstīt interešu un mūžizglītības 
piedāvājumu klāstu dažādām mērķgrupām  

U5 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru 
un pakalpojumus 

U6 Uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas 
infrastruktūru un pakalpojumus 

RV3 Sociālie un veselības 
pakalpojumi 

U7 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, kvalitāti un daudzveidību 

U8 Nodrošināt sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru un pieejamību 

RV4 Nevalstiskās organizācijas 
U9 Atbalstīt NVO sektora attīstību  

U10 Attīstīt novada jauniešu politiku 

SM2 
Konkurētspējīga 

un stabila 
ekonomiskā 

attīstība 

 

PRIORITĀRIE VIRZIENI UZDEVUMI 

RV5 Uzņēmējdarbības vides un 
ražošanas teritoriju 
attīstība 

U11 Uzlabot ekonomisko vidi, attīstot 
infrastruktūru un sadarbību 

U12 Veicināt starpnozaru sadarbību un aktīvu 
mārketingu 

RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta 
U13 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru 

SM3 Sakārtota 
un droša dzīves 

telpa 

PRIORITĀRIE VIRZIENI UZDEVUMI 

RV7 Satiksmes infrastruktūra 

U14 Attīstīt transporta infrastruktūru un 
satiksmes drošību 

U15 Uzlabot novada iedzīvotāju un viesu 
mobilitāti novada teritorijā 

RV8 Drošība U16 Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību 

RV9 Blīvi apdzīvoto vietu 
attīstība 

 

U17 Attīstīt ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumapgādes infrastruktūru  

U18 Labiekārtot publiskās teritorijas un 
objektus 

U19 Attīstīt vides pieejamību 
U20 Paaugstināt ēku energoefektivitāti 

RV10 Dabas aizsardzība un 
resursu izmantošana 

U21 Sekmēt dabas aizsardzību un resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu 

U22 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu 
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Novada ekonomiskā specializācija  
Novada ekonomiskā specializācija tiek noteikta trīs līmeņos – Rīgas reģiona līmenī, Latvijā un 
Eiropā un Pasaulē. 

Izvērtējot novada stiprās puses, iespējas un esošos resursus, ekonomisko specializāciju var balstīt 
uz šādu nozaru attīstību: 

 Rīgas reģionā - sports, aktīvais tūrisms un būvmateriālu ražošana; 

 Latvijā – būvmateriālu ražošana, kokapstrāde, kažokādu izstrādājumi, metālapstrāde, 
pārtikas rūpniecība, asfaltbetona ražošana un tekstilapstrāde; 

 Eiropā un Pasaulē – kokapstrāde (kurināmā ražošana), kažokādu izstrādājumi, 
metālapstrāde, pārtikas un dzērienu ražošana. 

 

 
22. attēls. Novada ekonomiskā specializācija 

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

6. tabula. Kaimiņu novadu attīstības tendences 

Novads Attīstības tendences 

Ādažu novads Cilvēkresursi, ilgtspējīga attīstība, saimnieciskā darbība, sakopta, droša un 
veselīga dzīves vide 

Sējas novads Aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves telpa, resursu daudzveidība, 
ekonomiskās aktivitātes 

Garkalnes novads Cilvēki, sabiedrības vienotība, resursi 

Ropažu novads Darba tirgus, resursi 

Siguldas novads Darba tirgus, sadzīves, medicīnas pakalpojumi, brīvais laiks, izglītība, 
kultūra, sports, tūrisms 

 

•Sports 

•Aktīvais tūrims 

•Būvmateriālu 
ražošana 

Rīgas reģions 

•Būvmateriālu ražošana 
•Kokapstrāde 

•Kažokādu izstrādājumi 
•Metālapstrāde 

•Pārtikas rūpniecība  
•Asfaltbetona ražošana 

•Tekstilapstrāde 
 

Latvijā •Kokapstrāde 
(kurināmā ražošana) 

•Kažokādu izstrādājumi 

•Metālapstrāde 

•Pārtikas un dzērienu 
ražošana 

Eiropā un Pasaulē 
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Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība 
Attīstības programma tiek izstrādāta, ņemot vērā augstāk stāvošos attīstības plānošanas 
dokumentus. Atbilstoši tiem tiek veidota programmas stratēģiskā daļa – noteikti stratēģiskie 
mērķi, prioritātes un prioritārie virzieni. 

ATBILSTĪBA LATVIJA 2030 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam ir galvenais valsts ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokuments. Inčukalna novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam ir veidota, 
ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas noteiktos virzienus un prioritātes laika 
posmam līdz 2030. gadam. Stratēģijas pamatmērķi ir laimīgs cilvēks pārtikušā valstī, ilgtspējīgs un 
veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un 
valsts kā ātrspējas partneris (skat. 7. tab.). 

ATBILSTĪBA NACIONĀLAJAM ATTĪSTĪBAS PLĀNAM (2007. – 2013.) 

Nacionālās attīstības plāns (NAP) ir Latvijas hierarhiski augstākais vidēja termiņa plānošanas 
dokuments. Cilvēka dzīves kvalitātes pieaugums ir valsts izaugsmes mērķis, cilvēks ir pirmajā vietā. 
NAP mērķis ir izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai. 
Prioritātes ir izglītots un radošs cilvēks, uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība, zinātnes un 
pētniecības attīstība.  

Valsts izaugsmes priekšnosacījumi: 

 Izaugsme reģionos, 

 Iekļaujošs un noturošs darba tirgus, 

 Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā, 

 Droša pilsoniska un saliedēta sabiedrība, 

 Moderna infrastruktūra un pakalpojumi, 

 Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija, 

 Pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa, 

 Laba pārvaldība kā ilgtspējīgs izaugsmes 
politikas nodrošinājums. 

  

7. tabula. Atbilstība Latvija 2030 

„Latvijas Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030. gadam” 

prioritātes 

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

Kultūras telpas attīstība 

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

Ilgtermiņa ieguldījumi 
cilvēkkapitālā 

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

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

Inovatīva un ekoefektīva 
ekonomika 

SM2 Konkurētspējīga un stabila ekonomiskā attīstība 

Daba kā nākotnes kapitāls 
SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa (RV10 Dabas 
aizsardzība un resursu izmantošana) 

Telpiskās attīstības perspektīva SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa 

Inovatīva pārvaldība un sabiedrības 
līdzdalība 

SM1 Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta 
sabiedrība, kurai pieejami kvalitatīvi pakalpojumi (RV1 
Pārvaldība un sadarbība) 
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ATBILSTĪBA RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI (2000. – 2020.) 

Stratēģija ir priekšnosacījums reģiona un tajā esošo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai. Attīstībā tiek 
noteikti reģiona attīstības mērķi un uzdevumi.  

Rīgas reģiona attīstības mērķis ir veicināt reģiona ekonomisko izaugsmi, konkurētspējas 
paaugstināšanos un integrēšanos Baltijas jūras reģiona telpā un Eiropā, iedzīvotāju labklājības 
stabilu un būtisku pieaugumu un veselīgas un drošas vides saglabāšanu, radot priekšnosacījumus 
reģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai (skat. 8. tab.).  

VIETĒJĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Inčukalna novads tika izveidots 2009. gadā, apvienojot Vangažu pilsētu un Inčukalna novadu. 
Šobrīd spēkā esošs ir Vangažu pilsētas teritorijas plānojums (2006. gads) un Inčukalna novada 
teritorijas plānojums 2007. – 2019. Šobrīd notiek arī Inčukalna novada teritorijas plānojuma 
izstrāde. 

KAIMIŅU PAŠVALDĪBU PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Inčukalna novads robežojas ar Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un Garkalnes novadiem. 

Ropažu novadam ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, kuram veikti grozījumi 
2009.gadā. Spēkā esoša ir attīstības programma, kura izstrādāta 2004.gadā. 

Siguldas novadam ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam un attīstības Programma 
2011.-2017.gadam.  

Novada vīzija - Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves kvalitāti, attīstītu tūrismu, sportu, izglītību un 
kultūru.  

Stratēģiskie mērķi izvirzīti: (1) Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, 
efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru, un (2) ekonomisko aktivitāti veicinoša 
vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība.  

Sējas novadam spēkā esošs teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.  

Krimuldas novadam ir spēkā pagastu teritorijas plānojumi – Krimuldas pagasta teritorijas 
plānojums 2009.-2021. gadam un Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam. 

Ādažu novadam ir spēkā esoša attīstības programma 2011.-2017. gadam un teritorijas plānojums 
2006.-2012. gadam (2009. gada grozījumi). 

Novada vīzija - Ādažu novads 2021.gadā – ilgtspējīgas attīstības teritorija; sociāli līdzsvarota un 
vienota, droša un kvalitatīva dzīves un darba vide; teritorija ar mūsdienīgu pakalpojumu 
saimniecības infrastruktūru; saimnieciski aktīva, veicinoša vide un investīcijām pievilcīga 
infrastruktūra; spējīgi attīstītas ilgtspējīgas saimniecības jomas. 

Ādažu novada attīstības prioritātes ir kvalitatīva dzīves telpa, daudzveidīga, mūsdienīga un 
ilgtspējīga ekonomika, izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība, efektīva novada pārvalde. 

Garkalnes novadam ir spēkā esoša telpiskās attīstības stratēģija 2008.-2030. gadam, attīstības 
programma 2009.-2021. gadam un teritorijas plānojums 2009. – 2021. gadam. 

Sociālās un ekonomiskās attīstības vīzija - novads 2021. gadā: 

• Ilgtspējīgas attīstības teritorija ar piepilsētai raksturīgām iezīmēm; 

• Sociāli vienota, droša un kvalitatīva dzīves un darba vide; 

• Saimnieciski aktīva, atvērta, ar atbilstošu infrastruktūru nodrošināta vide investīcijām; 

• Teritorija ar modernu sociālo, komerciālo pakalpojumu saimniecības infrastruktūru; 

• Spēcīgi uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu balstīto un arī tradicionālo nozaru uzņēmumu 
attīstība, kas funkcionāli saistīti ar citiem uzņēmumiem ārpus novada teritorijas. 

Pilda Rīgas piepilsētas teritorijas funkcijas – ar specializētu saimniecības attīstību, un piesaistot 
apmeklētājus atpūtai un sportam, kultūras aktivitātēm – valsts un galvaspilsētas piepilsētas sporta 
/atpūtas centrs. 
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8. tabula. Atbilstība Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijai 

Rīgas reģiona Attīstības stratēģijas mērķi 
Atbilstošie Inčukalna novada Attīstības 

programmas 2013.-2019. stratēģiskie 
uzstādījumi 

Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un 
sociālās aktivitātes pieaugums, paplašinot 
zināšanu ieguves iespējas un nodrošinot 
visiem pieejamu un kvalitatīvu veselības 
aprūpi, sociālo aizsardzību un pakalpojumus 

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

Konkurētspējīga tautsaimniecība un labvēlīga 
uzņēmējdarbības vide, īpašu vērību veltot uz 
zināšanām un pētniecību balstīto moderno 
tehnoloģiju un inovāciju attīstībai un reģiona 
kā starptautiski atzīta pakalpojuma centra 
attīstībai 

SM2 Konkurētspējīga un stabila ekonomiskā 
attīstība 

Efektīva sadarbība starp reģiona pašvaldībām, 
ar pārējiem Latvijas reģioniem un valsts 
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un 
uzņēmējiem Latvijas kopīgās attīstības un 
izaugsmes interesēs 

RV1 Pārvaldība un sadarbība 

RV4 Nevalstiskās organizācijas 

Attīstību rosinošas reģiona satiksmes, 
komunikāciju, informācijas, enerģijas un vides 
infrastruktūra 

SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa 

Droša, ērta un videi draudzīga reģiona 
starptautiskā un vietējā sasniedzamība 

RV7 Satiksmes infrastruktūra 

RV8 Drošība 

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

RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta 

Augstas kvalitātes veselīga dzīves vide, 
sekmējot ilgtspējīgas, daudzcentru 
apdzīvojuma sistēmas attīstību, harmonijā ar 
dabas vidi un saskaņotām pilsētu un lauku 
attiecībām 

SM3 Sakārtota un droša dzīves telpa 
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Stratēģiskā daļa 
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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 
ieteicams veikt katru gadu, pārskatot to statusu, iekļaujot jaunas rīcības un projektu idejas, kas 
atbilst Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem. Rīcības plānā iekļautās rīcības ieteicams 
aktualizēt, veicot ikgadējo Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādi. 

Inčukalna novada attīstības Programmas 2013. - 2019. gadam Rīcības plānu sastāda 86 konkrētas 
rīcības. 
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RĪCĪBAS PLĀNS  
SM1 IZGLĪTOTA, AKTĪVA, SALIEDĒTA UN LABI INFORMĒTA SABIEDRĪBA, KURAI PIEEJAMI KVALITATĪVI PAKALPOJUMI 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

RV1 Pārvaldība un sadarbība 

U1 Pilnveidot komunikāciju sistēmu un attīstīt sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī 

R.1.1.  Organizēt regulāras iedzīvotāju tikšanās ar 
pašvaldības vadību, iestāžu darbiniekiem 
un deputātiem  

Par novada aktualitātēm informēti iedzīvotāji, 
sanāksmes vismaz divreiz gadā  

2013-2019. 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 

2013. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets 

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.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 

R.1.4.  Attīstīt neizmantotus un inovatīvus saziņas 
līdzekļus 

Izstrādāti bukleti 2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

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

R.1.6.  Uzlabot sadarbību ar citām Latvijas 
pašvaldībām 

Pieredzes apmaiņas braucieni, labās prakses 
pārņemšana, konsultācijas 

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 

R.1.7.  Veicināt sadraudzību ar pašvaldībām 
ārvalstīs 

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

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

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

darbinieku kvalifikāciju 
Regulāri prasmju un kompetenču semināri un 
kursi pašvaldības darbiniekiem 

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

R.1.9.  Uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu 
kvalitāti 

Ieviesta kvalitātes vadības sistēma 2013.-2015. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets  

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

2013.-2015. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

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

Vienkāršoti izskaidrots budžeta izlietojums. 2013. Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets  

R.1.12.  Izveidot Attīstības nodaļu Piesaistīti projektu speciālisti izglītības, 
kultūras jomās, izveidota atsevišķa 
struktūrvienība, kas atbildīga par attīstības 
plānošanu, projektu izstrādi, investīciju 
piesaisti;  

Paaugstināta pašvaldības kapacitāte ES un 
citu projektu izstrādē un realizēšanā 

2013. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets  

R.1.13.  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.-2019. Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists, 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

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

U3 Nodrošināt kvalitatīvu izglītības infrastruktūru un konkurētspējīgu izglītības kvalitāti 
R.1.14.  Izstrādāt izglītības stratēģiju 1 – 3 gadiem Izstrādāta izglītības stratēģija 2013. Inčukalna novada dome,  Pašvaldības budžets  

R.1.15.  Uzlabot vispārējās un vidējās izglītības 
iestāžu materiāltehnisko bāzi atbilstoši 
īstenojamām izglītības programmām 

Nodrošināta skolu informatizācija; 

Rekonstruētas izglītības iestāžu ventilācijas, 
ūdens un kanalizācijas sistēmas 

2013.-2015. Inčukalna novada dome, 
izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.16.  Rekonstruēt un attīstīt PII infrastruktūru Labiekārtotas un pilnveidotas visas PII telpas, 2013.-2015. Inčukalna novada dome, Pašvaldības budžets, 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

t.sk. PII „Minka”; 

Labiekārtota apkārtne PII „Minka” filiāles 
„Lapsiņa” Gaujā; 

Nosiltināta pirmsskolas izglītības iestāde 
Vangažos 

izglītības iestādes fondu līdzekļi 

R.1.17.  Rīkot pasākumus izglītības iestāžu 
popularizēšanai 

Ik gadu tiek rīkotas atvērto durvju dienas 2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 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.1.18.  Veicināt interešu izglītības pieejamību Dažādota un pieejama interešu izglītība 

 
2013.-2019. Inčukalna novada dome, 

izglītības iestādes 
Pašvaldības budžets  

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

Izveidotas pastāvīgas telpas Mūzikas un 
mākslas skolai 

2013.-2014. Inčukalna novada dome, 
Mūzikas un mākslas 
skola 

Pašvaldības budžets 

R.1.20.  Veicināt pieaugušo neformālās un 
mūžizglītības izglītības iespējas 

Mūžizglītības pasākumi novada teritorijā, 
sadarbība ar NVO 

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

R.1.21.  Nodrošināt informāciju un konsultācijas 
iedzīvotājiem izglītības, profesijas un 
karjeras izvēlē 

Regulāra un aktuāla informācija mājas lapā, 
sadarbība ar NVA 

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
NVA 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U7 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un pakalpojumus 
R.1.22.  Attīstīt kultūras objektu infrastruktūru  Uzcelta bibliotēka Inčukalna ciemā 2013.-2019. Inčukalna novada dome, 

kultūras iestādes 
Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi Rekonstruēts kultūras nams Vangažu pilsētā 

Rekonstruēts Inčukalna tautas nams 

Izveidotas estrādes Vangažos un Inčukalnā 

Izveidots Gaujas attīstības centrs 

R.1.23.  Izstrādāt kultūras stratēģijas programmu 1-
3 gadi 

Izstrādāta kultūras stratēģijas programma; 
Izstrādāta sistēma novada mākslinieku 

2013. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets  
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

atbalstam 

R.1.24.  Pielāgot kultūras iestāžu infrastruktūru 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Ierīkotas uzbrauktuves, nodrošināta 
atbilstoša infrastruktūra 

2013-2019. Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.25.  Nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību 
dažādām mērķgrupām 

Nodrošināts transports uz kultūras 
pasākumiem  

2013-2019. Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets 

R.1.26.  Popularizēt kultūras pasākumus  Regulāra un pieejama informācija par kultūras 
pasākumiem  

2013-2019. Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets 

R.1.27.  Saglabāt un atjaunot nemateriālo kultūras 
mantojumu 

Saglabāts un atjaunots nemateriālais kultūras 
mantojums 

2013-2019. Inčukalna novada dome, 
kultūras iestādes 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U8 Uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru un pakalpojumus 

R.1.28.  Attīstīt sporta infrastruktūru Futbola laukums Vangažos 2013.- Inčukalna novada dome, 
Inčukalna sporta 
komplekss, NVO 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi Labiekārtots sporta laukums Vangažu 

vidusskolā un Inčukalna pamatskolā; 

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

R.1.29.  Pilnveidot sporta bāžu pakalpojumus  Dažādi un pieejami sporta pulciņi, sporta 
veidi; 

Piesaistīts sporta koordinators Vangažos  

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Inčukalna sporta 
komplekss, NVO 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.30.  Rīkot vietējus un starptautiskus sporta 
pasākumus  

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

2013.-2019.
  

Inčukalna novada dome, 
Inčukalna sporta 
komplekss, NVO 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

RV3 Sociālie un veselības pakalpojumi 

U9 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un daudzveidību 

R.1.31.  Uzlabot veselības aprūpes apkalpošanas 
kvalitāti 

Modernizēts veselības aprūpes telpas un 
aprīkojumu; 

Uzlabota pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība; 

Uzlabota sociālā dienesta sadarbība ar 
ģimenes ārstiem 

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

R.1.32.  Izstrādāt un ieviest sabiedrības veselības 
politiku 

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

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Inčukalna sporta 
komplekss 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U10 Nodrošināt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pieejamību 
R.1.33.  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 

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests, 
PASAM „Gauja” 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.34.  Izstrādāt sociālā darba programmu Izstrādāta sociālā darba programma, iekļauti 
NVO 

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.35.  Veicināt audžuģimeņu attīstību Palielināts audžuģimeņu skaits un bērnu skaits 
audžuģimenēs, proaktīvs Bāriņtiesas un 
Sociālā dienesta darbs 

2013.-2019. Inčukalna novada dome, 
Sociālais dienests, 
Bāriņtiesa, NVO 

Pašvaldības budžets 

RV4 Nevalstiskās organizācijas  

U11 Atbalstīt NVO sektora attīstību 
R.1.36.  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.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.37.  Popularizēt NVO darbību Informēti iedzīvotāji par NVO darbību 
kopumā, juridiskajiem, ekonomiskajiem 
aspektiem un ieguvumiem; 

Palielinās iedzīvotāju skaits, kas iesaistījušies 
NVO 

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

R.1.38.  Veicināt komunikāciju caur NVO NVO rīko dažādas kampaņas par novadā 2013.-2019. Inčukalna novada dome, Pašvaldības budžets, 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 

periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

aktuāliem jautājumiem sabiedrisko attiecību 
speciālists 

fondu līdzekļi 

R.1.39.  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.-2019.
  

Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.40.  Veicināt mecenātismu Mecenātu apzināšana un piesaiste, atbalstot 
vietējās aktivitātes, NVO, labdarības 
pasākumus 

2013.-2019.
  

Inčukalna novada dome, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists, NVO 

Pašvaldības budžets, 
privātie līdzekļi 

U12 Sekmēt novada jauniešu politiku 
R.1.41.  Izstrādāt jaunatnes lietu politika Izstrādāta jaunatnes lietu politika 2013. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.1.42.  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.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.43.  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.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets 

R.1.44.  Atbalstīt brīvprātīgā darba un vasaras 
darba iespējas jauniešu vidū 

Brīvprātīgi tiek organizēti dažādi atbalstu 
sniedzoši pasākumi;  

Sadarbība ar uzņēmējiem vasaras darba 
organizēšanā 

2013.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets 

R.1.45.  Realizēt novada jauniešu integrācijas 
pasākumus 

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

Sadraudzības vakari 

2013.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 
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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.-2015. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

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

2013. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, 

R.2.3.  Atbalstīt vietējos uzņēmējus Ilgtermiņā plānoti pašvaldības iepirkumi; 

Rīkots ikgadējs pasākums „Inčukalna 
novada gada uzņēmējs”; 

Palielināta novada uzņēmēju atpazīstamība, 
dalība izstādēs, izvietoti reklāmas stendi un 
informācija 

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

R.2.4.  Izveidot uzņēmējdarbību atbalstošu 
nodokļu sistēmu 

Pielāgotas nodokļu atlaides jaunajiem 
uzņēmējiem konkrētu laika periodu; 
Pārskatīti un izanalizēti saistošie noteikumi 
par nodokļu atlaidēm 

2013.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets 

R.2.5.  Izstrādāt elastīgu teritorijas plānojumu Izstrādāts novada attīstību stimulējošs 
teritorijas plānojums 

2013. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

R.2.6.  Attīstīt ilgtspējīgu, ražīgu un 
konkurētspējīgu lauksaimniecību un 
lauksaimniecisko ražošanu 

Attīstīta tradicionālā un netradicionālā 
lauksaimniecība;  

Alternatīvās lauksaimniecības zemnieku 
saimniecības 

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

U14 Veicināt starpnozaru sadarbību un aktīvu mārketingu 

R.2.7.  Veicināt darba devēju sadarbību Bezdarbnieku apmācības 2013.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 
periods 

Atbildīgais 
Finanšu 

resursi/avoti 

nodarbinātības un mūžizglītības 
pasākumos 

Skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā budžets, fondu 
līdzekļi Jaunas prakses vietas 

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.-2019. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets  

RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta 

U15 Attīstīt tūrisma pakalpojumus un infrastruktūru 

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

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

R.2.10.  Izveidot tūrisma informācijas centru Izveidots Tūrisma informācijas centrs. 
Izstrādāti tūrisma bukleti, tūrisma maršruti 

2013.-2015. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

R.2.11.  Veicināt novada atpazīstamību  Izveidots Inčukalna novada zīmols/logo 2013.-2015. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

Izveidots reklāmas video par novadu 

Regulāra dalība dažādās izstādēs 
R.2.12.  Veicināt aktīvā tūrisma attīstību  Izveidots ūdens tūrisma piedāvājums, 

labiekārtotas atpūtas vietas, izveidotas 
aktīvās atpūtas trases, attīstīts ziemas 
tūrisma piedāvājums (slēpošana, slidošana) 

2013.-2014. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi 

R.2.13.  Izveidot ūdenstūrisma infrastruktūru pie 
Gaujas upes 

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

2013.-2015. Inčukalna novada dome Pašvaldības 
budžets, fondu 
līdzekļi, privāts 
finansējums 
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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 
Rekonstruēta Vidzemes iela un Gaujas iela 
Vangažos (t.sk. apgaismes sistēmu 
rekonstrukcija) 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

Sakārtoti trotuāri Vangažu pilsētā 

Krustiņos sakārtots gājēju tunelis 

Rekonstruēts Gaujas ielas tilts Vangažos 

Izveidots gājēju celiņš Gaujā, Krasta ielā 

Izveidots gājēju tiltiņš Vangažos pāri 
Straujupītei 

Ierīkots un rekonstruēts ielu apgaismojums 

R.3.2  Izveidot veloceliņus novada tūrisma 
attīstības veicināšanai 

Izbūvēti un ierīkoti veloceliņi 

Veloceliņš: Vangaži – Inčukalns, 

Veloceliņš: Inčukalns – Indrāni - Gauja  

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.3  Rekonstruēt autoceļus un uzlabot 
satiksmes drošību uz tiem 

Rekonstruēts ceļš Meļķerti-Vangažu baznīca 2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi Rekonstruēts Salu ceļš Inčukalnā 

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

Rekonstruēts autoceļš V95 Griķukrogs - 
Meļķerti 

R.3.4  Satiksmes drošības uzlabošana 
dzelzceļa apkārtnē 

Izveidot dzelzceļa pāreju gājējiem un 
velosipēdistiem; 

Uzbūvēt gaisa pāreju pāri dzelzceļam 
Inčukalnā 

2013. 

 

2015.-2019. 

Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.5  Iegādāties elektromobiļus un veicināt 
elektromobiļu uzlādes infrastruktūras 
attīstību 

Izveidots elektromobiļu uzlādes punkts un 
iegādāti elektromobiļi 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

U17 Uzlabot novada iedzīvotāju un viesu mobilitāti novada teritorijā 
R.3.6  Nodrošināt sabiedrisko transportu no 

lielākajām novada apdzīvotajām vietām 
Izstrādāts sabiedriskā maršruta plāns un 
efektivizēts maršrutu laiks 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets  

R.3.7  Izveidot „park - ride” sistēmas 
dzelzceļa stacijās „Inčukalns” un 
„Vangaži”  

Izveidotas divas „park-ride” stāvvietas pie 
dzelzceļa stacijām „Inčukalns” un 
„Vangaži”, izveidotas velosipēdu novietnes 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

RV8 Drošība 

U18 Nodrošināt sabiedrisko drošību un kārtību 
R.3.8  Paaugstināt sabiedrisko drošību 

Inčukalna novadā 
Uzturēta Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa; 

Laba sadarbība ar iedzīvotājiem pārkāpumu 
novēršanā un profilaksē; 

Rīkotas ikgadējas kampaņas par drošību; 

Novērošanas kameru izvietošana publiskos 
centros; 

Uzlabota ugunsdrošība 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.9  Iesaistīt iedzīvotājus kārtības un 
sakopšanas uzturēšanā katrā apdzīvotā 
vietā 

Organizētas talkas, uzkopšanas darbi, 
veicināta pilsoniskā līdzatbildība  

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi  

RV9 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība 

U19 Attīstīt ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas infrastruktūru  
R.3.10  Nodrošināt ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pakalpojumus mazākos 
ciemos 

Rekonstruēti esošie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli; 

Pilnveidota ūdenssaimniecība Egļupē, 
Kļavās, Mežamierā  

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi  

R.3.11  Rekonstruēt siltumapgādes 
infrastruktūru 

Uzceltas/rekonstruētas katlu mājas 
Inčukalnā un Gaujā 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.12  Pilnveidot ūdens/kanalizācijas sistēmas  Rekonstruēti esošie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli 

Sakārtota ūdenssaimniecība 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

R.3.13  Izveidot un sakārtot infrastruktūru 
dārzkopības ciemos 

Izstrādāti lokālplānojumi vai detālplānojumi, 
noteiktas ielu sarkanās līnijas, 

Uzlabots inženiertehniskais nodrošinājums 

2013.-2016. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

U20 Publisko teritoriju un objektu labiekārtošana 

R.3.14  Sakārtot iekšpagalmus visā novada 
teritorijā, izveidojot gājēju celiņus un 
bērnu rotaļu laukumus 

Sakārtoti iekšpagalmi, uzlabota dzīves 
kvalitāte un drošība 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.15  Izstrādāt un iedzīvināt kopējo 
māksliniecisko vizuālo tēlu, koncepcijas 
Inčukalna novada sabiedriskajā vidē 
(vienota stila arhitektūras formas, 
vizuālās reklāmas) 

Izstrādāti un ieviesti saistošie noteikumi 2013.-2016. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets 

R.3.16  Labiekārtot parku, zaļo zonu teritorijas, 
pilnveidot aktīvās atpūtas zonas  

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

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets  

U21 Attīstīt vides pieejamību 
R.3.17  Pielāgot sabiedriskās iestādes, ielas un 

publiskās vietas pieejamas visiem 
apmeklētājiem 

Ierīkota infrastruktūra cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.18  Izveidot jaunas un sakārtotas esošās 
peldvietas 

Sakārtotas peldvietas un pieejas pie 
ūdensobjektiem 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.19  Attīstīt ievērojamu apskates objektu 
infrastruktūru 

Labiekārtotas takas, atpūtas laukumi 2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

U22Paaugstināt ēku energoefektivitāti un uzlabot namu apsaimniekošanu 

R.3.20  Attīstīt pašvaldības ēku 
energoefektivitātes pasākumu 
kompleksu 

Rekonstruētas Mednieku pils un citu bijušā 
bērnu aprūpes nama ēkas;  

Realizēti energoefektivitātes projekti 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.21  Rekonstruēt siltumtrases visā novada 
teritorijā 

Rekonstruētas siltumtrases 2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.3.22  Organizēt dzīvojamo ēku siltināšanas Izstrādāti energoefektivitātes projekti 2013.-2019. Inčukalna novada Pašvaldības budžets, 
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Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai projekta 

nosaukums) 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

pasākumus daudzdzīvokļu ēkām; 

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

dome fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.23  Uzlabot esošo daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanu 

Informēti un aktīvi iedzīvotāji; 

Sadarbība ar namu apsaimniekotājiem, 
racionāli apsaimniekots nekustamais 
īpašums 

2013.-2019. 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.3.24  Sekmēt ilgtspējīgu un racionālu dabas 

resursu ieguvi un izmantošanu 
Regulāri atjaunoti novada dabas resursi; 

Ilgtspējīga derīgo izrakteņu ieguve 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets 

R.3.25  Izmantot atjaunojamos energoresursus 
un alternatīvās enerģijas ieguves 
iespējas 

Ieviestas modernas tehnoloģijas 
atjaunojamo resursu izmantošanā 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.26  Atbalstīt GNP saglabāšanas un 
aizsardzības pasākumus 

Kopīga sadarbība velomaršrutu plānošanā, 
u.c. 

2013.-2019. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

R.3.27  Veicināt degradēto un piesārņoto vietu 
rekultivāciju 

Veikta gudronu dīķu sanācija 
 

2013. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāts 
finansējums 

U24 Uzlabot atkritumu apsaimniekošanu 
R.3.28  Nodrošināt atkritumu šķirošanu Izveidoti atkritumu šķirošanas punkti un 

laukumi; 

Paaugstināts iedzīvotāju informētības 
līmenis par atkritumu šķirošanu 

2013.-2015. Inčukalna novada 
dome 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTĪCIJU PLĀNS 



 

 

Investīciju plāns 

65 

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

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:  

 projekta nosaukums; 

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

 projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;  

 plānotie projekta rezultāti;  

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

N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL 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. Atpūtas ielas 
rekonstrukcija 

VTP3, RV7, 
U14, U15 

Nr.7 
100 000 

100    Rekonstruēta Atpūtas 
iela, uzlabota satiksmes 
drošība 

2013   

2. Katlu mājas 
celtniecība vai 
rekonstrukcija 
Inčukalnā un Gaujā 

VTP3, RV9, U17 Nr.9 

500 000 

50  50  Uzlabota 
energoefektivitāte 

2014   

3. Ūdens/kanalizācijas 
sistēmu pilnveide 

VTP3, RV9, U17 Nr.9 

2 000 000 
15 85   Uzlabots vides stāvoklis, 

sakārtotas ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmas 

2013-2015   

4. Pašvaldības ēku 
energoefektivitātes 
pasākumu komplekss 

VTP3, RV9, 
U20 

Nr.12 

1 000000 

25   75 Uzlabota ēku 
energoefektivitāte, 
realizēti siltināšanas 
projekti 

2013-2015   

5. Izglītības iestāžu 
ventilācijas, ūdens un 
kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcija 

VTP1, RV2, U3 Nr.6 

200 000 

100    Rekonstruētas izglītības 
iestāžu iekšējās 
inženierkomunikācijas 

2013   

6. Izglītības iestāžu 
informatizācija 

VTP1, RV2, U3 Nr.5 
110 000 

50 50   Izglītības iestādes ar 
aprīkotas ar IKT 

2013-2015   

7. Ielu apgaismojuma 
izveide un 
rekonstrukcija 

VTP3, RV7, 
RV8, U14, U15, 

U16 

N.1, 18 

500 000 
50    Ierīkots un rekonstruēts 

ielu apgaismojums, 
uzlabota drošība 

2014   

8. Mednieku pils un citu 
bijušā bērnu aprūpes 
nama ēku 
rekonstrukcija 

VTP1, RV9, 
U20, U11 

Nr.4 

1000000 

20 50 30  Rekonstruēta Mednieku 
pils un citas bijušā bērnu 
aprūpes nama ēkas  

 2013-2015   

9. Siltumtrašu 
rekonstrukcija visā 

VTP3, RV9, U17 Nr.2, Nr.3 
1000000 

50  50  Rekonstruētas 
siltumtrases 

2013-2015   
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N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL 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 

novada teritorijā 

10. Bibliotēkas celtniecība 
Inčukalna ciematā 

VTP1, RV2, U5 Nr.26 
720 000 

15 85   Izveidota bibliotēka 
Inčukalnā 

2015   

11. Kultūras nama 
rekonstrukcija 
Vangažu pilsētā 

IP1, VTP1, RV2, 
RV4, U5, U6, 

U9, U10 

Nr.4 
400 000 

100    Rekonstruēts kultūras 
nams 

2013   

12. Pirmsskolas izglītības 
iestādes Vangažos 
siltināšana 

VTP1, RV2, U3 Nr.4 

150 000 
25   75 Veikta Vangažu 

pirmsskolas izglītības 
iestādes siltināšana 

2013   

13. Sociālās aprūpes 
pakalpojumu pilnveide 

IP1, VTP1, RV3, 
U8 

Nr.14 
220 000 

50 50   Pilnveidoti sociālās 
aprūpes pakalpojumi 

2013-2015   

14. PASAM "Gauja" 
pakalpojumu 
pilnveidošana 

IP1, VTP1, RV3, 
U7, U8 

Nr.13, nr.15 

172 000 
  50 50 Pilnveidoti PASAM 

"Gauja" pakalpojumi 
2013-2015   

15. PASAM "Gauja" 
infrastruktūras 
pilnveidošana 

IP1, VTP1, RV3, 
U7, U8 

Nr.13,14 

123 800 
  50 50 Pilnveidota PASAM 

"Gauja" infrastruktūra 
2013-2015   

16. Sporta laukumu 
labiekārtošana 
Vangažu vidusskolai 
un Inčukalna 
pamatskolai 

VTP1, RV2, U3, 
U6 

Nr.5 

100 000 

50   50 Labiekārtoti sporta 
laukumi Vangažu 
vidusskolai un Inčukalna 
pamatskolai 

2014   

17. Sporta bāžu 
pakalpojumu pilnveide 

VTP1, RV2, U6 Nr.17 
50 000 

50   50 Pilnveidotas sporta 
bāzes 

2014  NVO 

18. Vidzemes ielas un 
Gaujas ielas 
rekonstrukcija 
Vangažos (t.sk. 
apgaismes sistēmu 
rekonstrukcija) 

VTP3, RV7, 
RV8, U14, U16 

Nr.7, 25 

1 337 000 

50 50   Rekonstruēta Vidzemes 
ielas un Gaujas iela 
Vangažos, uzlabota 
apgaismes sistēma, 
drošība 

2013-2014   
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N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL 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 

19. Inčukalna tautas nama 
rekonstrukcija  

IP1, VTP1, RV2, 
RV4, U5, U6, 

U9, U10 

Nr.22 
50 000 

100    Rekonstruēts Inčukalna 
tautas nams 

2013   

20. Bērnu rotaļu laukumu 
izveide Vangažos un 
visos novada ciemos 

VTP1, RV2, U6 Nr.41 

50000 
50   50 Izveidoti bērnu rotaļu 

laukumi Vangažos un 
citos novada ciemos 

2013-2015   

21.  Jauniešu interešu 
centra izveide 

VTP1, RV4, U10 Nr.26 

90 000 

50   50 Izveidots jauniešu 
interešu centrs, 
dažādotas aktivitātes 
jauniešiem 

2014   

22. Estrādes izveide 
Vangažos un Inčukalnā 

VTP1, RV2,  U5, 
U6 

Nr.11,  
200 000 

100    Izveidotas estrādes 
Vangažos un Inčukalnā 

2013   

23. Daudzfunkcionāla 
Dienas centra 
Inčukalnā izveide 

VTP1, RV2,  U4, 
U9, U10 

Nr.26 
570 000 

100    Izveidots 
daudzfunkcionāls 
Dienas centrs Inčukalnā  

2013   

24. PII "Minka" filiāles 
"Lapsiņa" Gaujā  
apkārtnes 
labiekārtošana 

VTP1, RV2, U3  

30 000 

100    Labiekārtota apkārtne 
PII "Minka" filiālei 
"Lapsiņa" Gaujas ciemā 

2013   

25. Gaujas ielas tilta 
rekonstrukcija 
Vangažos 

VTP3, RV7, 
U14, U15 

Nr.18 

20 000 
100    Rekonstruēts Gaujas 

ielas tilts Vangažos 
2013   

26. Mūžizglītības 
pasākumi novada 
teritorijā 

VTP1, RV2,  U4, 
U9, U10 

Nr.23 
120 000 

30 50 20  Pilnveidoti un dažādoti 
mūžizglītības pasākumi 

2013-2015  NVO 

27.  Veloceliņu izveide 
novada tūrisma 
attīstības veicināšanai 

VTP3, RV6, 
RV7, U15, U13 

Nr.28, nr.29 

1 000 000 
100    Izveidoti veloceliņi 2014-1015   

28. Gājēju celiņa izveide 
Gaujā Krasta ielā  

VTP3, RV7, 
RV8, U14, 
U16 

Nr.27 
100 000 

100    Izveidots gājēju celiņš 
Krasta ielā (Gaujas 
ciemā), uzlabota drošība 

2014   
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N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL 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 

29. Gājēju tiltiņu izveide 
Vangažos pāri 
Straujupītei 

VTP3, RV7, 
U14, 

Nr.27 
20 000 

50   50 Izveidots gājēju tiltiņš 
pāri Straujupītei 
Vangažos 

2013   

30. Ceļa Meļķerti-Vangažu 
baznīca rekonstrukcija 

VTP3, RV7, 
U14, U15 

 
100 000 

   100 Rekonstruēts ceļš 2014   

31. Salu ceļa Inčukalnā 
rekonstrukcija 

VTP3, RV7, 
U14, U15 

 
100 000 

100    Rekonstruēts ceļš 2013   

32. Ceļš Inčukalns- Indrāni 
V93, visā garumā, 
iekļaujot tilta 
rekonstrukciju 

VTP3, RV7, 
U14, U15 

 

780 000 

   100 Rekonstruēts ceļš 2014   

33. Griķukrogs - Meļķerti 
autoceļš V95 

VTP3, RV7, 
U14, U15 

 
500 000 

   100 Rekonstruēts ceļš 2014   

34. Futbola laukuma 
izveide Vangažos 

VTP1, RV2, 
U4, U6,  

 

30 000 

50   50 Izveidots futbola 
laukums Vangažu 
pilsētā, veselīga dzīves 
veida popularizēšana un 
sporta attīstība 

2014   

35. Atkritumu šķirošana VTP3, RV10, 
U22 

 
100 000 

15 85   Organizēta atkritumu 
šķirošana 

2014   

36. Investīciju platformas 
izveide  

Vtp2, RV5, 
U11, U12 

Nr.37 

500 000 

5 85  10 Izveidots digitāla 
informācijas vietne ar 
karti, iekļaujot katra 
pieejamā objekta 
attēlus, aprakstus, 
kontaktinformāciju, 
informāciju par izsolēm 
utt. 

2013-1015  Uzņēmēji, 
LIAA 

37. Pašvaldības īpašumā 
esošo nomas objektu 
rekonstrukcija 

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

Nr.36 
50 000 

100    Uzlabotas pašvaldības 
ēkas un palīgēkas, kuras 
tiek iznomātas 

2013-2015   
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N.p.k. Projekta nosaukums 

Atbilstība 

prioritātēm, 

rīcību 
virzieniem un 
uzdevumiem 

Papildinātība 

ar citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

N.p.k.) 

Indikatīvā 

summa 

(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL 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 

saimnieciskajai darbībai, 
pievilcīgas iespējamiem 
investoriem 

38. Dalība izstādēs VTP2, RV5, 
U12 

Nr.36 

50 000 

50  50  Izteiksmīgi prezentācijas 
materiāli un stends, ar 
kuru uzstāties dažādu 
nozaru  izstādēs, lai 
reklamētu savas 
teritorijas priekšrocības 
un iespējas 

2014-2015  Uzņēmēji 

39. Dzīvojamo ēku 
siltināšanas pasākumi 

VTP3, RV9, 
U20 

 

1 000 000 
5  95  Siltinātas dzīvojamās 

ēkas, uzlabota 
energoefektivitāte 

2013-2015  Privāt-
īpašnieki 

40.  Gaisa pāreja pāri 
dzelzceļam Inčukalnā 

VTP3, RV7, 
U14, U15 

 

1 000 000 

   100 Izveidota gaisa pāreja 
pāri dzelzceļam 
Inčukalnā, uzlabota 
teritorijas 
sasniedzamība un 
drošība 

2015  LDZ 

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

VTP3, RV9, 
U18,  

Nr.20 

50 000 

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

2014  Privāt-
īpašnieki, 
NVO 

43. Elektromobiļu iegāde 
un elektromobiļu 
uzlādes 
infrastruktūras 
attīstība 

VTP3, VTP2, 
RV6, RV10, 
U13, U21,  

 

200 000 

30   70 Iegādāti elektromobiļi 
un ierīkota atbilstoša 
infrastruktūra 

2013   
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Attīstības programmas uzraudzība un īstenošana 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 

Sekmīgas Attīstības programmas realizēšanas priekšnosacījumi: 

 nozīmēts atbildīgais par Attīstības programmas īstenošanu; 

 Attīstības programmas realizēšana notiek organizēti; 

 Attīstības programmas realizēšana ir sasaistīta ar Inčukalna novada budžetu. 

Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta: 

 politiskajā līmenī, to nodrošina Inčukalna novada dome un domes komitejas; 

 izpildes līmenī, to nodrošina novada administrācija, pagastu pārvaldes, iestāžu vadītāji. 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

Attīstības plānošanas gaitā svarīgi ir izveidot uzraudzības sistēmu. Uzraudzības sistēma nodrošina 
iespēju: 

 izmērīt teritorijas attīstību; 

 izmērīt Attīstības programmas īstenošanas rezultātus; 

 novērtēt Attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā. 

Uzraudzības sistēmas uzdevumi: 

 nodrošināt Attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu, iezīmējot pārmaiņas 
pašvaldībā kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas; 

 veicināt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu Attīstības programmas ieviešanu un 
uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas 
sasniegumiem - sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses; 

 pamatot Attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības 
koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos. 

PRIEKŠLIKUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA STRUKTŪRAI 

Uzraudzības ziņojumu veidot no 3 daļām:  

 ievads,  

 AP ieviešanas izvērtējums,  

 secinājumi un priekšlikumi. 

Ievadā tiek norādīts uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika periods, par kādu 
uzraudzības ziņojums sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā līdzdarbojušās 
personas. 

AP ieviešanas izvērtējumā tiek sniegts apraksts par ieviešanas procesu un sadarbību ar sociālajiem 
partneriem, izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, rezultatīvo rādītāju 
izvērtējums un ietekme uz novada attīstību, Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par 
finanšu izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu. 

Secinājumos un priekšlikumos tiek noteiktas galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai 
attīstībai, secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti, rekomendācijas 
Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai, priekšlikumi Attīstības programmas 
aktualizēšanai. 

Balstoties uz Uzraudzības ziņojumu, Inčukalna novada dome pieņem lēmumu par Attīstības 
programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju. Uzraudzības ziņojumu var izmantot arī novada 
budžeta plānošanai un publiskā pārskata sagatavošanai. 
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Inčukalna novada pašvaldība, Attīstības programmas Uzraudzības ziņojumu sagatavošanai ir 
izveidojusi rezultatīvo rādītāju datu tabulas, kurās regulāri tiek ierakstītas izmaiņas rādītājos. 

UZRAUDZĪBAS PROCESS 

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

 tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu, 

 tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati, 

 tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem. 

Ņemot vērā  šos trīs soļus, tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības 
programmas ieviešanu (norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienā, 
ietverts uzraudzības rādītāju apkopojums). 

Papildus katru gadu veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros reizi 3 gados tiek veikts 
Inčukalna novada attīstības programmas uzraudzības process, kurš tiek ietverts 2 soļos: 

 veikta novada iedzīvotāju aptauja; 

 apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji. 

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

 

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

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

Ik gadu, sagatavojot ziņojumu, var izmantot trīs tabulas:  

 teritorijas attīstības rādītāju tabulu (skat. 9. tab.); 

 darbības rezultātu rādītāju tabulu (skat. 10. tab.); 

 uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabulu (skat. 11. tab.). 

 

Inčukalna novada attīstības programmas ikgadējais uzraudzības ziņojums 

•Dati par īstenotajām rīcībām, 

•Novada teritorijas attīstības rādītāju dati, 

•Dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem. 

Inčukalna novada attīstības programmas 3 gadu pārskata ziņojums 

•Novada iedzīvotāju aptauja, 

•Politikas rezultātu rādītāji. 
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9. tabula. Teritorijas attīstības rādītāju tabula  

 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Bezdarba 
līmenis (%) 

Rādītājs 
 

 

      

Izmaiņas 
 

 

      

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 

apmērs uz 
vienu 

iedzīvotāju 
(LVL) 

 

Rādītājs 

 

       

Izmaiņas 
       

Demogrāfiskās 
slodzes līmenis 

Rādītājs 
 

 

      

Izmaiņas 
 

 

      

Patstāvīgo 
iedzīvotāju 

skaita 
izmaiņas 

Rādītājs 
 

 

      

Izmaiņas 
 

 

      

Teritorijas 
attīstības 
indekss 

Rādītājs 
 

 

      

Izmaiņas 
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10. tabula. Darbības rezultātu rādītāju tabula 

Nr. Rādītājs Datu avots 2013.g 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g 2019.g. 

Tendence 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo 

gadu (  ) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

1.  Dabiskais pieaugums CSP         Pozitīvs 

2.  Migrācijas saldo CSP         Pozitīvs  

3.  Reģistrēto bērnu skaits vecumā 
līdz 18 gadiem  

CSP         Nemainīgs vai 
pieaug 

4.  Dzimušo bērnu skaits  CSP         Pieaug 

5.  Noslēgto laulību skaits CSP         Pieaug 

6.  Šķirto laulību skaits CSP         Samazinās 

7.  Iedzīvotāju skaits Vangažos Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

8.  Iedzīvotāju skaits Inčukalnā Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

9.  Iedzīvotāju skaits Gaujā Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI 

10.  Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 

Valsts kase         Pieaug  

11.  Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība         Nemainīgs 

12.  Izglītojamo skaits PII „Minka” 
m.g. sākumā 

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

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

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

14.  Izglītojamo skaits PII „Jancis” 
m.g. sākumā 

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 
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15.  Izglītojamo skaits Inčukalna 
pamatskolā m.g. sākumā 

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

16.  Izglītojamo skaits Vangažu 
vidusskolā m.g. sākumā 

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

17.  Izglītojamo skaits Inčukalna 
novada mūzikas un mākslas 
skolā m.g. sākumā 

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

18.  Pēc materiālās palīdzības 
griezušos personu skaits 

Pašvaldība         Samazinās 

19.  Sociālo palīdzību saņēmušo 
personu skaits 

Pašvaldība         Samazinās 

20.  Sociālo pakalpojumu iestāžu 
skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

21.  No ģimenēm izņemto bērnu 
skaits 

Pašvaldība         Samazinās 

22.  Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

23.  Dalībnieku skaits pašdarbības 
kolektīvos 

Pašvaldība         Pieaug 

24.  Pasākumu skaits Inčukalna 
tautas namā 

Pašvaldība         Pieaug 

25.  Pasākumu skaits Vangažu 
kultūras namā 

         Pieaug 

26.  Vangažu bibliotēkas lasītāju 
skaits 

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

27.  Inčukalna bibliotēkas lasītāju 
skaits 

Pašvaldība         Nemainīgs vai 
pieaug 

28.  Sporta un veselīga dzīvesveida 
veicināšanas pasākumu skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

29.  Inčukalna sporta kompleksa 
apmeklētāju skaits 

         Pieaug 



 

 

U
zrau

d
zīb

as p
lān

s  

77 

30.  Aktīvi darbojošos NVO skaits Pašvaldība         Pieaug 

31. \ Jauniešu iniciatīvas projektu 
skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

32.  Īstenoto mūžizglītības projektu 
skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

33.  Reģistrēto noziedzīgo 
nodarījumu skaits 

CSP         Samazinās 

VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS 

34.  Vides izglītības un informatīvo 
pasākumu skaits  

Pašvaldība         Pieaug 

35.  Vides sakopšanas pasākumu 
skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

36.  Atjaunojamo energoresursu 
īstenoto projektu skaits  

Pašvaldība         Pieaug 

37.  Saimniecību skaits, kas 
nodarbojas ar alternatīvo 
lauksaimniecību 

Pašvaldība         Pieaug 

38.  Sakārtotās atpūtas vietas Pašvaldība         Pieaug 

INFRASTRUKTŪRA 

39.  Jaunu/modernizētu bērnu 
rotaļu vietu skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

40.  Īstenoto tehniskās 
infrastruktūras attīstības 
projektu skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

41.  Rekonstruēto ceļu skaits (km) Pašvaldība         Pieaug 

42.  Pašvaldības ceļi un ielas ar 
asfaltbetona segumu (km) 

Pašvaldība         Pieaug 

43.  Gājēju/ velo celiņu skaits (km) Pašvaldība         Pieaug 

44.  Apgaismoto ielu īpatsvars (%) Pašvaldība         Pieaug 

45.  Atkritumu savākšanas/ Pašvaldība         Pieaug 
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šķirošanas punktu skaits 

46.  Nelegālo atkritumu izgāztuvju 
skaits 

Pašvaldība         Samazinās 

47.  Labiekārtoto teritoriju un 
objektu skaits 

Pašvaldība         Pieaug 

48.  Pašvaldības dzīvojamais fonds 
(dzīvokļu skaits un platība) 

Pašvaldība         Pieaug 

49.  Izsniegto būvatļauju skaits un 
ekspluatācijā nodoto dzīvokļu 
un dzīvojamo māju skaits  

Pašvaldība         Pieaug 

EKONOMIKA 

50.  Reģistrētais kopējais 
bezdarbnieku skaits 

NVA         Samazinās 

51.  Ekonomiski aktīvo vienību skaits CSP         Pieaug 

52.  Uzņēmumu skaits ar 
apgrozījumu lielāku par 1 milj. 
LVL 

Lursoft         Pieaug 

53.  
 

Vidējā bruto darba samaksa CSP         Pieaug 

54.  Tūrisma nakšņošanas mītņu 
skaits 

CSP         Pieaug 

55.  Apmeklētāju skaits tūrisma 
nakšņošanas vietās 

CSP         Pieaug 

56.  Jaunizveidoti/labiekārtoti 
tūrisma objekti 

Pašvaldība         Pieaug 

57.  Tūrisma maršrutu skaits Pašvaldība         Pieaug 

58.  Uzņēmējdarbības veicināšanas 
pasākumu skaits 

Pašvaldība         Pieaug 
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11. tabula. Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabula 

 

Uzdevums 
Vai veiktas darbības uzdevuma 

ietvaros (jā/nē) 
Veiktās rīcības uzdevumu 

izpildei 

Priekšlikumi 
programmas 
aktualizācijai 

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

RV1 Pārvaldība un sadarbība    

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

   

RV3 Sociālie un veselības pakalpojumi    

RV4 Nevalstiskās organizācijas    

SM2 KONKURĒTSPĒJĪGA  UN STABILA EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA 

RV5 Uzņēmējdarbības vide un ražošanas teritoriju attīstība    

RV6 Tūrisms un aktīvā atpūta    

SM3  SAKĀRTOTA UN DROŠA  DZĪVES TELPA  

RV7 Satiksmes infrastruktūra    

RV8 Drošība    

RV9 Blīvi apdzīvoto vietu attīstība    

RV10 Dabas aizsardzība un resursu izmantošana    
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INČUKALNA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM IZSTRĀDES 

DARBA GRUPU DALĪBNIEKI: 
Aivars Naļivaiko 

Alda Freimane 

Antons Geiba 

Arnis Seņkāns 

Arvīds Blaus 

Ieva Kikuste 

Indra Kalniņa 

Inga Freimane 

Inga Knite 

Inta Tetere 

Irēna Čerņavska 

Jana Bunkus 

Jānis Pelēķis 

Jautrīte Siliņa 

Jogita Berce 

Kadrija Janisele 

Mairis Reiziņš 

Margita Līce 

Māris Onskulis 

Nataļja Biserova 

Oskars Kalniņš 

Pēteris Veidemanis 

Raisa Salputre 

Rudīte Stukle 

Sergejs Gorčinskis 

Staņislavs Ungurs 

Valda Pavloviča 

Valērija Skorofatova 

Vija Deņisova 

Vitalis Kikusts 

Zinaīda Gofmane 

 

 

 

 

INČUKALNA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM IZSTRĀDĀTĀJS: 
SIA Reģionālie Projekti.  

Projekta vadītāja: Līna Dimitrijeva, 

Projekta komanda: Inese Brūvere, Sanita Fazilova, Vita Jumtiņa, Santa Pētersone u.c. 
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