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Paskaidrojuma raksts par Inčukalna novada pašvaldības 2021.gada 

budžetu 

  
Inčukalna novada 2021.gada budžeta plāns ir sagatavots, ievērojot likumu „Par 

pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. Inčukalna novada pašvaldības budžets sastāv no 

pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un 

izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt 

pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo 

vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. 

 

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2021.gada Inčukalna novada 

budžeta plāns. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņa pašvaldības 

politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā 

mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam. Kārtējā 

gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti iepriekš 

noteikto mērķu sasniegšanā. Sastādot 2021.gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi 

tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Attīstības programmā 2013. – 2020.gadam 

noteiktos rīcības virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgu 

piešķīrumu un stimulējot plānošanas dokumentu ieviešanu.  

  

Pašvaldība, veidojot savu budžetu, ļoti lielā mērā ir atkarīga no valsts nodokļu 

politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem 

aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Sastādot 2021.gada pašvaldības budžeta 

projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta 2021.gadam plānotajiem 

līdzekļiem, kas ir pieejami Finanšu ministrijas mājas lapā.  

 

Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns izskatīts 

Inčukalna novada pašvaldības komiteju kopējā sēdē 2020.gada 14 un 17.decembrī. 

Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un 

struktūrvienību vadītājiem. Pēc budžeta tāmju 2021.gadam saņemšanas tās tika rūpīgi 

izanalizētas salīdzinot ar 2020.gada budžeta izpildi, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas 

pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju 

nodrošināšanā, gan attīstības nodrošināšanā. 

 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši 

ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir Inčukalna novada 

domes saistošo noteikumu “Par Inčukalna novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 

1.,2.,3 pielikumā.  

 

Pamatbudžets ir Inčukalna novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kuru veido:  

1. nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 

nodoklis;   
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2. nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, nodevas un citi ieņēmumi;  

3. transferti jeb maksājumi no citiem budžetiem, kas ir mērķdotācijas un dotācijas 

no valsts budžeta, norēķini ar citu pašvaldību budžetiem un finansējums Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.  

 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā  (turpmāk tekstā – 

ATR) un MK noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 

saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 

noteiktajam teritoriālajam iedalījumam Inčukalna novada pašvaldība attiecībā uz 

Vangažu pilsētu jāveic nodalītu 2021. gada budžeta plānošanu un grāmatvedības 

uzskaiti. 

 

Inčukalna novada domes centralizētās grāmatvedības un p/a Sociālās aprūpes 

māja “Gauja” konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2021.gadam plānots 8 

613 447 euro, kas samazināti par summu 96 840 euro veicot konsolidāciju/ savstarpēju 

ieskaitu PASAM “Gauja”, ko veido ieņēmumi par Inčukalna pagasta un Vangažu 

pilsētas iedzīvotāju uzturēšanos.  Izdevumu kopējais apjoms 9 877 894 euro, kuri 

samazināti veicot konsolidāciju/ savstarpēju ieskaitu samazinot izdevumus par summu 

54 230 euro ko veido izdevumi par Incukalna pagasta iedzīvotāju uzturēšanos PASAM 

“Gauja” un veicot konsolidāciju/savstarpēju ieskaitu samazinot izdevumus par summu 

42 610 euro, ko veido izdevumi par Vangažu pilsētas iedzīvotāju uzturēšanos PASAM 

“Gauja” 

 

Posteņa nosaukums 
2021.gada budžeta 

plāna ieņēmumi 

2021.gada budžeta plāna 

izdevumi 

 
Inčukalna novada 

konsolidētais budžets 
8 613 447 9 877 894 

 

Inčukalna novads 

konsolidācija (PASAM 

Gauja) 

-96 840   
 

Inčukalna pagasts   -54 230 
 

Vangažu pilsēta   -42 610 
 

Inčukalna novads 

kopsavilkums 
8 710 287 9 974 734 

 

Inčukalna novada dome 4 529 859 5 600 528  

P/a Sociālās aprūpes māja 

„Gauja” 
541 646 555 424 

 

Vangažu pilsēta 3 638 782 3 818 782  

 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
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Inčukalna novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 

–                 1 264 447 euro, ko plānots segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2020.gada 

31.decembri 

Līdzekļu atlikums izveidojies, jo 2020.gadā ir uzsākti, bet nav pabeigti vairāki 

plānotie darbi – Miera un Zvaigžņu ielas virskārtas remonts, Nākotnes ielas posma 

asfalta virskārtas izveides darbi, muzeja ēkas (bijušā pasta ēka) Atmoda ielā, Inčukalnā 

remonta darbi, Pārvaldes ēkas siltināšanas un jumta nomaiņas remontdarbi Atmodas 

ielā, Inčukalnā, Mūzikas skolas telpu remontdarbi Inčukalnā, Ielu apgaismoja 

atjaunošana Gaujas ciemā, Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Gaujas ciemā, – 

par šiem darbiem, ir veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par to izpildi. Nav uzsākti darbi 

pie disku golfa laukuma un atkritumu savākšanas un šķirošanas laukuma izvedies. Arī 

šo iepriekš plānoto darbu pabeigšanai ir plānoti līdzekļi 2021.gada budžetā. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, 

ieņēmumiem īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem 

nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un 

pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un 

citas ārvalstu finanšu palīdzības un speciālās valsts budžeta dotācijas nodokļu politikas 

ietekmes kompensēšanai, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu 

ieņēmumiem.  

 

1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu finansēšanas avoti (EUR) 
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Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
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Iedzīvotāju ienākumu
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Nekustamā īpašuma
nodoklis

Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda

transferti

2021 5076667 500370 1057511

2020 5771332 481652 1008906

2019 5762288 470014 592849

2018 5884457 465514 241013
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2. attēls. Finansēšanas avotu sadalījums atbilstoši ATR sadalījumam (euro) 

 

 

Inčukalna novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais 

īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim EUR 5 075 947 (59% no pamatbudžeta 

kopējiem ieņēmumiem).  

 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 500 370 euro, t.sk. 

kārtējā gada ieņēmumi 467 380 euro un NĪN iepriekšējo gadu parādi 32 990 euro, NĪN 

ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā pamatbudžetā sastāda 6 %.   

 

No 2018.gada NĪN atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos 

"Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Inčukalna novadā":  

1) 1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir personas īpašumā – 70%; 

2) Īpašnieka pirmās kārtas ģimenes locekļiem 1., 2. grupas invalīdiem, bērniem 

invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50%; 

3) Maznodrošinātām personām, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50%; 

4) Goda novadniekiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50%; 

5) 2018.gadā iedzīvotājiem piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50% 

apmērā par vienu mājokli. Tiesības saņemt 50% atvieglojumu no taksācijas gadā 

aprēķinātās NĪN summas par mājokli būs NĪN maksātājiem, kuriem nav nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu un kuriem deklarētā dzīvesvieta ir savā nekustamajā īpašumā – 

dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Inčukalna novadā; 

6) NĪN zemei uz 01.01.2018. Inčukalna novadā deklarētajām personām un 

reģistrētajiem uzņēmumiem būs 1% no zemes kadastrālās vērtības;  
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7) Sabiedriskā labuma organizācijām, kas sniedz pakalpojumus Inčukalna novada 

iedzīvotājiem – 50%;  

8) Uzņēmumiem, kuru reģistrācijas vieta ir Inčukalna novads, nav nodokļu parādi, un 

nodarbina ne mazāk par 5 Inčukalna novadā deklarētiem iedzīvotājiem. Atlaide par 

ēkām, kur notiek uzņēmējdarbība (izņemot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību, 

azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu). Atlaide 25%. NĪN atvieglojumi uz vienu 

īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm 

  

2021. gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 17 520 euro apjomā.  
 

Ieņēmumi no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem 

prognozēti 449 129 euro apmērā sastāda 5 % no kopējiem ieņēmumiem 2021.gadā.  
 

Transfertu ieņēmumi plānoti 2 570 481 euro apjomā jeb 26% no kopējiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem.  

 

3. attēls. Inčukalna novada pašvaldības 2019. - 2020.gada budžeta plānotie ieņēmumi 

(EUR) 
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2019.gads 5 350 880 470 014 17 100 2 158 661 529 994

2020.gads 5 771 332 481 652 18 050 2 415 100 497 210

2021.gads 5 075 947 500 370 17 520 2 570 481 449 129
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4. attēls. 2021.gada budžeta plānoto ieņēmumu sadalījums pēc ATR (euro) 

 

 
 

Inčukalna novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju 

nodrošināšanai plānotas 2021.gada astoņiem mēnešiem sastāda 603 072 euro.  

 

Mērķdotācijas 2021.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu interešu izglītības 

programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 39 337 euro apmērā   

Mērķdotācijas 2021.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pašvaldību izglītības 

iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 116 760 euro apmērā.   

 

Inčukalna novada pašvaldības 2021 gada izdevumi 

5. attēls. Inčukalna novada pašvaldības izdevumu salīdzinājums (EUR) 
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Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā 

skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta 

un administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu 

finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par novada pasūtījumu 

veikšanu, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, kā arī 

citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai paredzēti 

Inčukalna novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Inčukalna novada budžetu 

2021.gadam” 1.,2.pielikumā.  

Inčukalna novada pašvaldības 2021.gada budžets veidots pēc iestāžu un 

struktūrvienību principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu 

īstenošanai.   

 

Pamatbudžeta izdevumi 
 

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2021.gadam plānots 9 877 894 euro apmērā.  

6.  

7. attēls. Inčukalna pagasta Pamatbudžeta izdevumu struktūra (EUR) 

 

2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads

 Vispārējie valdības dienesti 1 045 498 1 111 850 1 244 962 1 151 478

 Sabiedriskā kārtība un drošība 198 844 216 252 234 257 132 385

 Ekonomiskā darbība 3 483 380 3 066 484 1 072 604 837 704

 Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

1 177 275 1 130 625 1 178 739 1 302 104

 Atpūta, kultūra un reliģija 1 656 053 893 394 985 389 1 088 045

Izglītība 3 062 496 4 061 670 3 383 520 3 748 403

 Sociālā aizsardzība 1 393 837 1 409 592 1 448 546 1 617 775
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8. attēls. Vangažu pilsētas pamatbudžeta izdevumu struktūra (EUR) 
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9. attēls. Inčukalna novada pašvaldības izdevumu salīdzinājums 2018 - 2021.gads  

 

 

Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par Inčukalna novada pašvaldības 

2021.gada budžetu” 2.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši 

veicamajām funkcijām. Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 

24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas 

apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” , 

kuri stāsies spēka no 2021.gada 1.janvāra, kura 2. punkts paredz, ka minimālā mēneša 

darba alga no 2021.gada 1.janvāra normālā darba laika ietvaros ir 500 euro. Konstatēts, 

ka minimālās mēneša darba algas pieaugums ir 16,3%, salīdzinot ar esošo. Darbinieku 

atlīdzība ir 2021.gadā plānoti līdzekļi līdz 8% palielinājumā. Tajā skaitā tiek 

paaugstināta pirmsskolas skolotāju palīgu darba algas likmi līdzīgi kā pedagogiem līdz 

8% apmērā 

 

10. .attēls Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām 2018-2020.gads (EUR un %)  

 

2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads

 Vispārējie valdības dienesti 1 045 498 1 111 850 1 244 962 1 151 478

 Sabiedriskā kārtība un drošība 198 844 216 252 234 257 132 385

 Ekonomiskā darbība 3 483 380 3 066 484 1 072 604 837 704

 Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

1 177 275 1 130 625 1 178 739 1 302 104

 Atpūta, kultūra un reliģija 1 656 053 893 394 985 389 1 088 045

Izglītība 3 062 496 4 061 670 3 383 520 3 748 403

 Sociālā aizsardzība 1 393 837 1 409 592 1 448 546 1 617 775
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Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2021.gada pamatbudžetā paredzēti                  

1 151 478 euro, t.i., 12% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Attiecīgi 

Inčukalna pagastā paredzēti 894 124 euro, t.i., 16% pamatbudžeta izdevumiem un 

Vangažu pilsētā paredzēti 169 750 euro, t.i., 7% pamatbudžeta izdevumiem 

Vispārējie valdības dienesti ietver: 

667 978 euro jeb 58% no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem 

veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas administrācijas 

darbiniekiem. Atlīdzībai deputātiem par deputātu pienākumu pildīšanu un valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksām 2021.gadā ir plānots izlietot 176 370 euro jeb 25% 

no administrācijas atlīdzības izdevumiem. Deputātu atlīdzība ieplānota 6 mēnešiem.  

419 982 euro jeb 36% no Inčukalna novada domes administrācijas izdevumiem 

veido iestādes uzturēšanas izdevumi, kuros paredzēti izdevumi komunālajiem, 

informācijas tehnoloģiju un iestādes uzturēšanas pakalpojumiem, iekārtu, inventāra un 

aparatūras remontam un tehniskajai apkopei, kā arī biroja preču, enerģētisko un iestādes 

uzturēšanas materiālu iegādei. Tāpat ir plānots ēkas remonts (siltināšana un jumta 

remonts) Atmoda ielā 4. 

Kapitālie izdevumi veido 5% no Inčukalna novada domes administrācijas 

izdevumiem, un tie ir 62 018 euro. Daļa šo izdevumi plānoti: multifunkcionālā sporta 

laukumā izveide Gaujā; atbilstoši likuma “Par Valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta 

4.daļas 5 apakšpunktam ir ieplānots līdzfinansējums aizņēmumam Valsts kasē. 

 

Pavisam nelielu īpatsvaru 1% no pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta 

izdevumiem sastāda izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 132 385 euro, 

Attiecīgi Inčukalna pagastā paredzēti 82 740 euro, t.i., 1% pamatbudžeta izdevumiem 

un Vangažu pilsētā paredzēti 49 645 euro, t.i., 1% pamatbudžeta izdevumiem t.sk. 

turpināsies turpmākos sešus mēnešu sadarbības līgums ar Ķekavas novada domi un 

savstarpējie norēķini par pašvaldības policijas pakalpojumiem- 113 660 euro, 

ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumiem plānots izlietot 18 725 euro  

 

2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads

Atlīdzība 4547625 4527480 4803091 5 170 761

Preces un pakalpojumi 1858245 1887618 2404673 2 642 906

Subsīdijas un dotācijas 33175 28175 28175 104 375

Procentu izdevumi 1500 1500 1500 1 500

Pamatkapitāla veidošana 4765263 4524820 1383088 989 443

Sociālie pabalsti 396697 424507 418126 589 052

Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti

414878 495767 509364 379 857
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Viens no lielākajiem izdevumu apjomiem 2021.gadā plānots funkcionālajai 

kategorijai Ekonomiskā darbība. 202.gadā plānots izlietot 837 704 euro, t.i., 8 % no 

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Attiecīgi Inčukalna pagastā paredzēti 724 980 

euro, t.i., 13% pamatbudžeta izdevumiem un Vangažu pilsētā paredzēti 112 724 euro, 

t.i., 3% pamatbudžeta izdevumiem. 

   Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir gan ekonomiskās attīstības un 

konkurētspējas, gan arī iedzīvotāju ikdienas komforta un drošības jautājums.  

2021.gadā plānoti vairāku ielu remonti Inčukalna pagastā. Kuru veikšanai ir 

ieplānoti atsevišķi līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un līdzekļi kā 

līdzfinansējums aizņēmumam Valsts kasē (atbilstoši likuma “Par Valsts budžetu 

2021.gadam” 3.panta 4.daļā noteiktam) u.c. Nākamajā gadā plānots remontdarbus veikt 

šādos ceļu/ielu posmos (atbilstoši pieejamam finansējumam) – Mākoņu ielas 

asfaltseguma virskārtas izveidošana, Avotkalnu ielas dubultās virsmas seguma izveide, 

Nākotnes ielas (posmā no Atmodas ielas līdz Avotkalnu ielai) asfalta segumā virskārtas 

izveide, Kļavu ciema galvenās ielas dubultās apstrādes virsmas seguma izveide un 

apgaismojuma ierīkošana uz centrālās ielas Kļavu ciemā, Krasta ielas seguma maiņa 

Gaujas ciemā un Atmodas ielas un laukumu labiekārtošanai (dzelzceļa stacijas laukums, 

bērnu rotaļu laukums). Tāpat tiks pabeigti 2020.gadā plānotie darbi Miera un Zvaigžņu 

ielas seguma nomaiņa. 

Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi ir plānoti 2021.gadā līmenī- 160 000 euro . 

Šos līdzekļus pilnā apjomā plānots novirzīt ielu un cēlu uzturēšanai un remontam 

(bedrīšu remonts, ceļu apauguma noņemšana u.c. darbi) 

Būvvaldes zemes ierīcības speciālista un, teritorijas plānotāja darbības 

nodrošināšanas izdevumi – 126 890 euro. 

Inčukalna novada 2021.gada budžeta klasifikācijā “Ekonomiskā darbība” bez 

iepriekš minētā ir plānoti līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem 

projektiem, kuru apjoms var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. Kā dažus 

piemērus var minēt - 17 334euro ir plānoti projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

realizācijai 2 500 euro ir paredzēti jaunu ideju un projektu realizēšanai, piesaistot kā 

ideju ģeneratorus arī novada iedzīvotājus. NVA projektam “Nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā” plānots realizēt 10 510 euro apmērā. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021.gadā plānoti 1 302 

104 euro, t.i., 13% no pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumiem. Attiecīgi 

Inčukalna pagastā paredzēti 820 150 euro, t.i., 15% pamatbudžeta izdevumiem un 

Vangažu pilsētā paredzēti 481 984 euro, t.i., 13% pamatbudžeta izdevumiem. 

Maksājumiem par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju ir paredzēti 25 

000 euro. 2021.gadā ir plānoti 49 000 euro ielu apgaismojuma izbūves kapitālajiem 

remontiem Ievkalnu ielas un Kļavu ciema galvenās ielas apgaismojuma izveide), 

apgaismojuma uzturēšanas izdevumiem 25 000 euro apmērā. 

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana tuvākajiem trim gadiem gan Vangažu 

pilsētā, gan Gaujas ciemā atbilstoši iepirkuma rezultātiem kopš 2020.gada maija nodota 

SIA „Vangažu namsaimnieks”. Budžetā šiem mērķiem paredzēti līdzekļi atbilstoši 

noslēgtajiem līgumiem.  

Vangažu pilsētā plānoti apgaismojuma izveides darbi (darbi plānoti paralēli ar 



APSTIPRINĀTS  Pielikums Nr.10 

ar Inčukalna novada domes 
2020. gada 18  .decembra ārkārtas sēde lēmumu 

 (protokols Nr. 20  § 1 ) 

12 

 

AS Latvenergo) un Airīšu, un Dārza ielā Vangažos. 2020.gadā sagatavots projekts. 

Tāpat Vangažu pilsētā plānots izveidot velo trasi un Vidzemes ielā trotuāra 

seguma nomaiņa, kam budžetā paredzēti līdzekļi  

2021.gadā plānoti vairāku ielu remonti Vangažu pilsētā, kuru veikšanai ir 

ieplānoti atsevišķi līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un līdzekļi kā 

līdzfinansējums aizņēmumam Valsts kasē (atbilstoši likuma “Par Valsts budžetu 

2021.gadam” 3.panta 4.daļā noteiktam) u.c. Nākamajā gadā plānots remontdarbus veikt 

šādos ceļu/ielu posmos (atbilstoši pieejamam finansējumam) – Priežu iela seguma 

nomaiņa (dubultās virsmas apstrāde). Siguldas ielas seguma un trotuārā remonts, 

Siguldas – Vidzemes ielas iekš kvartālā labiekārtošana. 

Inčukalnā līdzekļi paredzēti Aleksandra parkā esošās estrādes kosmētiskajam 

remontam. 

 

11 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi atpūtai, 

sportam un kultūrai, un tie ir 1 088 045 euro. Attiecīgi Inčukalna pagastā paredzēti             

804 900 euro, t.i., 15% pamatbudžeta izdevumiem un Vangažu pilsētā 283 145 euro, 

t.i., 7% pamatbudžeta izdevumiem. 

Atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šīs 

nozares iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem plānots 577 898 euro jeb 53% no 

atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem.  

63 568 euro jeb 6 % no atpūtai, sportam un kultūrai atvēlētajiem izdevumiem ir 

pašdarbības kolektīvu ,ansambļu uzturēšanas izdevumi. 

453 495 euro ir plānotie izdevumi sporta kompleksa, peldbaseina  un sporta 

laukuma uzturēšanai. Ieplānoti līdzekļi disku golfa laukuma izveidei Kārļzemniekos pie 

Mednieku pils. 

341 815 euro ir plānotie izdevumi Inčukalna tautas nama un Vangažu kultūras 

nama uzturēšanai. Ir plānoti līdzekļi Vangažu kultūras nama lielās zāle grīdas nomaiņa 

un Inčukalna Tautas nama remontam (izveidojot gala sienā aiz skatuves durvis un 

rampu, kā arī priekštelpu pārbūvi lai tā atbilstu normatīvo aktu prasībām). Ieplānoti 

līdzekļi Inčukalna Tautas nama krēslu nomaiņai. 

87 770 euro ir plānoti kultūras pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai. 

Atkarībā no esošās situācijas valstī ir plānoti līdzekļi gan novadu svētku rīkošanai, gan 

Jauniešu dziesmu svētkiem. Kā arī citiem pasākumiem novadā 

 

Lielākie budžeta izdevumi plānoti Izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību 

saistīto pasākumu finansēšanai 2021.gadā plānots izlietot 3 748 403 euro, kas ir 38% 

no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta 

mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts 2021.gada astoņiem mēnešiem 

pedagogu darba atlīdzībai. Attiecīgi Inčukalna pagastā paredzēti 1 614 218 euro, t.i., 

29% pamatbudžeta izdevumiem un Vangažu pilsētā 2 134 115 euro, t.i., 57% 

pamatbudžeta izdevumiem. 

No 2021.gadam plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei atalgojums un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veido kopā 2 531 996 euro jeb 68%. Jāņem 

vērā, ka 2021.gada budžetā no valsts budžeta iedalītie līdzekļi pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
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apmācībā iesaistīto pedagogu atalgojumam ir ieplānoti tikai periodam no 2020.gada 

1.janvāra līdz 31.augustam.  

Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti 858 680 euro, t.i., 30% no 

plānotajiem izdevumiem izglītības iestādēm un ar izglītību saistītiem pasākumiem. 

2021.gadā Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis”, pirmsskolas izglītības 

iestādē „Minka”, Inčukalna pamatskolā un Vangažus vidusskolā, Inčukalna mūzikas un 

mākslas skolā ir plānoti līdzekļi kārtējiem telpu remontiem: 

1. Inčukalna pamatskolai telpu remontam paredzēti četru telpu remonts un 

otrā stāva grīda seguma nomaiņa. 

2. Vangažu vidusskolā plānota tekošie remonti divās klasēs un kāpņu 

remonts. 

3. Inčukalna mūzikas un mākslas skolā – plānots pabeigt 2020.gadā uzsākto 

telpu remontu Inčukalnā, kā arī uzsākt telpu remontu Vangažos. 

4. PII Jancis plānoti remonti sporta zālē. 

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai 

Inčukalna pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem gan no valsts budžeta, gan no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2021.gadā brīvpusdienas no valsts budžeta 

līdzekļiem saņems 75 550 euro apmērā 1.-4.klašu skolēni un no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem brīvpusdienas 5.,6.,7.,8  un 9.klašu skolēniem- 78 900 euro vērtībā. 

Ir paredzēti līdzekļi naudas balvu izmaksai labākajiem Inčukalna novada 

izglītības iestāžu izglītojamiem un pašvaldības stipendijai Vangažu vidusskolas 10.-

12.klasei un transporta izdevumu kompensācijām.  

 

Sociālajai aizsardzībai no Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem plānoti 1 617 775 euro, t.i., 16% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 

kopējā apjoma. Attiecīgi Inčukalna pagastā paredzēti 605 146 euro, t.i., 11% 

pamatbudžeta izdevumiem un Vangažu pilsētā 457 205 euro, t.i., 12% pamatbudžeta 

izdevumiem. 

559 185 euro jeb 35 % no sociālās aizsardzības izdevumiem ir izdevumi 

sociālajiem pabalstiem.  

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Inčukalna novada 

domes saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, 

nodrošinātu garantētā iztikas minimuma un dzīvokļu pabalstu izmaksu tiem 

iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus. 

743 442 euro jeb 46 % no sociālās aizsardzības izdevumiem veido atalgojums 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas šīs nozares darbiniekiem (trīs 

dienas centri, sociālais dienests, bāriņtiesa, p/a Sociālās aprūpes māja “Gauja”). 

Inčukalna novada pašvaldības saistību apmērs 2021.gadam ir plānots 331 820 

euro jeb 7,73% no 2021.gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez 

mērķdotācijām). Inčukalna pagasta saistību apmērs ir 6,40% no 2021.gada plānotajiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem un Vangažu pilsētas saistību apmērs ir 10,58% no 

2021.gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma 

līgumiem 2020.gadā atmaksājamā kredītu pamatsumma ir 331 820 euro. Galvojumi 

pašvaldības kapitālsabiedrībām pamatkapitāl plānots – 137 703 euro.  
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Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2021.gadā plānoti 27 000 euro. 

 

2021.gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu 

turpināšanu nodrošinošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Inčukalna 

novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, t.sk. 

turpinot nākamā plānošanas perioda ES fondu apguves periodu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  A.Nalivaiko  


