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INČUKALNA NOVADA VIZĪTKARTE 
 

 

1990.gadā Inčukalna ciems tiek pārdēvēts par pagastu, savukārt 2006. gadā 

Inčukalna pagasts tiek reorganizēts un nosaukts par Inčukalna novadu. 

2009.gadā novads tika reorganizēts vēlreiz, apvienojot to ar Vangažu pilsētu. 

Pēc minētās reformas par novada administratīvo centru tika noteikts 

Inčukalns, Vangažu pilsētas dome pārstrukturizēta un izveidota Inčukalna 

novada Vangažu pilsētas pārvalde. 

 

 

Pašvaldības nosaukums: Inčukalna novada dome 

 

 

Administratīvais centrs: Inčukalns 

 

 

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

novads, LV-2141 

 

 

Reģistrācijas numurs: 90000068337 

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

Novada mājaslapa: www.incukalns.lv 

Inčukalna novada dome: 15 deputāti 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs: Aivars Nalivaiko 

 

 
Vangažu pilsētas pārvalde 

Adrese: Meža iela 1,  Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136 

Kontaktinformācija: tālr. 67995650  

 

mailto:dome@incukalns.lv
http://www.incukalns.lv/
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 PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 

Cienījamie iedzīvotāji, viesi un draugi! 

Vēlos Jums prezentēt Inčukalna novada pašvaldības 

2019.gada publisko pārskatu, kurā esam apkopojuši visus 

nozīmīgākos Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu, 

struktūrvienību datus. 2019.gads Inčukalna novadam ir bijis 

izaicinājumiem un svarīgiem darbiem piepildīts gads, 

pašvaldība ir realizējusi vairākus nozīmīgus projektus, gan arī 

iesākusi jaunus projektus. 

2019. gadā Inčukalna novada pašvaldība savā darbībā 

turpināja virzību uz novada ekonomikas attīstības 

sekmēšanu, dzīves vides uzlabošanu un iedzīvotāju 

labklājības līmeņa pieauguma veicināšanu. Inčukalna novada 

pašvaldība pērn strādāja saskaņā ar apstiprināto budžeta 

plānu, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei 

nepieciešamos finanšu resursus. Jāmin, ka Inčukalna novada 

pašvaldības budžets 2019.gadam tika sastādīts ar mērķi, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu 

izmantošanu novada attīstībai.  

2019.gadā Inčukalna novada pašvaldība lielu un apjomīgu darbu ieguldīja ielu un ceļu 

infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā. Vangažos ir pabeigti rekonstrukcijas darbi Gaujas ielā 

un Silziedu ielas posma izbūvē Inčukalnā, kas tika īstenoti ar ERAF projekta daļēju finansiālu atbalstu 

un aizņēmumu no Valsts kases. Papildus  ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas darbiem Vangažu pilsētā 

2019.gadā tika izbūvēts gājēju celiņš Meža ielā, izbūvēts gājēju celiņš pie Kultūras nama. Inčukalnā 

veikta Miera ielas gājēju celiņa izbūve, Zvaigžņu ielas gājēju celiņa izbūve un tika izbūvēts Gaujaslīču 

ielas apgaismojums, Gaujā. 2019.gadā tika iesākti renovēšanas darbi Krasta ielā, Gaujā, kur saskaņā 

ar projektu tiks izveidots gājēju celiņš un atjaunots ielas braucamās daļas segums. Saskaņā ar 

budžeta plānu un apstiprināto projektu 2019.gadā iesāktie darbi tiks pabeigti 2020.gadā. Ar domes 

finansiālu atbalstu Inčukalna novada Gaujā tika renovētas Gaujas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.   

Vislielākā finansējuma daļa 2019.gadā investēta sporta infrastruktūras sakārtošanā. Par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem veikta Vangažu vidusskolas stadiona izbūve, kur projektēšanas darbi 

jau bija iesākti 2018.gadā. Inčukalna pamatskolā, Vangažu vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs 

“Jancis” un “Minka”, Mūzikas un mākslas skolā, domes ēkā, Inčukalnā tika veikti ikgadējie 

kosmētiskie telpu remontdarbi. Papildus tam, Inčukalna pamatskolā ēdamzāles skatuves vietā divos 

stāvos izbūvētas telpas vēl vienai pirmsskolas izglītojamo bērnu grupiņai. Izglītības iestādēm pērn 

tika atvēlēti līdzekļi materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. 2019.gadā turpinājām nodrošināt 

brīvpusdienas 5.-8.klašu skolēniem Inčukalna skolās.  
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Skolas iesaistās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, 

Latvijas valsts simtgadei veltītajā projektā “Latvijas skolas soma”, kur bērni papildus iegūst zināšanas 

un klātienē iepazīst Latviju mākslas un kultūras jomas un ERASM+ projekts "Soli pa solim, augšup", 

kur bērni un pedagogi apgūst dažādas jaunās apmācību programmas.  Vēlos uzsvērt, ka novadā, ar 

domes finansiālu atbalstu, aktīvi darbojas bērnu un jauniešu, vidējās paaudzes un senioru paaudzes 

deju kolektīvi, amatierteātris, pūtēju orķestris un koris.  

Sociālajā jomā pašvaldība turpinājusi sniegt likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteikto atbalstu un sociālos pakalpojumus, piešķirot papildus atbalstu daudzbērnu ģimenēm, 

audžuģimenēm. Veiksmīgi uzsākts un turpinās ESF projekts “Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti”. 2019. gadā turpinājās skolēnu vasaras prakses organizēšana, 

izmantojot NVA atbalstu, un, iesaistot programmā skolēnus. Lai uzlabotu Sociālā dienesta 

pakalpojumu “Aprūpe mājās” kvalitāti, pašvaldība pērk pakalpojumu no biedrības “Latvijas 

samariešu apvienība”. 

Nobeigumā vēlos  uzsvērt, ka ikviens novada iedzīvotājs vienmēr ir laipni gaidīts Inčukalna 

novada domē un Vangažu pilsētas pārvaldē. Inčukalna novada pašvaldība arī 2020.gadā turpinās 

mērķtiecīgi strādāt un veikt nozīmīgus projektus iedzīvotāju labklājības uzlabošanā.  Pašvaldība ir 

pateicīga par iedzīvotāju atsaucību un aktivitāti tās iestāžu organizētajos pasākumos. Mums ir 

svarīga ikviena iedzīvotāja viedoklis, ikviena izteikta ideja,  priekšlikums vai kritika, jo tikai tā mēs 

varam uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un kopīgi veicināt novada attīstību. 

 

Patiesā cieņā, Aivars Nalivaiko 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 
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1. ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

Inčukalna novads atrodas Vidzemē, aptuveni 35 km attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas 

ar Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un Garkalnes novadiem. 

 

Novada kopējā platība ir 112 km2, tajā skaitā - Vangažu pilsēta – 5 km2 un Inčukalna pagasts – 

107 km2. Nedaudz vairāk nekā 6 km2 Inčukalna novada teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā.  

 

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 8111 iedzīvotāji.  

(Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotājiem uz 01.01.2019./ 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/backup/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits.pdf). 

 

Apdzīvojuma struktūru Inčukalna novadā veido Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts, kā arī 

lielākās apdzīvotas vietas Gauja, Egļupe, Kārļzemnieki, Kļavas, Krustiņi, Indrāni un Meža Miers. 

 

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. 
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1.1. IEDZĪVOTĀJI  

 

Reģistrēto iedzīvotāju skaits – 2019. gadā  8111 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 

uz 01.01.2019.). Novada teritorijā iedzīvotāju skaitam ir tendence pieaugt. No 2019.gada 1.janvāra 

līdz 31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 649 personas, izdeklarējušies - 506 personas, 35 

personām – anulēta deklarētā dzīvesvieta. 2019. gadā novadā reģistrēti 98 jaundzimušie un 117 

miruši novada iedzīvotāji. Uz 2019.gada 31.decembri Inčukalna novada iedzīvotāju skaits ir 8219 

iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits palielinājies par 108. 

 
Tabulā redzams “Reģistrēto iedzīvotāju skaita dinamika Inčukalna novada teritorijā,  

laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam 

 

1.2. UZŅĒMĒJVIDE UN NODARBINĀTĪBA 

 

Novadā darbojas komercuzņēmumi mežizstrādes, kokapstrādes, metālapstrādes, 

būvmateriālu ražošanas, pārtikas produktu ražošanas no dabīgajām izejvielām un pakalpojumu 

sniegšanas nozarēs. Inčukalna novada ģeogrāfiskais novietojums atrodas tuvu galvaspilsētai, reģiona 

lielākajām pilsētām, šosejai, dzelzceļam un Gaujas nacionālajam parkam, kas labvēlīgi sekmē 

uzņēmējdarbības vides attīstību. 

 

Populārākās novada uzņēmējdarbības nozares pēc darbības veida ir mazumtirdzniecība 

nespecializētajos veikalos, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, 

automobiļu apkope un remonts, grīdu un sienu apdare, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu 

pakalpojumi, u. c. nozares. 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu novadā ir SIA „PATA”, SIA "RETTENMEIER BALTIC TIMBER”, 

SIA „STRAUJUPĪTE”, AS „INČUKALNS TIMBER” un SIA „GAUJA AB”, SIA "PLUSS 1", SIA "VANGAŽU 

SILDSPĒKS", SIA "RĀMKALNI NORDECO, SIA “RĀMKALNI SERVISS”, SIA “GULIVER CONSTRUCTION”, 
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SIA”RIKO”, SIA “IZITEK”, SIA “GAIDA” u.c. (Dati pēc 

https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100015565&id=391) 

Nodarbinātība 

 

Tabulās redzams “Bezdarbnieku skaits Inčukalna novadā salīdzinot 2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu. 

(*personas darbaspējīgā vecumā) 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Siguldas filiāles datiem, 2019.gadā griezumā 

Inčukalna novadā bezdarbnieku skaits pakāpeniski samazinās. Pēc NVA datiem 

(http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6#bezdarbs) 2019.gada decembrī Inčukalna novada 

teritorijā bija reģistrēts 213 bezdarbnieks, darba spējīgajā vecumā. 

 

1.3. ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA 

Īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (uz 

01.01.2019.). Inčukalna novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma veidu 

struktūra, un līdz ar to arī dažādas izmantošanas iespējas. Inčukalna novada teritorijā ir 4092 zemes 

vienību ar kopējo platību 11166,4 ha. Tajā skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, 

augļu dārzi, pļavas, ganības), mežs, krūmājs, purvs, ūdens objektu zeme (zeme zem ūdeņiem, zeme 

zem zivju dīķiem), zeme zem ēkām un pagalmiem, zeme zem ceļiem, pārējās zemes. 
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Attēlā redzams “Zemes sadalījums pēc lietojuma Inčukalna novadā, ha, 2019.gadā” 

 

2. INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA 

2.1. INČUKALNA NOVADA DOME  

Inčukalna pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

Dome.  Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 2.pantu, Inčukalna 

novada Domē ir ievēlēti 15 (piecpadsmit) deputāti. Dome ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisko darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu, domes un tās izveidoto institūciju darba 

organizāciju un pašvaldības pārvaldi. Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā 

nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un 

izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācija un pilsētas 

pārvalde, kuru vada izpilddirektors Oskars Kalniņš.  
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                     Inčukalna novada pārvaldes struktūra 

 

 

Inčukalna novada Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā, pulksten 

14:00. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ir ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas:  

- finanšu komiteju, kurā ir 9 locekļi, 

- izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības 

jautājumu komiteju, kurā ir 7 locekļi, 

- komunālo jautājumu komiteju, kurā ir 7 locekļi, 

- attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja, kurā ir 7 

locekļi. 

-  

Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome no deputātiem un Inčukalna novada 

pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas:  

- iepirkumu komisija, 

- izsoles komisija, 

- administratīvo pārkāpumu komisija, 

- koku ciršanas komisija, 

-  uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības iestādēs,  

- privatizācijas komisija,  

- vēlēšanu komisija, 

- politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa noteikšanas un iesniegumu izskatīšanas komisija,  

- ar lauksaimnieciskas zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības 

komisija, 

- medību koordinācijas komisija 

 

Inčukalna novada domē 2019.gadā ir notikušas 21 domes sēde (tajā skaitā ārkārtas sēdes), 

kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par 461 jautājumiem. Tika pieņemti 21 saistošie noteikumi. 
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Domes pārziņā pašreiz esošās struktūrvienības:  

- Būvvalde, 

- Dzimtsarakstu nodaļa, 

- Finanšu un grāmatvedības daļa; 

- Kanceleja; 

- Vangažu pilsētas pārvalde; 

- Inčukalna novada bibliotēka ar filiāli Vangažos; 

- Inčukalna tautas nams; 

- Vangažu Kultūras nams; 

- Inčukalna sporta komplekss; 

- Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļa; 

- Juridiskā daļa. 

 

Domes pārziņā pašreiz esošās iestādes:  

- Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” ar filiāli “Lapsiņa”; 

- Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos;  

- Bāriņtiesa; 

- Sociālais dienests; 

- Vangažu vidusskola; 

- Inčukalna pamatskola;  

- Mūzikas un mākslas skola  

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās, kas nodarbojas ar pašvaldību 

funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem: 

SIA „Vangažu Namsaimnieks” 100%;  

PSIA „Vangažu Avots” 100%;  

SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 4.97% no pamatkapitāla.  

Kooperatīvā krājaizdevuma sabiedrība „Allažu saime” 102 pajas. 

 

Pašvaldībai ir aģentūra “Sociālās aprūpes māja “Gauja””, kuras gada pārskats tiek iekļauts 

Inčukalna pašvaldības konsolidētajā 2019.gada pārskatā.  

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

- Latvijas pašvaldību savienība  

- Latvijas pilsētu savienība  

- Latvijas pašvaldību mācību centrs  

- Pierīgas pašvaldību apvienība. 

 

 

2.2. PĀRSKATA GALVENIE NOTIKUMI  
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2019.gadā Inčukalna novada pašvaldība savā darbībā turpināja virzību uz novada 

ekonomikas attīstības sekmēšanu, dzīves vides uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa 

pieauguma veicināšanu. Inčukalna novada pašvaldība 2019.gadā strādāja saskaņā ar apstiprināto 

budžeta plānu 2019.gadam, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu 

resursus. Inčukalna novada pašvaldības budžets 2019.gadam tika sastādīts ar mērķi, lai nodrošinātu 

optimālu finanšu resursu izmantošanu novada attīstībai. Pārskata gadā tika veikti trīs budžeta plāna 

grozījumi- 2019.gada 19.jūnijs, 16.oktobris un 18. decembris. 

 

2019.gadā Inčukalna novada pašvaldība lielu un apjomīgu darbu ieguldīja ielu un ceļu 

infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā. Vangažos ir pabeigti rekonstrukcijas darbi Gaujas ielā 

un Silziedu ielas posma izbūvē Inčukalnā, kas tika īstenoti ar ERAF projekta daļēju finansiālu atbalstu 

un aizņēmumu no Valsts kases. Papildus  ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas darbiem Vangažu pilsētā 

2019.gadā tika izbūvēts gājēju celiņš Meža ielā, izbūvēts gājēju celiņš pie Kultūras nama. Inčukalnā 

veikta Miera ielas gājēju celiņa izbūve, Zvaigžņu ielas gājēju celiņa izbūve un tika izbūvēts Gaujaslīču 

ielas apgaismojums, Gaujā. 2019.gadā tika iesākti renovēšanas darbi Krasta ielā, Gaujā, kur saskaņā 

ar projektu tiks izveidots gājēju celiņš un atjaunots ielas braucamās daļas segums. Saskaņā ar 

budžeta plānu un apstiprināto projektu 2019.gadā iesāktie darbi tiks pabeigti 2020.gadā. Ar domes 

finansiālu atbalstu Inčukalna novada Gaujā tika renovētas Gaujas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.   

 

Vislielākā finansējuma daļa 2019.gadā investēta sporta infrastruktūras sakārtošanā. Par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem veikta Vangažu vidusskolas stadiona izbūve, kur projektēšanas darbi 

jau bija iesākti 2018.gadā. 

 

Inčukalna pamatskolā, Vangažu vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs “Jancis” un 

“Minka”, Mūzikas un mākslas skolā, domes ēkā, Inčukalnā tika veikti ikgadējie kosmētiskie telpu 

remontdarbi. Papildus tam, Inčukalna pamatskolā ēdamzāles skatuves vietā divos stāvos izbūvētas 

telpas vēl vienai pirmsskolas izglītojamo bērnu grupiņai. 2019.gada beigās ir iesākts projekts, kurš 

2020.gadā paredz izveidot Inčukalna pamatskolas pirmsskolas grupiņai otru rotaļu laukumu 

Inčukalna pamatskolas “Zaļās klases” vietā. 

 

 Izglītības iestādēm 2019.gadā tika atvēlēti līdzekļi materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. 

2019.gadā turpinājām nodrošināt brīvpusdienas 5.- 8.klašu skolēniem Inčukalna skolās. Skolas 

iesaistās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Latvijas valsts 

simtgadei veltītajā projektā “Latvijas skolas soma”, kur bērni papildus iegūst zināšanas un klātienē 

iepazīst Latviju mākslas un kultūras jomās un ERASM+ projekts "Soli pa solim, augšup", kur bērni 

un pedagogi apgūst dažādas jaunas apmācību programmas.  

Pašvaldībā, ar domes finansiālu atbalstu aktīvi darbojas bērnu un jauniešu, vidējās paaudzes 

un senioru paaudzes deju kolektīvi, amatierteātris, pūtēju orķestris un koris.  

Sociālajā jomā pašvaldība turpinājusi sniegt likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteikto atbalstu un sociālos pakalpojumus, piešķirot papildus atbalstu daudzbērnu ģimenēm, 

audžuģimenēm. Veiksmīgi uzsākts un turpinās ESF projekts “Deinstitucionalizācija un sociālie 
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pakalpojumi personām ar invaliditāti”. 2019. gadā turpinājās skolēnu vasaras prakses organizēšana, 

izmantojot NVA atbalstu, un, iesaistot programmā skolēnus. Lai uzlabotu Sociālā dienesta 

pakalpojumu “Aprūpe mājās” kvalitāti, pašvaldība pērk pakalpojumu no biedrības “Latvijas 

samariešu apvienība”. 

Inčukalna novada pašvaldība turpināja pašvaldības kapitālsabiedrību darbības uzraudzību un 

koordinēšanu ar mērķi pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu klāsta paplašināšanu. 

Papildus 2019.gadā tika veikts mantiskais ieguldījums  radniecīgajā  kapitālsabiedrībā  PSIA Vangažu 

avots.  

2019.gadā Inčukalna novadā savu darbību turpināja pašvaldības policija, ar atbilstoši 

noteikto mērķi uzlabot pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontroli un uzlabot sabiedrisko 

kārtību novadā.  

 

2.3. BŪTISKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU 

REZULTĀTIEM 

 

Pašvaldības darbībā attiecībā uz tās finansiālo darbību 2019.gadā būtiskas pārmaiņas, kas 

ietekmētu pašvaldības finanšu rezultātus, nav notikušas. Budžeta ieņēmumi izpildīti plānotajā 

apmērā un novirzīti apstiprinātajiem izdevumiem, kopumā izpildot izvirzītos mērķus. 

 

2.4. PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 

NĀKOTNĒ 

 

Plānotās novadu reformas, kā arī reformas izglītības politikā pieprasa izmaiņas izglītības 

iestāžu optimizācijā. Pašlaik pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par kādas izglītības iestādes 

reorganizāciju vai apvienošanu.  

 

2.5. INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM, AR 

KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS 

 

Pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu šobrīd 

visbūtiskāk ietekmē Eiropas Savienības struktūrfondu (2014. -2020.) pieejamība un apguve. 

Pašvaldības ilgtermiņa budžeta plānošana ir svarīgs instruments teritorijas tālākai attīstībai. 

Proporcionālā IIN sadale starp valsti un pašvaldību budžetu tiek noteikta tikai uz gadu nevis ilgākā 

termiņā. Šeit saskatām risku un neskaidrus apstākļus, jo pašvaldībai ir nepieciešams plānot attīstību 

vidējā termiņā un ilgtermiņā.  

 

Riskus rada nodokļu politikas reforma. Pieaugot minimālajam atalgojumam, pašvaldībai 

jāplāno finansējums pašvaldībā nodarbināto minimālās algas likmes celšanai. Tā kā pašvaldība 
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saskaras ar labi kvalificētu speciālistu trūkumu, kā arī nepieciešamību noturēt esošos speciālistus, 

pieaugot minimālajai algai, jādomā par atalgojuma celšanas iespējām speciālistiem, jo minimālās 

algas apmērs atsevišķos gadījumos tikai nedaudz atšķiras no speciālistu atalgojuma, līdz ar to pastāv 

risks, ka labi kvalificēti speciālisti var aizplūst uz lielajām pilsētām. 

Nākotnē, kā joma, kurā pašvaldībai pašlaik nav skaidra attīstība valsts līmenī, pašlaik 

iezīmējas izglītība un plānotā novadu reforma, jo tiek veiktas vērienīgas gan normatīvā regulējuma, 

gan saturiskās izmaiņas, kas saistītas arī ar iespējamiem finansiālajiem riskiem, kas pašvaldībai būs 

jāņem vērā, turpmāk plānojot attīstību un veicamās darbības.  

 

Negatīvu iespaidu uz pašvaldības rīcībspēju un komunālo pakalpojumu sniedzēju finansiālo 

stāvokli var atstāt energoresursu (elektroenerģijas, kurināmā, degvielas u.c.) sadārdzinājums. 

Negatīvu reakciju sabiedrībā var izsaukt iespējamā apkures tarifu un atkritumu apsaimniekošanas 

tarifu paaugstināšanās. Tāpat šobrīd nav skaidrs vai un kādu ietekmi uz  pašvaldības rīcībspēju atstās 

sekas saistībā ar COVID-19 izplatību saistītie ierobežojumi. 2019.gada pārskata pielikumā ir sniegta 

informācija par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma. 

 

Nepietiekamais finansējums no valsts Autoceļu fonda būtiski ietekmē pašvaldības budžetu. 

Līdz ar to, ņemot vērā slikto ceļu stāvokli, pašvaldība ik gadu no saviem budžeta līdzekļiem paredz 

arvien lielāku finansējumu ceļu sakārtošanai. 

 

2.6. PĒTNIECĪBAS DARBI 

Pētniecības darbi 2019.gadā nav veikti. 

 

2.7. FINANŠU INSTRUMENTU UN FINANŠU RISKA VADĪBAS MĒRĶI UN POLITIKA 

Pašvaldība 2019. gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības 

budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu 

pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.  

 

Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās – divās 

komercbankās un Valsts kasē. Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas Valsts 

kase, kas kreditē ilgtermiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai.  

 

Pašvaldība 2019.gadā ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti. Pašvaldībai uz 

bilances datumu nav kavētu saistību.  
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Galvenais mērķis ir iegūt pozitīvu atdevi no ieguldījumiem. Tomēr jāņem vērā, ka katrs 

ieguldījums ir saistīts ar tirgus risku.   

 

Lai mazinātu un novērstu likviditātes risku, t.i., lai pašvaldībai nerastos grūtības atmaksāt 

aizņēmumus, pašvaldības saistību apjoms procentos pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

nepārsniedz likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 35.pantā  noteiktos 20%. Inčukalna novada 

pašvaldībai tas ir 6.7 % robežās, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai 

piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu 

līdzfinansēšanai. 

2.8. ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI 

 

Projekts 

 

 

 

 

Līdzfinansētāja 

nosaukums un 

attiecināmo 

izmaksu 

līdzfinansējums 

% 

Īstenošanas 

periods 

 

 

 

Kopsumma 

(EUR) 

 

 

 

Pašvaldības 

līdzfinansēju

ms (EUR) 

 

 

Publiskais 

(Valsts un  

Fondu) 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Projekts "Infrastruktūras 
attīstība Inčukalna novadā, 
veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai", Nr. 
3.3.1.0/17/I/023 , pārbūvējot 
Silziedu ielas posmu Inčukalna 
pagastā un Gaujas ielu 
Vangažos. 

ERAF 2018.-2019. 4248418,03 

 

1865582,06 

 

 

2382835,97 

 

MEŽA DIENAS 2019. – 

PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS. 

Tika iegādāti   liela izmēra 

košumkrūmi jaunu ainaviski 

interesantu stādījumu 

veidošanai Aleksandra parkā. 

MAF 

 

2019. 

 

869,75 

 

 

0 

 

 

869,75 

 

"Jaunatnes līdzdalības 

veicināšana Inčukalna novadā" 

Valsts budžeta 

līdzekļi 

 

2018.-2019. 

 

3474,76 

 

 

0 

 

 

3474,76 

 

 
Sagatavots un apstiprināts projekta pieteikums un noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda 
projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 
Inčukalna novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/034  īstenošanu, kurā visas aktivitātes plānotas 2020. gadā. Izmaksas: 
kopējais projekta attiecināmais finansējums ir EUR 57891,55, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums EUR 49207,82, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 2170,93 un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 6 512,80. 
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Sagatavots projekts, kurš realizējams 2020. gadā, "Aprīkojuma iegāde Vangažu kultūras nama 
pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai", Nr. 19-04-AL32-A019.2202-000005. Projektu 90% 
apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta kopējās 
izmaksas ir EUR 3315,00, no kurām publiskais līdzfinansējums sastāda EUR 2983,50. 

 
Inčukalna novada pašvaldība nodrošināja 15 darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā 
pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, sedzot 50% no darba samaksas un veicot 
nepieciešamos nodokļu maksājumus, par nodarbinātajām personām.  
 

 
Inčukalna novada pašvaldība nodrošināja 15 darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā 
pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, sedzot 50% no darba samaksas un veicot 
nepieciešamos nodokļu maksājumus, par nodarbinātajām personām.  
 

 
Pašvaldība, kā sadarbības partneris piedalās  valsts finansētā pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi pašvaldībās”. 2019.gadā  izveidotas 5 darba vietas visa gada garumā, noslēgti 17 Līgumi ar 
bezdarbniekiem par dalību pasākumā. 
 

 
Novadā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekts „Slimību profilakses un kontroles 
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 
pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106). 
Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs, sadarbībā ar vairākām pašvaldībām. Projekta 
īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris. 
 

Pašvaldība, kā sadarbības partneris piedalās  Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai", projekta Nr. 8.3.2.2/16/I001 īstenošanā. Īstenošanas laiks: 2017. gada 
1.janvāris– 2020. gada 31.decembris. 
 

 
Pašvaldība, kā sadarbības partneris piedalās  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pašvaldības aktivitātes projektā: 
nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem,  nodarbināto iedzīvotāju 
vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā. Periods: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. 
decembris. 

 
Tika sagatavota dokumentācija  Inčukalna novada domes finansētam projektu konkursam "Novadnieki 
novadam" un noorganizēts konkurss atbilstoši nolikumam. Kopējais  projektu  realizācijai  pieejamais  
Inčukalna  novada pašvaldības  finansējums bija EUR 2500,00, to sadalot uz divām projektu konkursu 
kārtām. Šajā programmā netika realizēts neviens projekts. 
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Pamatojoties uz to, ka vairāki investīciju projekti realizējami vairāku gadu garumā, nav iespējams 
veikt precīzu salīdzinošo analīzi par pēdējiem 2 gadiem, tāpēc tabulas veidā tiek atspoguļoti apstiprinātie 
projekti,  kuri tika īstenoti pārskata gadā. Līdztekus šiem projektiem tika veikts darbs, kas saistīts ar 
jaunu projektu pieteikumu un ar to saistītās dokumentācijas izstrādi, kuru realizācija plānota 
turpmākajos gados, vai kuri pašreiz nav apstiprināti. 

 
 

2.9. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 

PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM  

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā 

nodrošina savu   autonomo  funkciju   izpildi,   kā   arī   veic   ekonomisko  un sociālo vajadzību 

sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 

Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 

31.decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido likumā „ Par budžetu 

un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu izstrādā un iesniedz apstiprināšanai 

Domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. 

Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā Pašvaldības  saistošos noteikumus. 

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu Pašvaldības budžeta projekta 

sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī 

Pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, 

nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju. 

Inčukalna novada domes Saistošie noteikumi Nr.1/2019 „Par Inčukalna novada pašvaldības 

budžetu 2019.gadam” apstiprināti Inčukalna novada domes 28.01.2019. ārkārtas sēdē (sēdes 

protokols Nr.2-1.§.). Pārskata gada laikā veikti trīs Inčukalna novada pašvaldības budžeta 

2019.gadam grozījumi: 

 Inčukalna novada domes 19.06.2019. sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.5/2019 „Par 

grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 

2019.gadam”” (sēdes protokols Nr.10-31.§.); 

 Inčukalna novada domes 16.10.2019. sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Par 

grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 

2019.gadam”” (sēdes protokols Nr.17-39.§.); 

 Inčukalna novada domes 18.12.2019. sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.21/2019 „Par 

grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 

2019.gadam”” (sēdes protokols Nr.21-36§); 

 

Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada kopbudžeta  ieņēmumi ir 10 750 642 kas sadalās – 

pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 10 537 949 euro, pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 209 
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723 euro un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2 970 euro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 

periodu- palielinājums 628 350 euro jeb 6.3 %.                                                                                                                                                                                                         

Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un 

nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. 

Inčukalna novada pašvaldības 2019. gada kopbudžeta izdevumi 11 923 181 euro , t.i. par 

2 481 843 euro vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā jeb par 22.8%,  kur 11 448 510 euro – 

sastāda pamatbudžeta izdevumi, 472 200 euro sastāda speciālā budžeta izdevumi un 2 471 euro 

sastāda ziedojumu un dāvinājumu izdevumi. Pašvaldības pamatbudžeta finansiālais deficīts - 910 

561 euro, savukārt 2018.gadā – bija finanšu pārpalikums – 591 634euro. 

 

PĀRSKATS PAR INČUKALNA  NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMIEM UN 

IZDEVUMIEM 

Nr. Posteņa  nosaukums 

Budžeta izpilde (euro)  

Plāns 2019. gadam 

(euro) 
2017.gadā 2018.gadā 2019.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 8 006 945 9 908 118 10 537 949 9 183 344 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 5 766 683 5 924 646 6 342 206 6 310 984 

1.1.1. Ienākuma nodokļi 5 237 836 5 367 400 5 759 881 5 771 332 

1.1.2. Īpašuma nodokļi 528 847 557 246 582 325 481 652 

1.1.3. 
Nodokļi par precēm un 

pakalpojumiem 

0 0 0 58 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 74 034 161 878 144 557 18 050 

1.2.1. 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

107 0 0 0 

1.2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas 13 639 14 752 14 108 13 550 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 18 641 4 916 8 286 4 200 

1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 060 750 3 450 300 

1.2.5. 
Ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas 

un pārdošanas 

39 587 141 460 118 713 0 

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

525 536 525 310 549 256 497 210 

1.5 Transferti kopā, t.sk.: 1 640 692 3 296 284 3 501 930 2 357 100 
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1.5.1. Valsts budžeta transferti 1 483 139 3 064 683 2 901 764 2 104 650 

1.5.2. Pašvaldību budžetu transferti 154 454 220 778 600 166 247 550 

1.5.3. 

No valsts budžeta daļēji finansētu 

atsavinātu publisku personu un 

budžeta nefinansētu iestāžu 

transferti 

   4 900 

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 7 183 299 9 316 484 11 448 510 9 548 017 

2.1. 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 

kopā, t.sk.: 

7 183 299 9 316 484 11 448 510 9 548 017 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 618 261 695 168 761 188 1 244 962 

2.1.2. Sabiedriskā kārtība un drošība 181 071 198 534 215 388 234 257 

2.1.3. Ekonomiskā darbība 480 272 1 499 885 3 078 180 1 072 604 

2.1.5. 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

879 716 867 445 919 035 1 178 739 

2.1.6. Atpūta, kultūra un reliģija 739 054 1 476 194 829 749 985 389 

2.1.7. Izglītība 3 207 315 3 409 476 4 459 091 3 383 520 

2.1.8. Sociālā aizsardzība 1 077 603 1 169 782 1 185 879 1 448 546 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās 

klasifikācijas kopā, t.sk.: 

7 183 299 9 316 484 11 484 510 9 548 017 

2.2.1. Atlīdzība 4 181 978 4 501 931 4 600 091 4 803 091 

2.2.2. Komandējumi un dienesta braucieni 5 643 4 972 14 436 8800 

2.2.3. Pakalpojumi 948 170 1 064 952 1 045 229 1662226 

2.2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs 

555 901 614 945 684 326 726062 

2.2.5. Grāmatas un žurnāli 5 041 4 656 4 718 5035 

2.2.6. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 191 2 457 3 112 2550 

2.2.7. Subsīdijas un dotācijas biedrībām 28 288 34 475 20 375 28175 

2.2.8. Procentu izdevumi 119 0 0 1500 

2.2.9. Sociālie pabalsti 278 285 282 187 280 684 418126 

2.2.10. Pamatkapitāla veidošana 774 814 2 351 600 4 295 000 1383088 
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2.2.11. 
Pašvaldību budžeta  uzturēšanas 

transferti 

403 869 454 309 500 539 509364 

3. 
Ieņēmumu pārsniegums(+) vai 

deficīts (-) 

823 646 591 634 -910 561 -364 673 

 Finansēšana -823 646 -591 634 910 561 364 673 

 
Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(bilances aktīvā) 

-458 194 -451 459 -678 619 690 209 

 Aizņēmumi -267 229 -43 261 1 589 180 -325 536 

 Akcijas un līdzdalība pašu kapitālā -98 223 -96 914 0 0 

 
 

PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

Inčukalna novada domes speciālā budžeta lielāko daļu veido Autoceļu fonda līdzekļi, kurus 

piešķir pašvaldībām saskaņā ar Valsts budžetu un Satiksmes ministrija katru mēnesi ieskaita 

mērķdotāciju (vienu divpadsmito daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašvaldības 

autoceļu fondā. Šos līdzekļus var izlietot tikai pašvaldības autoceļu uzturēšanai, atjaunošanai, 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām. 

Neliela daļa – aptuveni 25% no speciālā budžeta ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kurus var 

novirzīt īpašiem mērķiem – vides aizsardzībai.  

Tabulā apkopota speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika  no 2017. līdz 2019. 

gadam, kā arī 2020.gada plānotie izdevumi.  

  2019.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ir 209 723euro, bet izdevumi 

472 200euro, t.sk. pašvaldības speciālā budžeta izdevumi, kas saistīti ar speciālā budžeta iekļaušanu 

pamatbudžetā - 357 608 euro. 

 

Nr. 
Posteņa  nosaukums 

Budžeta izpilde (euro) Izpilde 

2019.gadā 2017.gadā 2018.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 211 599 212 674 209 723 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 59 527 57 362 52 324 

1.1.1. Dabas resursu nodoklis 59 527 57 362 52 324 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 2 360 1 249 1 005 

1.2.1 
Naudas sodi ,ko uzliek par 

pārkāpumiem ceļu satiksmē 
2 360 1 249 855 
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1.2.2. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 0 0 150 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 149 712 154 063 156 394 

1.4.1. Valsts budžeta transferti-autoceļu 

fonda līdzekļi 

149 712 154 063 156 394 

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 166 702 122 975 472 200 

2.1. 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 

kopā, t.sk.: 

 

166 702 

 

122 975 
472 200 

2.1.1. Ekonomiskā darbība 155 242 122 975 253 429 

2.1.2. Vides aizsardzība 11 460 0 218 771 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās 

klasifikācijas kopā, t.sk.: 
166 702 122 975 472 200 

2.2.3. Pakalpojumi 111 739 97 985 114 592 

2.2.6. Kapitālie izdevumi 54 963 24 990 0 

3. 
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai 

deficīts (-) 44897 89 699 -262 477 

4. Finansēšana -44 897 -89 699 262 477 

 
Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(bilances aktīvā) -44 897 -89 699 362 477 

 Akcijas un līdzdalība pašu kapitālā   -100 000 

 
 

 

INČUKALNA  NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE (euro) 

 

Nr. 
Posteņa  nosaukums 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

(euro) 

Izmaiņas (+/-) 

1. AKTĪVS 23 159 746 19 098 784 4 060 962 

1.1 
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, 

t.sk.: 
19 154 395 

 

15 486 751 

 

3 667 644 

1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 40 049 42 942 -2 893 
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1.1.2. Pamatlīdzekļi 15 156 168 13 758 593 1 397 575 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1 921 672 1 685 216 236 465 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi kopā, t.sk.: 4 005 351 3 612 033 393 318 

1.2.1. Krājumi 37 027 45 356 -8 329 

1.2.2. Debitori 299 048 223 838 75 210 

1.2.3. 

Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 

32 365 23 769 

-8 596 

 

1.2.5. Naudas līdzekļi 3 636 911 3 319 070 317 841 

2. PASĪVS 23 159 746 19 098 784 4 060 962 

2.1. Pašu kapitāls kopā, t.sk.: 18 637 295 15 880 699 2 756 596 

2.1.1. Rezerves 0 46 632 -46 632 

2.1.2. Budžeta izpildes rezultāti 18 637 295 15 834 067 2 803 228 

2.2. Uzkrājumi 15 676 0 15 676 

2.3. Kreditori kopā, t.sk.: 4 506 775 3 218 085 1 288 690 

2.3.1. Ilgtermiņa saistības 2 517 313 975 108 1 542 205 

2.3.2. Īstermiņa saistības 1 989 462 2 242 977 -253 515 

 
 

 

 

 

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS (euro) 

Nr.  AKTĪVS  
Uz pārskata 

perioda beigām 
Uz pārskata 

gada sākumu 
Izmaiņas 

(+,-) 

1. 
  A 1 2 3 

1.1. 
Dzīvojamās ēkas 227 563 407 831 -180 268 

1.2. 
Nedzīvojamās ēkas 4 900 776 5 249 363 -348 587 

1.3. 
Transporta būves 5 395 661 1 472 093 3 923 568 
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1.4. 
Zeme zem ēkām un būvēm 471 196 1 221 049 -749 853 

1.5. Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 1864 1864 0 

1.6. 
Pārējā zeme 247 031 1 375 259 -1 128 228 

1.7. 
Inženierbūves 772 008 805 844 -33 836 

1.8. 
Pārējais nekustamais īpašums 1 620 753 905 186 715 567 

1.9. 
Ieguldījuma īpašumi 2 036 506 0 2 036 506 

Inčukalna novada pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2019. saskaņā 

ar LR VZD NĪVKR datiem ir 396.78 ha. 

 
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI  
 

Pārskata gadā pašvaldība saņēma dāvinājumu no A/S Conexus Baltic Grid reģ.Nr. 

40203041605 2 470euro ar mērķi - Vangažu kultūras nama afišu staba izgatavošanai un no A/S SEB 

banka Siguldas filiāle reģ.Nr.40003151743 – 500 euro -Inčukalna pamatskolas 8.klases mācību 

ekskursijai. Afišu stends Vangažu kultūras namam tika izgatavots 2 470euro vērtībā. 

Pārskata gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi naudā 1500 euro no Nodibinājuma Jaunrades 

Fonds reģ.Nr. 40008019326 Vangažu kultūras nama koka latvju zīmju izgatavošanai. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi: 1879 euro, t.sk.1500 euro -Vangažu pilsētas 

kultūras namam izgatavotas koka latvju zīmes. 379 euro no iepriekšējā pārskata gada ziedojuma 

Inčukalna deju kolektīvam “Virši”  izlietots tautas tērpu iegādei. 

 

 

 

 

PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DEBITORU UN KREDITORU PARĀDIEM (euro) 

 

Nr. Posteņa  nosaukums 
Pārskata perioda beigās 

(euro) 

Pārskata perioda 

sākumā (euro) 

1. DEBITORI kopā, t.sk.: 445 038 378 694 

1.1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 199 287 193 770 

1.2. 

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un 

ES politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

0 5000 

1.3. Prasības par nodokļiem 219 929 165 208 
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1.4. Uzkrātie ieņēmumi 7 867 5729 

1.6. Prasības pret personālu 2 670 3630 

1.7. Pārējās prasības 15 285 5357 

2. KREDITORI kopā, t.sk.: 4 481 175 3 218 085 

2.1. Ilgtermiņa saistības kopā, t.sk.: 2 517 313 975 108 

2.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 2 517 313 971 658 

2.1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 0 3 450 

2.2. Īstermiņa saistības kopā, t.sk.: 1 963 862 2 242 977 

2.2.1. 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
325 537 282 012 

2.2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
73 558 96 754 

2.2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 278 660 362 713 

2.2.6. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
6 637 1 904 

2.2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
21 274 63 754 

2.2.8. Pārējās īstermiņa saistības 1 980 782 

2.2.9. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi 
1 256 216 1 435 058 
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PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMIEM UZ 31.12.2019. (euro) 
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d
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b
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gā
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Valsts 

kase 

P-54/2002 

Sporta 

kompleksa ar 

peldbaseinu 

būve 1
3

.0
6

.2
0

0
2

. 

3
0

.0
4

.2
0

2
2

. 

426 862 80 890 

 

-20 219 60 671 

Valsts 

kase 

P-135/2008 PII 

Minka 

rekonstrukcija 

0
7

.0
5

.2
0

0
8

 

2
0

.0
4

.2
0

2
3

. 

426 862 132 441 

 

-29 442 102 999 

Valsts 

kase 

P-239/2008 PSIA 

Vangažu avota 

pamatkapitāla 

palielināšana 

0
7

.0
7

.2
0

0
8

. 

2
0

.0
5

.2
0

2
3

. 

498 005 154 239 

 

-34 377 119 862 

Valsts 

kase 

P-21/2006 

Vangažu PII 

Jancis jumta 

rekonstrukcija 

2
4

.0
2

.2
0

0
6

. 

0
2

.0
1

.2
0

2
7

. 

338 643 137 165 

 

-16 790 120 375 

Valsts 

kase 

P-70/2005 

Vangažu 

vidusskolas logu 

nomaiņa un PII 

Jancis 

rekonstrukcijas 

projekta izstrāde 

1
2

.0
5

.2
0

0
5

. 

2
0

.0
4

.2
0

2
5

. 

156 516 51 451 

 

-8 082 43 369 

Valsts 

kase 

P-237/2008 

Pašvaldības ēkas 

Vangažos Parka2 

rekonstrukcija 

0
7

.0
7

.2
0

08
. 

2
0

.0
6

.2
0

23
. 

463 856 143 938 

 

-31 991 111 947 

Valsts 

kase 

P-211/2012KPFI 

projekts 

Inčukalna 

pamatskolas un 

Vangažu 

vidusskolas 

renovācija 

0
3

.0
7

.2
0

12
. 

2
0

.0
6

.2
0

22
. 

859 148 316 523 

 

-90 438 226 085 
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Valsts 

Kase 

P-251/2013 

Ieguldījums PSIA 

Vangažu avots 

Ūdenssaimniecīb

as projekta 

īstenošanai 

1
9

.0
7

.2
0

1
3

. 

2
0

.0
7

.2
0

2
3

. 

84 574 40 038 

 

-8 907 31 131 

Valsts 

Kase 

P-568/2018      

ES projekts 

“Infrastruktūras 

attīstība 

Inčukalna 

novada veicot 

ieguldījumus 

komercdarbības 

attīstībā 

2
5

.1
0

.2
0

1
8

. 

2
0

.0
9

.2
0

4
3

. 
2 026 411 196 985 1 829 426 0 2 026 411 

Kopā X X X 5 280 877 1 253 670 1 829 426 -240 246 2 842 850 

 

PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS GALVOJUMIEM UZ 31.12.2019. (euro) 
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Valsts 

kase 

G/14/714  ERAF 

projekts 

“Ūdenssaimnie

cības attīstība 

Inčukalna 

ciemā” SI
A

 V
an

ga
žu

 a
vo

ts
 

2
4

.0
9

.2
0

14
. 

2
0

.1
2

.2
0

39
 

150 209 126 000 0 -6 000 120 000 

Valsts 

kase 

G/15/279  KF 

projekti 

Siltumenerģijas 

ražošanas 

efektivitātes 

paaugstināšana

, zudumu 

samazināšana 

SI
A

 V
an

ga
žu

 n
am

sa
im

n
ie

ks
 

0
9

.0
6

.2
0

15
. 

2
0

.0
5

.2
0

40
. 

2 279 588 1 212 494 0 -56 392 1 156 102 



INČUKALNA NOVADA 2019.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

28 
 

Valsts 

Kase 

Centralizētās 

notekūdeņu 

sistēmas 

ierīkošana 

Inčukalnā 

SI
A

 V
an

ga
žu

 a
vo

ts
 

0
3

.0
7

.2
0

1
8

. 

2
0

.0
6

.2
0

4
3

. 

373 233 373 233 - - 373 233 

Valsts 

kase 

Centralizētās 

notekūdeņu 

sistēmas 

ierīkošana 

Inčukalnā 

2.kārta SI
A

 V
an

ga
žu

 a
vo

ts
 

1
8

.0
7

.2
0

1
9

. 

2
0

.0
6

.2
0

4
4

. 

272 598 199 282 - - 199 282 

Kopā X X X X 3 075 628 1 911 009  -62 392 1 848 617 

 

 

PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2020. GADĀ  

Pašvaldības budžetā esošie finanšu resursi nepieciešami ne tikai  autonomo funkciju izpildei, 

bet arī dažādu infrastruktūras objektu sakārtošanai un renovācijai. 2020.gadā tiks turpināti  novada 

izglītības un kultūras iestāžu telpu remonti, ceļu un ielu, rekonstrukcijas , segumu atjaunošanas 

darbi.  

2020.gadā ir plānots veikt kapitālo remontu darbus 1 593 700 euro apmērā, t.sk. Cīruļu ielas 

pārbūve - 270 000 euro, atkritumu savākšanas laukuma izveide - 50 000 euro, Vangažu vidusskolas 

ēdnīcas remonts – 55 000 euro, muzeja telpu izveide Inčukalnā– 25 000 euro, disku golfa laukuma 

izveide – 22 500 euro, multifunkiconālā sporta laukuma izbūve Gaujā- 120 000 euro, skeitparka 

izveide Vangažos - 25 000 euro, ielu apgaismojuma izveide un renovācija Vangažos un Gaujas 

ciematā – 87 000 euro, telpu remonts Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā – 20 000 euro, 

telpu remonts Inčukalna pamatskolā – 50 000 un citi.  
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3. NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 

ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS                                                                               Nr.2/P 

 

Atzinums ar iebildi 

Mēs esam veikuši Inčukalna novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada 

pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats 

ietver: 

 pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

 pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī; 

 pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

 naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

 finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības 

uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu 

instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

 

Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo ietekmi 

pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pašvaldības 

konsolidēto finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu 

rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar 

Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”. 

 

Atzinuma ar iebildi pamatojums 

Saskaņā ar LR MK 13.02.2018 noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 

442.punktu noteikts, ka Budžeta iestādes izvērtē aktīvu un pasīvu atlikumus 2018. gada 31. 

decembrī un 2019. gada 1.janvārī iegrāmato saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā noteikto kontu 

atbilstības tabulu. Pašvaldība nav ievērojusi normatīvā akta prasības un nav veikusi ilgtermiņa 

ieguldījumu – nekustāmo īpašumu izvērtējumu uz 2019.gada 1. janvāri atbilstoši to ekonomiskai 

būtībai un nav veikusi ieguldījumu īpašumu pārklasifikāciju. Mums nebija iespējams iegūt 

pietiekamus pierādījumus minētā posteņa pārskata perioda sākuma atlikumiem, kurš saskaņā ar 

pašvaldības veikto novērtējumu un pārklasifikāciju pārskata perioda beigās sastādīja EUR 2 036 506, 

līdz ar to mēs nevaram noteikt pārklasifikācijas un novērtējuma ietekmi pašvaldības ieguldījuma 

īpašumiem uz pārskata gada sākuma atlikumiem.   

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos 

publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos 

standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju”. 

 



INČUKALNA NOVADA 2019.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

30 
 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko 

Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības 

prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam 

ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas 

kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas 

principus un objektivitātes prasības. 

 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 

mūsu atzinumam ar iebildi. 

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

 vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

 budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

 

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 

pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā 

“Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, 

to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no 

mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 

Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu 

pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā 

sakarā būtu jāziņo. 

 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir 

sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 

sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

 vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 

Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  
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Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu 

pārskatu  

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 

nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, 

ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 

turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības 

pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu 

pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 

atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta 

saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties 

krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās 

katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, 

pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un 

ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas 

vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo 

risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas 

neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert 

slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas 

informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu 

un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 

attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 
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turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek 

vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. 

Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu 

atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu 

ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību 

var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā 

pielikumā atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā 

pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 

iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu 

pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs 

paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

 

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto 

revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem 

iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
(2020.gada 20.maijā, Inčukalna novadā Vangažos, Nr.7) 
27.§.Par Inčukalna novada pašvaldības konsolidētā 2019. gada pārskata apstiprināšanu 
 
Ziņo:A.Nalivaiko 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un 
gada publisko pārskatu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 4.pantu, ka saimnieciskais gads sākas 
1.janvārī un beidzas 31.decembrī, 30.panta trešo daļu, ka pašvaldības konsolidēto gada pārskatu 
iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.maijam saskaņā ar 
normatīvajos aktos par gada pārskatiem noteikto kārtību, Inčukalna novada pašvaldības 
konsolidētais 2019.gada pārskats ir sagatavots, konsolidējot Inčukalna novada domes pārskatu un 
Pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” pārskatus.  

Pamatojoties uz finanšu ministra 06.04.2020. rīkojumu Nr. 114 “Par pārskatu sagatavošanas 
un iesniegšanas termiņiem” un likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 15. pantu, pagarināts Likuma par budžeta 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” 
Licences Nr. 38 
 
Māris Biernis    
Valdes loceklis 
Atbildīgais zvērinātais revidents 
Sertifikāta Nr. 148 
 
maris@dzerele.lv 
Biernis 29444881 

mailto:maris@dzerele.lv
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un finanšu vadību 30. panta trešajā daļā noteiktais termiņš, nosakot, ka pašvaldības konsolidēto 
gada pārskatu iesniedz līdz 2020. gada 29. maijam. 

Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada pārskats ar šādiem rādītājiem: 

1. Bilances aktīvi uz 31.12.2019.  EUR 22 666 858 

2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  EUR 2 638 481 

 

Pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” 2019.gada pārskats ar šādiem rādītājiem: 

1. Bilances aktīvi uz 31.12.2019.  EUR 492 888 

2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  EUR                     31 637 

 

Inčukalna novada pašvaldības pārskatā ir iekļauti kapitālsabiedrību SIA “Vangažu avots” un SIA 
“Vangažu namsaimnieks” pārskata gada rezultāti: 

SIA “Vangažu namsaimnieks” 2019.gada pārskats ar šādiem rādītājiem: 

1. Bilances aktīvi uz 31.12.2019.  EUR 2 985 318 

2. Pārskata gada peļņa   EUR           16 468 

 

SIA “Vangažu avots” 2019.gada pārskats ar šādiem rādītājiem: 

1. Bilances aktīvi uz 31.12.2019. EUR 6 065 694 

2. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi EUR -  48 006 

 

A.Nalivaiko lūdz balsot.  

Atklāti balsojot: PAR „11” balsis  A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, 
P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis A.Šica, 
I.Bernats, 
Dome nolemj: 

Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības konsolidēto 2019.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 

1. Bilances aktīvi uz 31.12.2019. EUR 23 159 746 

2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts EUR 2 670 118 

 
Domes priekšsēdētājs: A.NALIVAIKO 
IZRAKSTS PAREIZS 
Inčukalna novada domes 
Sekretāre L.Sīka 
Inčukalnā, 2020.gada 25.maijā 
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4. STRUKTŪRVIENĪBAS 

4.1. KANCELEJA 

Inčukalna novada domē laika periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ir notikušas 

21 domes sēdes, kurās izskatīti   461  jautājumi.  Tika pieņemti 21 saistošie noteikumi. Inčukalna 

novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi: 

   Saņemti Nosūtīti 

Juridiskas personas  2020 977 

Fiziskas personas  1287 1599 

Iekšējā sarakste 1286 105 

Reģistrēti līgumi  444  

Izsniegtas izziņas (dažādas)   247 

Izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu 

  161 

 

Tabulā redzams “Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie (juridisko un fizisko 

pers.) iesniegumi, salīdzinoši laika posmā no 2015. līdz 2019.gadam” 

 

Inčukalna novadā  no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 649 

personas. Anulētas deklarētās dzīvesvietas 35 personām. Izdeklarējušās – 506 personas. Iedzīvotāju 

skaits uz 01.01.2019. – 8111 personas, uz 01.01.2020. - 8219. 

 
Tabulā redzams “Personu skaits, kuras deklarējušas dzīvesvietu Inčukalna novada teritorijā laika posmā no 

2014. līdz 2018.gadam” 
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1599 
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4.2 DZIMSTSARAKSTU NODAĻA 

2019.gadā piereģistrēti 48 bērni, 23 

zēni un 25 meitenes. Paternitāte noteikta 18 

bērniem, 2 bērnus māte bija reģistrējusi bez 

tēva un ar termiņa kavējuma reģistrēts viens 

bērns, jo tēvs strādāja ārzemēs.  

Populārākie vārdi 2019.gadā bija: 

 meitenēm: Sofija 

 zēniem: Roberts 

44 bērniem dotais vārds neatkārtojas. Vecāki bērnus nosauc seno latviešu vārdos, kā arī pielieto 

jaunvārdus. 

2019.gadā piereģistrētas 65 miršanas. 100 gadus nodzīvojusi kāda sieviete. Vecumā no 30-60 

gadiem nodzīvojuši 10 iedzīvotāji, no 61-70 gadiem nodzīvojuši 13 iedzīvotāji,  no 71-80 gadiem 

nodzīvojuši 16 iedzīvotāji, no 81-90 gadiem nodzīvojuši 20 iedzīvotāji un no 91-100 nodzīvojuši 6 

iedzīvotāji. 

Svinīgi salaulāti 17 jaunlaulāto pāri. Laulājušies vairāki pāri, kuri ilgi dzīvojuši kopā, bet 

dokumentāciju nokārtojuši tikai tagad. Divas laulības noslēgtas ar ārzemniekiem, viena baznīcā. 

Laulību šķiršanās atzīmes ir veiktas 10 laulību reģistros, papildinājumi veikti 16 reģistros. Atkārtoti 

izsniegtas 15 apliecības un 21 izziņa. 2019.gadā ir veiktas trīs uzvārda maiņas.  

Iekasēta valsts nodeva 556.42 eiro. Pašvaldības nodeva iekasēta 114.68 eiro. 

Notikušas vairākas tikšanās ar skolu jaunatni, kas iepazīstināta ar dzimtsarakstu vēsturi, ar ko 

dzimtsarakstu nodaļas speciālisti nodarbojas un kādi ir viņu galvenie pienākumi. šodien.  

 
Tabulā redzams “Inčukalna novadā reģistrēto jaundzimušo zēnu un meiteņu salīdzinot 2015.gadu, 2016.gadu, 

2017.gadu un 2018.gadu” 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads

zēni

meitenes



INČUKALNA NOVADA 2019.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

36 
 

4.3.BŪVVALDE 

2019.GADA  PĀRSKATS (BŪVVALDE) 
 

 
Sūdzības par būvniecības jautājumiem 

Gads 2019 

Skaits 42 

 

Saskaņoti un akceptēti būvprojekti 

Gads 2019 

Skaits 227 

 

Atteikumi akceptēt būvprojektu) 

Gads 2019 

Skaits 0 

 
Pārbaudes un atzinumi 

Gads 2019 

Skaits 86 

 
Izdotās būvatļaujas 

Gads 2019 

Skaits 8 

 
Būvniecība bez būvatļaujas 

Gads 2019 

Skaits 8 

 
Ekspluatācijā nodotas ēkas un būves 

Gads 2019 

Skaits 56 

 
Būvju demontāža un nojaukšana 

Gads 2019 

Skaits 5 
 

 
Tabulā redzams “Inčukalna novadā ekspluatācijā nodotas ēkas un būves salīdzinot 2014.gadu, 2015.gadu, 

2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu” 
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4.4. INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA 

Vispārīgs bibliotēku raksturojums 

Īss situācijas apraksts: 

Inčukalna novada bibliotēka ir Inčukalna 

novada kultūras, izglītības un informācijas iegūšanas 

centrs, kas nodrošina apmeklētājiem draudzīgu un 

atvērtu vidi mācībām un brīvā laika pavadīšanai. 

Bibliotēka nodrošina kvalitatīvu un plašu 

informācijas pieejamību ikvienam bibliotēkas 

lietotājam, komplektē dokumentus visām lietotāju 

grupām, ņemot vērā to vēlmes un pieprasījumu.  

Kopš 2009.gada jūniju Inčukalna pagasta bibliotēku apvienoja ar Vangažu pilsētas bibliotēku. 

2014. gadā tika veiktas izmaiņas  Inčukalna novada pašvaldības struktūrā, un noteikts ka 

administratīva struktūrvienība ir Inčukalna novada bibliotēka ar filiālbibliotēku  „Vangažu pilsētas 

bibliotēka. ” No 2006.gada Gaujā /8.km no Inčukalna centra/ sadarbībā ar Dienas centru Gauja ir 

atvērts Inčukalna novada bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Dienas centrā  „Gauja”.  

Pārskata periodā bibliotēkas prioritātes uzdevumi bija ieviest personalizēto Bibliotēkas 

Lasītāja karti, nomainīt grāmatu plauktus Inčukalna bibliotēkā. Pārskatīt un pārstrādāt bibliotēkas 

darbību reglamentējošus dokumentus. Veidot aktīvāku sadarbību ar novada iestādēm.  

Ņemot vērā 2016.gada akreditācijas komisijas dotos ieteikumus, notiek aktīvs darbs pie 

krājuma attīrīšanas no novecojušās literatūras, kā arī pārskata periodā tika veikta krājuma 

pārstrukturēšana. Šajā laika posmā abās bibliotēkās norisinājās krājuma inventarizācija. 

Inčukalna novada bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2017 2018 2019 

Kopā 104261 105239 120700 

Pašvaldības finansējums 103838 104429 119956 

Citi ieņēmumi: 0 0 0 

t.sk. maksas pakalpojumi 953 810 744 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

t. sk. VKKF finansējums 
 

0 0 0 

t. sk. citi piešķīrumi    

Tabulā attēlots bibliotēkas finansiālais nodrošinājums  laika periodā no 2017. līdz 2019.gadam. 
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Inčukalna novada bibliotēkas izdevumi 

 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā 104261 105239 120700 

Darbinieku atalgojums(bruto) 49320 55644 65561 

Krājuma komplektēšana 18866 19335 16954 

Tabulā attēlots bibliotēkas izdevumi laika periodā no 2017. līdz 2019.gadam 

Finansējums pārskata periodā ar pozitīvu dinamiku. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina 

bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Filiālbibliotēkas „Vangažu pilsētas bibliotēka” 

budžets iekļauts  Inčukalna novada bibliotēkas budžetā, un tiek atspoguļots Inčukalna novada 

bibliotēkas atskaitēs. Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums 2019.gadā sastādīja 3.70 Euro 

uz vienu iedzīvotāju apkalpes zonā. Kopējais finansējums 2019.gadā pieauga saistībā ar budžetu 

līdzekļu piešķiršanu jaunu grāmatu plauktu, preses plauktu iegādei, Inčukalna novada bibliotēkas 

kosmētiskā remonta veikšanai.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums atbilst prasībām, saskaņā ar LR MK 

noteikumiem Nr.415 „ Bibliotēku darbībai nepieciešamie finansējuma normatīvi”. Vangažu 

bibliotēkas budžets iekļauts Inčukalna novada bibliotēkas budžetā. Piešķirtie budžeta līdzekļi 

nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību. 

Sistemātiski tiek piešķirti finanšu līdzekļi telpu remontam, aprīkojuma atjaunošanai. Tiek 

nodrošināta kancelejas un saimniecības preču iegāde vajadzīgajā sortimentā. 

2019.gadā Inčukalna novada bibliotēkā tika nomainīti grāmatu plaukti, papildus iegūstot 

papildu  69 tekošus metrus grāmatu krājuma izvietošanai. 

Bibliotēkas telpās veikts kosmētiskais remonts, nomainītas žalūzijas, mainīts telpu izkārtojums, 

iegūstot plašāku telpu pasākumu rīkošanai. Bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir apmierinošā 

stāvoklī. 

Personāla raksturojums 

Inčukalna novada Bibliotēkā uz pilnu slodzi strādā divas bibliotekārās darbinieces un viens 

tehniskais darbinieks uz pusslodzi, filiālbibliotēkā Vanagžu pilsētas bibliotēka uz pilnu slodzi strādā 

divas bibliotekārās darbinieces un viens tehniskais darbinieks uz pusslodzi. Bibliotēkas strādā 

darbinieki ar atbilstošu izglītību, kas ļauj sniegt kvalitatīvu lasītāju apkalpošanu. 

Bibliotekāres regulāri piedalās Salaspils novada bibliotēkas rīkotajos profesionālās pilnveides 

pasākumos un pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī citos tālākizglītības kursos (Izglītības un 

attīstības centrs „Ego”, LNB). 
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Bibliotēka nodrošina lietotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Bibliotēkas darbiniecēm ir 

labas informācijas meklēšanas prasmes, kas nodrošina kvalitatīvu un ātru uzziņu sniegšanu. 

2019.gadā Bibliotēkā ir ieviesta Bibliotēkas lasītāja karte. 

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta 35 stundas nedēļa. Divas dienas nedēļā bibliotēka 

apmeklētājiem atvērta no 10.00 līdz 17.00, divas dienas no 10.00 līdz 19.00 un vienu dienu no 9.00 

līdz 17.00. Vienu reizi mēnesī bibliotēkā ir spodrības diena, kad bibliotēka lietotājiem slēgta. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība: 

 2017 2018 2019 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1708 2025 2216 + 9.43 % 

t.sk. bērni 505 452 461 + 1.99% 

Bibliotēkas apmeklējums 26402 30421 25338 
-20.06% 

 

t.sk. bērni 3517 4857 3261 -32.86% 

Virtuālais apmeklējums 3754 3800 3956 + 4% 

Izsniegums kopā 28166 23153 25338 + 9.44% 

t.sk. grāmatas 18483 14932 17635 + 18.26% 

t. sk. periodiskie izdevumi 9683 8213 7693 -6.8 % 

t. sk. bērniem 
 

2201 1871 3017 +61.25% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedzīvotāju skaita 

pagastā, pilsētā, rajonā* 
42% 44% 48.3% +4.3% 

Tabula „Bibliotēkas pamatrādītāji” Inčukalna bibliotēka 

 2017 2018 2019 
% salīdzinot ar 

iepr.gadu 

Lietotāju skaits 944 994 
969 

 
-2,52% 

t.sk. bērni/jaunieši 305 320 
330 

 
+3,03% 

 
Fiziskais apmeklējums 

17567 18781 
 

17624 
 

-6.16% 

t.sk. bērni/jaunieši 4336 4563 
 

3867 
 

-15,25% 

Virtuālais apmeklējums 1012 1520 
2500 

 
 

+39,2% 
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Izsniegums kopā 14063 13319 
13572 

 
+1.86% 

t.s. grāmatas 9754 8671 
9487 

 
+9% 

t.s. periodiskie izdevumi 4224 4592 
4085 

 
-11.04% 

t.s.izsniegums bērni/jaunieši 2005 1925 
1841 

 
-4.36% 

Tabula „Bibliotēkas pamatrādītāji” Vangažu bibliotēka 

 
Tabulā redzams Inčukalna bibliotēkas lietotāju skaita izmaiņas kopš 2017.gada 

Iedzīvotāju skaits Inčukalna pagastā uz 2019.gada decembri ir 4585. Bibliotēkā ir reģistrēti 

2216 lietotāji, no kuriem 461 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Bibliotēkas apkalpojamā 

zonā atrodas skola, pirmskolas izglītības iestāde, Tautas nams. 

2019.gadā 5 nedēļas bibliotēka bija slēgta sakarā ar kosmētiskā remonta un grāmatu plauktu 

nomaiņas darbiem. Līdz ar to lietotājiem nebija iespējas tikt bibliotēkā, sakarā ar ko arī samazinājās 

Bibliotēkas apmeklējums. Tā kā plauktu nomaiņas laiks bija jūnijs –jūlijs, un bibliotēka savu darbu 

atsāka tikai augusta mēnesī, apmeklējuma skaits bibliotēkā bērnu un jauniešiem ir krities par 

32.86% . Neskatoties uz bibliotēkas apmeklējuma kritumu, izsniegumu skaits ir palielinājies attiecībā 

pret 2018.gadu. 

Iedzīvotāju skaits Vangažu pilsētā 2019.g. – 3630. Kopējais reģistreto lietotāju skaits 

bibliotēkā ir 2300. Bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 45 % reģistrēti lietotāji - 969, no tiem 15 % ir 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem-330. Bibliotēkas aktīvu lietotāju skaits sastāda 27% no iedzīvotāju 

skaita. 

Bibliotēkas lietotājiem interese par grāmatu lasīšanu palielinājies par 9%, bet periodiskie 

izdevumi -11.04% tāpēc izsniegumu skaits 2019. gadā par 2% vairāk, nekā 2018. gadā. 
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Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek atbilstoši Inčukalna novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politikai 2018.-2022.gadam. 

Svarīgākais Inčukalna novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politikā ir 

nodrošināt, lai jebkurš bibliotēkas lietotājs saņemtu vajadzīgo informāciju īstajā vietā un laikā. 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai tiktu veidots universāls un aktuāls krājums, kas atbilstu 

dažādām vecuma grupām un izglītības līmenim. Krājumā veidošanā liels uzsvars tiek likts uz nozaru 

literatūras plašu sortimentu. Krājums pamatā ir valsts valodā bet ir arī literatūra krievu un angļu 

valodā. Bibliotēka seko jaunākajām aktualitātēm literatūrā. 

Finanšu līdzekļi bibliotēkas krājuma uzturēšanai tiek piešķirti no pašvaldības budžeta.  

Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas krājuma papildināšanu un attīstību.  

 
 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 1799 1814 1632 

t.sk. grāmatas 1020 917 672 

t.sk. latviešu daiļlit. 501 167 164 

t.sk. bērniem 304 266 156 

Izslēgtie dokumenti 1861 2344 3396 

Krājuma kopskaits 18826 20560 17748 

Grāmatu krājuma 
apgrozība 

10.8% 1.26 0.7 

Periodisko izdev. 
apgrozība 
 

12.5% 0.2 0.12 

Tabula „Krājuma rādītāji” Inčukalna bibliotēka 

 
Turpinot darbu pie 2016.gada akreditācijas komisijas ieteikuma – „Uzlabot krājuma kvalitāti, 

norakstot neaktuālos izdevumus”; „Uzlabot krājuma fizisko kvalitāti, norakstot fiziski nolietotos 

izdevumus un aizstājot tos ar jaunākiem”,  2019.gadā no bibliotēkas krājuma izslēgti 3396 

dokumenti.  

 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi 1780 2040 1936 

Grāmatas 980 1040 936 

t.sk.latviešu daiļļiteratūra 120 135 134 

t.sk.bērniem 268 235 204 

Izslēgtie dokumenti 1747 1474 1524 

Krājuma koipskaits 16661 17227 16359 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.8 1.7 1.2 

Periodisko izdevumu apgrozība 4.7 2.5 2.0 

Tabula „Krājuma rādītāji” Vangažu bibliotēka 
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Publicitāte 

Informācija par Inčukalna novada bibliotēku ir pieejama Inčukalna novada pašvaldības mājas 

lapā www.incukalns.lv, Bibliotēku portālā, Kultūras kartē un vietējā laikrakstā „Novada Vēstis”. 

Informācija regulāri tiek aktualizēta un atjaunota. 

Visplašāk bibliotekārais darbs tiek atspoguļots pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv. 

2018.gadā Inčukalna bibliotēka izveidoja profilu „Facebook” lietotnē, kur attiecīgi arī tiek 

popularizēti bibliotēkas pakalpojumi un pasākumi. Katru gadu sadarbībā ar Inčukalna novada 

Sabiedrisko attiecību nodaļu, bibliotēka piedalās Novada svētkos. Bibliotēka organizē pašvaldības 

telti, kurā notiek dažādas aktivitātes. Tiek sniegta informācija par pašvaldības darbu un iespējām, 

bērniem kā arī pieaugušajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās.  

Nākamā gada plānotie pasākumi 

Turpināt darbu pie bibliotēku labiekārtošanas. Vangažu pilsētas bibliotēkai iegādāties 

apkalpošanas leti, preses plauktus, izstāžu plauktus. Abās bibliotēkās izveidot bērnu stūrīti. Turpināt 

darbu pie krājuma pārstrukturēšanas. Uzsākt novadpētniecības materiālu sakārtošanu, 

sistematizēšanu.  Sadarbībā ar Inčukalna novada skolām, organizēt lasīšanas veicināšanas 

pasākumus.   

  

4.5. INČUKALNA TAUTAS NAMS 

Struktūrvienība ir atbildīga par tautas 

nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanu, 

Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, mūža 

izglītības procesiem un iedzīvotāju brīvā laika  

aktivitātēm: Tautas nams veiksmīgi pilda MK 

noteiktās centrālās vadlīnijas pašvaldībām par 

nemateriālās kultūras saglabāšanu un 

attīstīšanu, kā arī Dziesmusvētku tradīcijas 

procesu nodrošināšanu un uzturēšanu. No 

pašvaldības un valsts mērķdotāciju budžeta 

finansēti 7 amatiermākslas kolektīvi. 6 kolektīvu  pamatuzdevums ir apgūt Vispārējo latviešu 

Dziesmu un Deju svētku koprepertuāru.  

 Jauktais koris „Mežābele”, vadītājs Vitalis Kikusts -  2019. organizēja Inčukalna 50. Dziesmu 

dienu, kurā piedalījās 11 kolektīvi, kā arī aktīvi piedalījās Pierīgas IKSP, Tautas nama rīkotajos 

pasākumos un godam prezentēja novadu vieskoncertos. 2019.gada jūlijā viesojās arī Polijā.  

Kolektīvs pirmo reizi piedalījās Vislatvijas “Mežābeļu” ( amatiermākslas kolektīvi, kas nes šo 

vārdu)  salidojumā un kļuva par 10.biedru.  Ar pašvaldības atbalstu tika papildināti sievu 

koncerttērpi  

http://www.incukalns.lv/
http://www.incukalns.lv/
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 Senioru koris „Atblāzma”, vadītāja Ņina Kiršteina - aktīvi piedalījās Pierīgas IKSP, Tautas nama 

rīkotajos pasākumos. Aktīvi piedalās senioru koru republikas aktivitātēs – Senioru koru 

salidojumā Siguldā. Pateicoties pašvaldības atbalstam, tika papildināti sievu koncerttērpi.  

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs  „Virši”, Senjoru deju kolektīvs  „LG Virši”,  vadītājs Andrs 

Briņķis  - 2019.gadā organizēja  Inčukalna 10. Inčukalna Deju svētkus, kuros pulcējās vairāk kā 

700 dejotāji, decembra mēnesī tradicionālo VILKA MĒNEŠA SADANCOŠANOS, kā arī aktīvi 

piedalījās Pierīgas IKSP, Tautas nama rīkotajos pasākumos un  ar deju programmu prezentēja 

novadu vieskoncertos.  Piedalījās deju festivālā “Sasala jūriņa”.  Ar pašvaldības atbalstu tika 

papildināti tautiskie tērpi: sievām tika uzšūtas 12 un vīriem 10 vestes 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs  „Runči un Kaķes”, vadītāja Līga Dombrovska  -  aktīvi piedalījās 

Pierīgas IKSP, Tautas nama rīkotajos pasākumos un  ar deju programmu prezentēja novadu 

vieskoncertos. Cītīgi gatavojās pirmajam  piecgades koncertam. Piedalījās festivālā “Soļi smiltīs” 

 Inčukalna Tautas nama  pūtēju orķestris, vadītājs Vitalis Kikusts -republikas pūtēju orķestru 

konkursā ieguva 3.vietu. Aktīvi piedalījās Pierīgas, republikas un   novada rīkotajos pasākumos. 

Viens no nozīmīgākajiem  un atbildīgākajiem pasākumiem  bija Kurzemes vīru koru salidojumiem 

Saldū, kurā kolektīvs spēlēja dziesmu pavadījumus.  Ar pašvaldības atbalstu tika iegādāti divi 

jauni mūzikas instrumenti  

 Inčukalna amatierteātris, vadītājs Ģirts Sils  – ar  režisora jaundarba  iestudējumu “2+” veiksmīgi 

piedalījās republikas skatē. Ar šo izrādi viesojās Allažos, Vangažos un Līgatnē.  Kolektīvs  iesāka 

darbu pie diviem jauniestudējumiem: “Zaļie mati” pēc K.Galgoni motīviem un R.Staprāna 

“Pēdējā izrāde”. Kolektīvs  aktīvi piedalījās Tautas nama un novada rīkotajos pasākumos. 

Nozīmīga bija piedalīšanās republikas amatierteātru salidojumā Alūksnē.  

Vēl Inčukalna tautas namā darbojas maksas kolektīvi: 

Bērnu tautisko deju studija (vadītāja Līga Dombrovska) – 2019. gada skatē ieguva 2.pakāpi un 

ir gatavi startēt nākamajos Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos.  Aktīvi piedalās Tautas nama rīkotajos  

pasākumos. Par materiālo bāzi rūpējas paši.  

Kā arī interešu kopas: 

1. Inčukalna Mākslinieku kopa ( vadītāja Dace Saulīte) noorganizētas 5 izstādes gadā, tai skaitā 

MĀKSLAS DIENAS  

2.  Līnijdeju grupas  pusaudžiem un jauniešiem( vadītāja Kitija Vāvere)   –labi panākumi 

starptautiskās sacensībās, kolektīvs aktīvi un ar atsaucību piedalās Tautas nama rīkotajos 

pasākumos  

3.  Pāru līnijdeju grupa( vadītāja Kitija Vāvere)    

4.  Līnijdeju grupa pieaugušiem (Aivars Vāvers)  – piedalās sacensībās 

 Jau 4. reizi 2019.gadā tika svinēti vērienīgi Inčukalna novada svētki trīs dienu garumā, kas 

pulcēja vairākus tūkstošus apmeklētājus dažādos pasākumos, kuri  piemēroti dažādām interešu un 

vecuma  auditorijām. Vislielākā atsaucība – novada amatierkolektīvu uzstāšanās, sporta aktivitātes, 

jauno novadnieku un Zelta pāru godināšana, Tautumeitas un Auļi  koncerts, Uguņošana un  
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Zaļumballe. Veiksmīgi tiek veicināta tautas mākslas apmaiņas programma starpvalstu robežās ar 

Igaunijas sadraudzības pilsētu Saue un jaunajiem Baltkrievijas draugiem. Trešās dienas pasākums 

notika Gaujas ciematā vecajā kultūras namā – koncerts, atrakcijas bērniem, seno automobiļu izstāde 

un Latvijas kausa turnīrs “Prāta Spēles”. 

Joprojām veiksmīgi tiek organizēti arī vieskoncerti un viesizrādes Inčukalna Tautas namā. 

Īpašs notikums bija R.Paula un A.Bērziņa vieskoncerts “Es sēdēšu uz jumta”.   Pirmo reizi vasaras 

periodā  notika profesionāla brīvdabas  izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā”.  

Nozīmīgu vietu ir ieņēmusi iespēja inčukalniešiem noskatīties jaunākās latviešu filmas. 

Veiksmīga sadarbība ir ar  Inčukalna pamatskolu, Mūzikas un Mākslas skolu, Pensionāru biedrību, 

Represēto padomi, Inčukalna PII Minka, Vangažu Kultūras namu, Inčukalna Invalīdu biedrību, Sociālo 

dienestu un bibliotēku. Tika papildināta materiālā bāze: Iegādāti jauni galdi ( apaļie) un galdauti, 

priekšnama soli, jauns projektors, skaņas un gaismas tehnika, kā arī citas darbam nepieciešamās 

lietas. 

Tika veikts kosmētiskais remonts Tautas nama ārsienām un uzlabota aparatūras 

novietošanas telpa, kā arī lakota skatītāju zāles grīda  un skatuve.  

Finansiālie rādītāji 2017./ 2018./ 2019.gadā: 

  2017 2018 2019 

Ienākumi kopā 142930 157322 151260 

Ienākumu veidi 

Valsts budžets 2895 4772 4972 

Pašvaldību budžets 137071 148967 135282 

VKKF piešķīrumi - - - 

Ārvalstu fondu piešķīrumi - - - 

Ieejas maksa 1851 2387 9422 

Citi maksas pakalpojumi 1113 1196 1584 

Sponsorējumi, ziedojumi - - - 

Pārējie ienākumi - - - 

    

Izdevumi kopā 142930 157322 151260 
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Kārtējie izdevumi 133868 156299 146980 

KC Kārtējo izdevumu veidi - - - 

Bruto darba samaksa 61829 74784 73490 

Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas 19664 22351 22583 

Tālākizglītība 134 121 215 

Autortiesību apmaksa 1185 1262 1269 

Komunālie maksājumi 9443 10210 9227 

Pārējie kārtējie izdevumi 41613 47571 40196 

Kapitālie izdevumi 9062 1023 4280 

 
Tabulā redzams “Tautas nama ienākumi (euro) salīdzinot 2017.gadu, 2018.gadu un 2019.gadu” 

Iecerētais 2020.gadā:  

Pilnveidot un kvantitatīvi attīstīt māksliniecisko pašdarbību. Papildināt un nodrošināt Tautas 

nama un māksliniecisko kolektīvu materiālo bāzi. Risināt sasāpējušo Tautas nama telpu 

paplašināšanas jautājumu – izstrādāt priekšnosacījumus skiču projektam par piebraucamo ceļu  

Tautas nama skatuvei tehniskām vajadzībām, papildus izejas durvju un sanitārā mezgla  izbūvei.  

Turpināt tradīciju vērienīga novada svētku organizēšanā, organizēt maksas pasākumus ārpus 

paredzētā budžeta un izmantot pasākumiem netradicionālas vietas, lai iedzīvotāji varētu labāk 

iepazīt novadu un tā vēsturi.   

Turpināt darbu pie novada vizuālā tēla pilnveidošanas – vides objektiem, svētku 

noformējuma.  
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4.6. VANGAŽU KULTŪRAS NAMS 

Vangažu kultūras nams ir Inčukalna novada pašvaldības 

struktūrvienība. 2019.gadā Vangažu k/n strādā 14 darbinieki: 

kultūras nama vadītāja, mākslinieciskās daļas vadītāja, 

māksliniece/noformētāja, skaņu-gaismu 

operators/remontstrādnieks, dežurants, divi apkopēji/sētnieki un 

pašdarbības kolektīvu vadītāji: baltkrievu un krievu vokālo 

ansambļu vadītāja/koncertmeistare, Bērnu vokālo ansambļu 

vadītājas, Bērnu deju kolektīva vadītāja/ bērnu un jauniešu 

kolektīva teātra studijas vadītāja/ vidējās paaudzes latviešu 

tautas deju kolektīva vadītāja, Sieviešu vokālā ansambļa vadītāja, 

Vidējās paaudzes latviešu tautas deju kolektīva koncertmeistars/ 

ukraiņu vokālā ansambļa vadītājs. 

Kultūras namā tiek realizēti iepriekš izstrādātie, Inčukalna novada domē apstiprinātie, kultūras 

pasākumu un tradīciju pasākumu projekti: 

 Novadnieces Tatjanas Kozlovas gleznu izstāde. 

 Radošās apvienības “Teātris un es” izrāde bērniem “Trīs sivēntiņi”. 

 Vangažu ukraiņu biedrības un ansambļa “Jatraņ” 25.gadu jubilejas koncerts. 

 Deju studijas “Ciprese” ziemas koncerts. 

 Kora “Sapnis” un dziedātāja Žorža Siksnas meistarklase. 

 Mīlestības sadancis “Ar mīlestības pinekļiem”. 

 Valentīndienai veltīta tematiska balle ar Olgu Rajecku. 

 Filma pieaugušo auditorijai “7 mīlestības”. 

 Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts ar dziedošo Miltiņu ģimeni. 

 Krievu biedrības ansambļa “Krievu Kadriļa” koncerts sievietēm “Sievietei” 

 Filma pieaugušajiem “Klases salidojums”. 

 Teātra dienas festivāls. Vangažu vidusskolas un Vangažu kultūras nama teātru pulciņu dienas 

izrādes. Aktieru runas meistarklase ar Ģirtu Silu. 

 Bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās “Iečivinam pavasari” ar Juri Lisenko. 

 Pierīgas jaukto, vīru un sieviešu ansambļu sadziedāšanās. 

 Lieldienu ieskandināšanas pasākums ar Jogitas Pūpolas muzikālā teātra  rotaļprogrammu. 
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 Mākslas dienu izstāde sadarbībā ar Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolu. 

 Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums “Baltā galdauta svētki” ar Inčukalna 

novada un viesu bērnu pašdarbības kolektīviem. 

 Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums “Īzkrāso vasaru”  

 Vasaras saulgriežu svētku koncertuzvedums ar pašdarbības kolektīviem “Limuzīns Jāņu nakts 

krāsā” 

 “Slāvu vainags” mazākumtautību kolektīvu festivāls. 

 Inčukalna novada svētku ieskandināšana Vangažos - orientēšanās spēle bērniem “Dara liels 

un dara mazs”, Mākslu skolas meistarklase, Momentfoto, nozīmīšu darbnīca, grafiti sienas 

apgleznošana. Svētku kulminācija grupas “Dagamba” koncerts. 

 Nakts brīvdabas kino, mākslas filma “Klases salidojums”. 

 Zinību dienai veltīta filma. 

 Vangažu pilsētas svētku jubilejas koncerts “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, pašdarbības kolektīvi 

un Mārcis Manjakovs. Gada balva kultūrā. Balle kopā ar Ati Ieviņu. 

 Senioru diena kopā ar senioru draugiem no Inčukalna novada, koncerts ar aktieri Ģirtu 

Rāviņu. 

  Mākslas filma pieaugušajiem “Tur”. 

 Izrāde bērniem “Kapteinis Apakšbiksis” 

 Lāčplēša dienas pasākums – gājiens, tikšanās ar zemessargu bataljonu. 

 Inčukalna novada Mākslu skolas izstāde “Manai Latvijai”. 

 Latvijas Valsts 100gades svētku koncerts – dziedātājs Andris Ērglis ar orķestri. Goda 

novadnieku sumināšana. Balle ar grupu “Zelta kniede’’. 

 Mākslas filma pieaugušajiem “Dvēseļu putenis” 

 “Krievu kadriļa” 20 gadu jubilejas koncerts. 

 Egles iedegšana pie Vangažu kultūras nama ar “Rūķu ciems” 

 Ziemassvētku ieskaņas koncerts ar Zvanu ansambli. 

 Ziemassvētku koncertuzvedums bērniem “Vecīša brīnumcimdiņš”  

 Mākslas filma “’Jaungada taksometrs”. 

 Inčukalna novada pašvaldības eglītes bērniem, ar vokālā ansambļa “Siguldiņa” izrādi. 
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 Vecgada balle ar iluzionistu Tomu Felkeru un grupu “Klaidonis” 

Bez amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās un profesionālo mākslinieku viesošanās pilsētas 

iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt: 

 Lekcijas par aktuālām mūsdienu tēmām. 

 Cirka viesizrādes. 

 Mazākumtautību kolektīvu vadītāju seminārs 

Savus tematiskos pasākumus kultūras nams veido ar pašu kultūras nama darbinieku, skolas, 

mazākumtautību biedrību un citiem pašdarbības kolektīviem. Tas dod kolektīvu dalībniekiem iespēju 

paaugstināt savu meistarību un iespēju aktīvi piedalīties pilsētas kultūras dzīvē un pasākumos. Šie 

pasākumi un koncerti ir ļoti labi apmeklēti. Pašdarbības kolektīvi piedalās skatēs un veido arī savus 

atskaites un jubilejas koncertus. Finansiālo iespēju robežās tiek aicināti profesionāli mākslinieki ar 

koncertiem, izrādēm un citiem tematiskiem pasākumiem. 

Finanšu pārskats 

 
2018  2019 

Ienākumi kopā 164610,-  166837,- 

Ienākumu veidi    

Valsts budžets 1242,-  763,- 

Pašvaldību budžets 158285,-  159948,- 

VKKF piešķīrumi    

Ārvalstu fondu piešķīrumi    

Ieejas maksa 1777,-  2425,- 

Citi maksas pakalpojumi 1806,-  1231,- 

Sponsorējumi, ziedojumi 1500,-  2470,- 

Pārējie ienākumi    

 
   

Izdevumi kopā 164610,-  166837,- 

Kārtējie izdevumu veidi    

Bruto darba samaksa 70350,-  73436,- 

Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas 22157,-  22872,- 

Tālākizglītība    

Autortiesību apmaksa 679,-  975,- 

Komunālie maksājumi 11223,-  11308,- 

Pārējie kārtējie izdevumi 40627,-  37283,- 

Kapitālie izdevumi 19574,-  20963,- 
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Tabulā redzams “Vangažu Kultūras nama ienākumi salīdzinot 2018.gadu un 2019.gadu” 

Vangažu kultūras namā darbojas šādi pulciņi:  

 Latviešu tautas deju kolektīvs "Pīlādzītis" 

 Bērnu vokālais ansamblis “Karuselis” 

 Bērnu vokālais ansamblis “Pumpuriņi” 

 Teātra pulciņš “Pigoriņi” 

 Estrādes deju grupa “Ciprese” 

 Ukraiņu ansamblis “Jatraņ” 

 Krievu ansamblis “Krievu kadriļa” 

 Baltkrievu ansamblis “Žuravka” 

 Sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze” 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Augšup” 

Kolektīvi regulāri viesojas citās Latvijas pilsētās - piedalās koncertos, festivālos, labdarības 

pasākumos Rīgā, Gaujā, Inčukalnā, Salaspilī, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ikšķilē, Igaunijā u.c. 

Perspektīva 2020.gadā:  

 Atzīmējot LR Neatkarības atjaunošanas 30.gadadienu izveidot “Strauta Pļavā” skatītāju 

sēdvietas 100 skatītājiem. 

 Vangažu kultūras nama VPDK “Augšup” gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem, piedalīsies deju kolektīvu skatēs. 

 Turpināt sadarboties ar Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolu, Vangažu vidusskolu, 

pensionāru biedrību, amatnieku kopu, pirmsskolas izglītības iestādēm, Inčukalna tautas 

namu u.c sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām, lai radītu vienotu kultūras izpratnes 

konceptu novadā. 

 Veidot īpašu programmu V Inčukalna novada svētkiem. 

 Veidot daudzpusīgus pasākumus, piedāvājot iedzīvotājiem plašākas izklaides iespējas ar 

izzinošu un audzinoša rakstura mērķi. 

 Rast iespēju iepazīstināt iedzīvotājus ar jaunākajām tendencēm mūzikas industrijā un 

mākslas pasaulē, veidot daudzpusīgus video materiālus. 

 Aktīvi iepazīstināt sabiedrību ar kultūras nama darbības daudzpusību dažādos medijos – ar 

preses, Inčukalna novada mājas lapas, radio, televīzijas un citu sociālo tīklu starpniecību.  
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 Paplašināt amatiermākslas kolektīvu darbību un veidot jaunas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas. 

 

4.7. INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS 

 

Inčukalna novada sporta komplekss ir 

pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota 

2003.gada 10.jūnijā ar mērķi nodrošināt 

novada iedzīvotājiem aktīvu brīvā laika 

izmantošanu, veselīgu dzīvesveida attīstīšanu 

un sporta pasākumu organizēšanu. 

Sporta kompleksa darbības pamatuzdevumi: 

1. Nodrošināt materiālo bāzi atbilstoši 

Izglītības likuma, Vispārējā izglītības 

likuma un LR Ministru kabineta noteikumu prasībām sporta priekšmeta standartu un 

licenzētu programmu apguvei Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas audzēkņiem. 

2. Realizēt funkcijas sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īstenot valsts un pašvaldības 

sporta politiku. 

 

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

biljarda zāle, trenažieru zāle. Pakalpojumi tiek sniegti: valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, publiski 

pakalpojumi privātpersonām, maksas pakalpojumi, un pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai 

kopumā. 

Sporta komplekss ir noorganizētas 102. sporta spēles: daudzcīņa, pludmales volejbols, 

dambretes, handbols, badmintons, peldēšanas sacensības, ūdenspolo, spēka vīru sacensības, džudo, 

florbols, futbols, basketbols, handbols. 

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

badmintona, bērnu futbola, ūdenspolo. 

Latvijas čempionāti: Handbola, florbola, futbola, badmintona, galda hokeja, peldēšana, 

džudo. 

Inčukalna sporta kompleksa ir sporta pulcini un sporta komandas: 

1. peldēšanas pulciņš. 

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

3. basketbola 1. jauniešu komandas. 

4. futbola 1.pieaugušo komanda, 3. bērnu komandas. 

5. badmintona pulciņš. 
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6. handbols 1. bērnu komanda. 

7. Ūdenspolo pulciņš. 

8. Frisbija komanda. 

 

 Inčukalna sporta komandas piedalījās vairākos turnīros; 

 Latvijas jauniešu handbola čempionāta. 

 Latvijas florbola čempionāta: (zēni U8, zēni U9, zēni U11, zēni- U13, vīriešu 2 līga.  

 Pierīgas čempionāta. 

 Sporta spēles novada svētkos. 

Inčukalna sporta kompleksa darbība ir stabila, tā nepieciešama Inčukalna novada 

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

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

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

sporta dzīves vadītājiem. 

 

4.8. VANGAŽU PILSĒTAS PĀRVALDE 

Svarīgākie 2019.gada laikā paveiktie darbi Vangažu pilsētā: 

 Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikta Vangažu vidusskolas stadiona izbūve, kur 

projektēšanas darbi jau bija iesākti 2018.gadā. 

 Pabeigti Gaujas ielas pārbūves darbi, kas tika sākti 2018.gada rudenī. 

 Nobruģēta gājēju ietve Meža ielā. 

 Izveidots un nobruģēts gājēju celiņš no Vangažu Kultūras nama līdz Smilšu ielai. 

 Kā ik gadu veikti tekošie ielu un piebraucamo ceļu seguma remonts un dažādi labiekārtošanas 

darbi pilsētā. 
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5.IESTĀDES 

5.1. BĀRIŅTIESA 

Bāriņtiesa ir Inčukalna novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. 

Inčukalna novada bāriņtiesas esošais sastāvs  apstiprināts Domes sēdē 17.07.2019., un tā pilnvaras, 

saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, spēkā ir piecus gadus. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Kokina (augstākā pedagoģiskā un juridiskā izglītība; maģistra 

grādi sporta pedagoģijā un civiltiesībās); Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Renāte Grišāne 

(augstākā juridiskā izglītība; maģistra grāds privāttiesībās); Bāriņtiesas locekļi – Marita Rušiņa 

(augstākā juridiskā izglītība; maģistra grāds sociālajā darbā); Māris Onskulis – pašvaldības dzīvojamā 

fonda pārvaldnieks (augstākā juridiskā izglītība); Indra Hofmane – juriskonsults personālvadības 

jautājumos (juriskonsulta augstākā izglītība; maģistra grāds valsts pārvaldē). 

Inčukalna novadā, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma 

lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus likumā 

noteiktos uzdevumus personām, kuras dzīvo Inčukalna novada teritorijā. Par notariālo darbību 

veikšanu, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, no fiziskām personām tiek iekasēta valsts nodeva, kura tiek 

iemaksāta Inčukalna novada domes kasē. 

Inčukalna novada Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada administratīvā teritorija. 

Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Inčukalna novada dome 2018. gadā izlietotie 

līdzekļi EUR 51 613.00 (2018. – 44690.06; 2017. – 42432.07).  

 Inčukalna novada Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Inčukalnā un Vangažos, divas reizes 

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

12.00 un no plkst. 13.00 – 18.00. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas 

personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 

       Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece saņem pašvaldības domes noteiktu 

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

nostrādāto stundu skaitam pēc pašvaldības domes noteiktas likmes, 2 bāriņtiesas locekļi, 

nepārsniedzot 20 stundas mēnesī, 1 bāriņtiesas loceklis, kura amata aprakstā ir arī darbs ar NPAIS 

(nepilngadīgo personu aizsardzības sistēmu), - līdz 100 stundām mēnesī. 

Bāriņtiesas darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju apmeklējot kursus un seminārus, kā arī 

supervīzijas. Bāriņtiesa sadarbojas ar citām institūcijām. Pie bāriņtiesas ir izveidota un darbojas 

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa (bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietniece, sociālās darbinieces darbā ģimenēm un bērniem, pašvaldības policijas 

inspektore). Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti psihologs, ģimenes ārsti, bērnudārzu 

vadītājas, skolu direktores,  nepilngadīgo lietu  inspektores, skolu sociālie pedagogi u.c), kura  sanāk 

kopā un izrunā aktuālos jautājumus saistībā ar ģimenēm un bērniem, jo tikai sadarbojoties un 

strādājot komandā iespējams sasniegt pozitīvus rezultātus. 
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Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Inčukalna novada Bāriņtiesa: 

- aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un 

tiesības; 

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

aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; 

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

Bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; 

- sadarbojas ar citām Bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

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

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

aizstāvību; 

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

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; 

- neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai 

personai; 

- sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies 

bāriņtiesā; 

- Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu 

kriminālprocesā. 

 

Kā nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un 

citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību 

aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu 

apdraudējumu. 

 Komunikācijai ar sabiedrību, bāriņtiesa pāris reizes gadā ievieto novada mājas lapā vai 

vietējā laikrakstā informāciju iedzīvotājiem un interesentiem bāriņtiesas kompetences jautājumos. 

Bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, reizi gadā klātienē, nozīmējot 

tikšanos, informē iedzīvotājus par bērnu tiesības aizsardzības jautājumiem. 

2019. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemti 46  lēmumi (2018. – 39; 2017. – 46), t. sk. 

- par atzinuma došanu tiesai                                                                                               -3; 

- par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts                         -5; 

- par saskarsmi                                                                                                                      -2; 

- vienpersoniski lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu                                      -2; 

- par aizgādības tiesību pārtraukšanu/nepārtraukšanu                                                 -7; 

- par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai                                       -2; 

- par aizbildnības nodibināšanu                                                                                         -3; 

- par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu                                                      - 4; 

- par mantiskām lietām                                                                                                       -2; 

-  par bērnu ievietošanu audžuģimenē                                                                           - 4; 
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- par bērna izņemšanu no audžuģimenes                                                               -1; 

- par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai                                                      -2; 

-  par aizgādņa atlaišanu                                                                                             -1; 

- par viesģimenes statusa piešķiršanu                                                                     -1; 

- par brāļu šķiršanu                                                                                                     -1; 

- par ievietošanu vai izņemšanu no institūcijas                                                      -2 ; 

- par adopcijas jautājumiem                                                                                       -3. 

 2019. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 262 notariālās darbības (2018. – 268; 

2017. – 272), t.sk.   

- sastādītas un apliecinātas pilnvaras                                                                         -91; 

- sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts                     -40; 

- sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai                                          -44; 

- izdarīti parakstu apliecinājumi                                                                      -52; 

- apstiprinātas dokumentu kopijas                                                                               -15; 

- sastādīti testamenti                                           -6; 

- sastādīti līgumi                                                                                -14.                                                                           

  

Par Bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām  Inčukalna novada domes kasē 2018. gadā 

iemaksāta valsts nodeva  EUR 2103.01 ( divi tūkstoši viens simts trīs  eiro un 01 cents). 2018. – 

2009.14; 2017. – 2183.71. 

 
Tabulā redzams “Bāriņtiesas darbībai piešķirtie finanšu līdzekļi (euro) laikā posmā no 2016.gada līdz 

2019.gadam” 
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5.2. SOCIĀLAIS DIENESTS 

 

Pamatinformācija: 

 iestādes juridiskais statuss- pašvaldības iestāde 

Inčukalna Sociālais dienests, Reģistrācijas 

Nr.90000068337, juridiskā adrese Atmodas iela 2A, 

Inčukalns, Inčukalna nov. 

 politikas jomas, nozares, apakšnozares vai 

funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga – sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana un 

organizēšana pašvaldības iedzīvotājiem. 

 iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās 

budžeta programmas (apakšprogrammas)- Valsts sociālās politikas nostādņu īstenošana, veicot 

kvalitatīvu sociālo darbu un nodrošinot sociālos pakalpojumus. Pašvaldības sociālā budžeta 

administrēšana, ievērojot valsts likumdošanu un citus saistošos normatīvos aktus. 

 pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)- Sociālā darba un sociālo pakalpojumu 

pilnveide atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām. Deinstitualizācijas (DI) pakalpojumu 

nodrošināšana. 

 Sociālā dienesta struktūrvienības un pakalpojumu palīgresursi: Dienas centrs “Vangaži”,  dienas 

centrs “Gauja”, sociālie dzīvokļi, specializētais autotransports. 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti: 

 2.1budžeta finansējums un tā izlietojums: pašvaldības iedalītie sociālā budžeta līdzekļi tiek 

izlietoti atbilstoši mērķiem, lai nodrošinātu trūcīgo un maznodrošināto pašvaldības iedzīvotāju 

pamatvajadzības kā arī atbalstītu mazaizsargātas iedzīvotāju grupas. Izlietoto līdzekļu apjoms 

sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2018. un 2019.  gadā liecina par to, ka 

iedzīvotāju pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem joprojām ir augsts; izvēloties 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma formas, prioritāte tiek dota ģimeniskai videi bērnus 

ievietojot audžuģimenēs vai pie aizbildņa. 

 No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie pakalpojumi trīs gadu griezumā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc pabalstu mērķiem varam vērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības: 

No pašvaldības budžeta 

līdzekļiem apmaksātie 

sociālie pakalpojumi 

2017.g 2018.g 2019.g 

EUR 

159400.00 

EUR 

148559.00 

 

EUR 

232717.00 
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2018 2019 

mērķis EUR Ģim./bērni EUR Ģim./bērni 

Piešķirtie pabalsti 
bez ienākumu 
izvērtēšanas 

dzimšanas pabalsts 20170 83 18070 74 ģim 

apbedīšanas pabalsts 11400 76 13050 87 pers 

Ziemsvētku paciņas bērniem līdz 
7g.v. 

3426 750 bērni 4200 720 bērni 

mācību līdzekļiem (netestēts) 
bērniem bāreņiem, daudzbērnu 

ģimenēm 
5040 144 bērni 5985 200 bērni 

rehabilitācijai (bērniem 
invalīdiem~ 28, 1.gr.in. ~61;  inv 

no bērnības~28) 
4600 46 5200 45 pers 

tuberkulozes slimniekiem 125 1 467 3 pers 

pabalsts  krīzes situācijā 4351 23   

represētiem 3500 50 3430 49 pers 

barikāžu dalībniekiem 1560 26 1560 26 pers 

jubilejas- 75, 80,85, 90 utt. 4680 138 6150 171 pers 

Ziemsvētku pabalsts bērniem 
invalīdiem, 1.gr.inv.,  inv no 

bērnības, daudzbērnu ģimenēm) 
15480 499 bērni 

2880 96 inv 

13260 
 

442 bērni/ 141 
daudzb.ģim 

socpsih.saites stiprināšanai 
aizbildņu ģimenēm 

7800 13 bērni 7550 14 bērni 

bāreņiem vienreizējais pabalsts 377 1 1760 5 bērni 

bāreņiem, kas turpina mācīties 
ikmēneša pabalsts 

832 1 1792 4 bērni 

audžuģimenēm ikmēneša pabalsti 28476 
2 ģim./ 7 

bērni 
38000 9 bērni 

 
Pabalsts soc.rehabilitācijas 

mērķiem   
440 7 pers 

  111817  123794  

 
 

2018 2019 

mērķis EUR ģimenes EUR Ģimenes/personas 

Piešķirtie pabalsti 
pēc ienākumu 
izvērtēšanas 
(trūcīgām, 

maznodrošinātā
m personām) 

brīvpusdienas (skolā un PII) 2747 18bērni 2350 17 bērni 

GMI pabalsts 4009 19 2332 11 ģim 

Mājokļa pabalsts 40570 273 32225 214 ģim 

Aprūpei mājās 2540 10 1800 5 pers 

mācību līdzekļiem 585 16 bērni 195 6 bērni 

Medicīnas pakalpojumiem 12438 83 10309 106 ģim/pers 

  
62889 

 
49211 
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Tabulā redzams, ka salīdzinājumā ar 2018.gadu, 2019.gadā  nedaudz mazinājies ienākumu 

testēto pabalstu saņēmēju skaits, jo pensionāru pensijas tiek indeksētas un turpina pieaugt; 

daudziem pensijas līmenis pārsniedzis EUR 310.00 robežu, kas nozīmē, ka šie pensionāri nevar 

pretendēt uz mājokļa pabalstu un pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai kā maznodrošinātas 

personas. Brīvpusdienas Inčukalna novada abās skolās apmaksā pašvaldība bērniem no 1. Līdz 

8.klasei ieskaitot, tāpēc pabalsts brīvpusdienām ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 

 

Inčukalna novada Sociālais dienests veic aktīvu motivējošu darbību iedzīvotāju iesaistīšanai 

dažādos sabiedrības atbalsta procesos. Tādējādi katru gadu tiek izmaksātas vienreizējas naudas 

balvas politiski represētām personām, kā arī no 2018.gada -1991.gada barikāžu dalībniekiem. 

1.1. būtiskākie nodrošinātie sociālie pakalpojumi: 

1.1.1. aprūpes pakalpojums mājās personām, kurām funkcionālu traucējumu dēļ 

nepieciešama kopšana; 

1.1.2. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijās pakalpojums institūcijā 

pilngadīgām personām un bērniem- SOS ciematos, pie aizbildņiem un audžu ģimenēs; 

1.1.3. psihologa pakalpojums (pašvaldībā dzīvojošām personām un personu grupām krīzes 

un psihosociālu situāciju risināšanai); 

1.1.4. dienas centra pakalpojums (pilngadīgām personām un bērniem dažādu brīvā laika 

aktivitāšu īstenošanai un sadzīves prasmju uzlabošanai); 

1.1.5. veļas mazgāšanas pakalpojums; 

1.1.6. dušas pakalpojums; 

1.1.7. speciālā autotransporta pakalpojums personām ar pārvietošanās grūtībām. 

1.1.8. DI ietvaros pieprasīto pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotājiem ar GRT. 

1.1.9. Specializēto darbnīcu pakalpojums, ko sniedz Inčukalna Invalīdu biedrība. 

1.1.10. Ģimenes asistenta pakalpojums. 

1.2.  Sociālā dienesta darbības novērtējums  

1.2.1. Personāls – kopā 18 darbinieki un vadītāja;( 6 sociālie darbinieki, 2 sociālā darba 

organizatori, 2 dienas centru vadītāji, 2 psiholog1, 2 sociālo māju pārziņi, 1 speciālā 

autotransporta vadītājs, 3 apkopējas). 

1.2.2. Darbinieku kvalifikācija atbilst SPSP likuma normām. 

1.2.3. Sociālā dienesta darba organizācija tiek īstenota divos teritoriālajos klientu 

pieņemšanas punktos    : Inčukalnā, Atmodas ielā 2A un Vangažos, Meža ielā 1. Telpu  

materiāli tehniskais aprīkojums atbilst valsts noteiktajiem standartiem. 

 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

 

Inčukalna Sociālā dienesta informācija par dienesta struktūru, darbības sfērām, sociālo 

palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem regulāri tiek atspoguļota gan interneta vietnēs – 

pašvaldības mājas lapā (www.incukalns.lv) un sociālā dienesta mājas lapā (www.sdincukalns.lv), gan 

pašvaldības avīzē “Novada vēstis”. 
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Inčukalna Sociālais dienests sadarbojas ar novada nevalstiskajām organizācijām – Inčukalna 

pensionāru biedrību, sarkanā krusta biedrību, Inčukalna invalīdu biedrību, amatnieku kopu un 

mazākumtautību (ukraiņu, krievu, baltkrievu) diasporām. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 nākamā gada galvenie uzdevumi: 

o darbinieku izglītošana jaunu sociālā darba metožu apgūšanā; 

o supervīzijas pasākumu īstenošana; 

o dienas centru darbības paplašināšana darbā ar pusaudžiem un bērniem. 

o Deinstitualizācijas procesu veicinošu pasākumu attīstīšana. 

 nākamā gada plānotie sadarbības projekti : 

o turpinās iekļaušanās Pierīgas DI pasākumu kompleksā. 

o Rehabilitācijas kabineta izveidošanas procesa organizēšana. 

 

 

 

5.3. INČUKALNA PAMATSKOLA 
 

Inčukalna pamatskola ir Inčukalna novada 

izglītības iestāde, tās dibinātājs ir Inčukalna novada 

dome. Skolas juridiskā adrese ir Inčukalna 

pamatskola, Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna 

novads, LV-2141. Skolas mājas lapas adrese: 

www.incukalnapsk.lv. Skolas aktualitātes vērojamas 

FaceBook kontā @incukalnapsk. 2019.gadā skola tika 

akreditēta līdz 2025. gada rudenim. 

2019. gadā mācību saturu nodrošināšanai 

Inčukalna pamatskola īstenoja trīs licenzētas un akreditētas programmas: 

Nr. 
Izglītības programmas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Licenzēšanas 

datums 

Izglītojamo skaits 

mācību gadā 

1. 
Vispārējās pamatizglītības 

programma 
21011111 08.10.2009. 248 

2. 
Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 
01011111 08.10.2012. 39 

4. 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 02.11.2009. 8 

 

Skolas darbības pamatmērķi: 
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 veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra skolēna harmoniskas personības veidošanos un 

attīstību; 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 

standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

 īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei; 

 radīt iespēju padziļināt un radoši apgūt mācību priekšmetu programmas; 

 izvēlēties atbilstošas izglītošanas darba metodes un formas; 

 racionāli izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem celt vispārējo izglītības un kultūras līmeni; 

 sekmēt izglītojamo pilsonisko un patriotisko audzināšanu; 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Avots 2019.g. 

Tehnisko darbinieku atalgojums 146604 euro 

Ēku, būvju telpu remonts, preces, pakalpojumi 84898 euro 

Pamatkapitāla veidošanai 14637 euro 

Pašvaldības finansējums interešu izglītībai 0 euro 

Pašvaldības finansējums atbalsta personālam 22110 euro 

Pašvaldības finansējums 5.-6.g. grupai 5970 euro 

Brīvpusdienas 5., 6., 7., 8. klasei visu gadu, 9.klasei no 1.septembra 20958 euro 

Citi ienākumi 1343 euro 

Inčukalna novada domes piešķirtais budžets Inču kalna pamatskolai 2019.gadā 

2019.gadā skolā veikti šādi remontdarbi: 

 110. un 115. kabinetu pārbūve, izveidojot 2 stāvu mācību un atpūtas telpas pirmsskolas grupai 

“Ezīši”. 

Valsts mērķdotācija 

Avots 2019.g. 

5-6 gad. valsts budžeta mērķdotācija un mācību līdzekļi 26605 euro 

Valsts budžeta mērķdotācija skolotāju algām un māc. līdzekļiem 290603 euro 
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Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai 19128 euro 

Valsts mērķdotācija brīvpusdienām (1.-4. klasei) 29547 euro 

 

Personāls 

 2019. gadā skolā strādā 34 pedagogi no tiem 18% vīrieši.  

5 pedagoģiskā personāla darbinieki studē pedagoģijas zinātnes, 17 jau ir ieguvuši bakalaura, bet 12 

maģistra grādu. Visi skolas darbinieki ir pilnveidojuši savas zināšanas tālākizglītības kursos bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī turpina izglītoties kompetenču un speciālās izglītības 

jautājumos. 

 
Tabulā redzams Inčukalna pamatskolas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 

 

  Pedagoģiskā personāla vidējais vecums ir 45 gadi. Skolas darbu nodrošina arī 17 tehniskie 

darbinieki. Viņu vidējais vecums 56 gadi. 29% no tiem vīrieši.  Skolā veicam drošas un estētiskas 

vides uzlabošanas pasākumus, lai pozitīva apkārtējā vide veicinātu pozitīvu attieksmi. 

 
Tabulā redzams Inčukalna pamatskolas darbinieku sadalījums pēc dzimuma 
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Komunikācija un sabiedrība. 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Skolai ir regulāra 

sadarbība ar Inčukalna novada Domi. Ļoti veiksmīga ir sadarbība skolas budžeta veidošanā un skolas 

darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji ieinteresēts.  Ieguvēji ir visi, jo novads un sabiedrība ir 

ieinteresēti veiksmīgā skolas attīstībā.  

Skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Inčukalna novada pašvaldības institūcijām– Sociālo 

dienestu, Bāriņtiesu, kā arī Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, Reģionālās pašvaldības un valsts policiju. 

Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu 

risināšana, paraugdemonstrējumi.  

Skolas kolektīvs piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. Skolai ir produktīva sadarbība ar 

Nevalstiskajām organizācijām. Piemēram, ar  apvienību Inčukalna izaugsmei. Profesionāla sadarbība 

izveidojusies ar Pierīgas IKSP. Skolai ir sadarbība ar partnerskolām metodiskajā darbā – Vangažu vidusskolu 

un citām Pierīgas skolām. 

2019. gadā skola turpina sadarbību ar Aasmae pamatskolu, Saue apriņķī, Igaunijā. Augustā un 

oktobrī organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem, bet maijā sadraudzības pasākumi abu 

pamatskolu vecāko klašu skolēniem. Pasākumu laikā vadības pārstāvji analizēja izglītības sistēmas Latvijā 

un Igaunijā, vienojās par turpmāko sadarbības formu attīstību, iesaisti starptautisku projektu veidošanā. 

2019. gadā turpinās aktīva karjeras izglītība un uzsākti projekta “Skolas soma” kultūras un mākslas 

pasākumi. Skolai ir laba pieredze sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram, „Rāmkalni”, „Elvi”. 

2019. gada vasarā uzsākts Erasmus+ projekts “Soli pa solim augšup”, kura gaitā 7 Inčukalna 

pamatskolas pedagogi oktobrī devās uz Grieķiju, Krētas universitāti, lai apgūtu un vēlāk dalītos savā 

pieredzē par radošuma un IKT sasaisti. Skola turpina Veselību veicinošo skolu tīklā, kā arī 

pilotprojekta mācību priekšmeta „Datorika” aprobēšanā. 

 

Nākamā gada plānotie pasākumi 

2020.gadā plānots turpināt sadarbību ar kaimiņu mācību iestādēm piemēram: mācību 

ekskursija uz Vangažu vidusskolu, karjeras nedēļa sadarbībā ar Vangaži PII „Jancis”, PII „Minka”. 

Turpināt sadarbību ar Aasmae pamatskolu, Saue apriņķī, Igaunijā. (vecāko klašu skolēnu un pedagogu 

pieredzes apmaiņas pasākumi). Turpinās sadarbība ar Reģionālo pašvaldības policiju un pašvaldības 

iestādēm, tai skaitā Civilās aizsardzības dienas organizēšana. Dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar 

Inčukalna tautas namu, piem. Lāčplēša diena, Komunistiskā terora upuru piemiņas diena, Mākslas 

dienas, Dziesmu diena, Deju svētki un Novada svētki u.c. 

Erasmus+KA1 projekta ietvaros plānotas projekta „Soli pa solim augšup” aktivitātes un 

projekta noslēguma pasākumi. Skola turpinās darboties Veselību veicinošo skolu tīklā, kā arī 

pilotprojekta mācību priekšmeta „Datorika” aprobēšanā, attīstīs IKT spektru, atbalstot datorikas, 
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robotikas un programmēšanas pulciņus. Ar 1. septembri uzsāks kompetenču saturā balstītas 

mācības 1., 4., 7. klasēm. Skola aktīvi darbosies “Karjeras izglītības” projektā, SAM (Atbalsta 

pasākumi)  un “Skolas somas”, izmantojot visas projektu piedāvātās iespējas racionāli lietojot un 

pielāgojot līdzekļus skolēnu kompetenču veicināšanai. 

 
 
5.4. VANGAŽU VIDUSSKOLA 

Vangažu vidusskola ir Inčukalna 

pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz 

Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Vangažu 

vidusskolas nolikumu, kuru apstiprina Inčukalna 

novada dome. Vangažu vidusskola ir Inčukalna 

novada izglītības iestāde no 2009. gada jūlija. 

Vangažu skola pirmo reizi minēta 1737. gadā. 

Jaunā Vangažu pamatskola darbojas no 

1959. gada, Vangažu vidusskola - no 1972. 

gada. Skolai raksturīga koncentrētas mazas 

pilsētas sociālā vide. 

Vangažu vidusskola mācās: 

 2017. 2018. 2019. 

Pirmskolas grupās 47 62 62 

1.-9. klase 377 398 391 

10.-11. klase 51 52 51 

Kopā  475 512 504 

 

  Skolā realizē 7 izglītības programmas:  

 ,,Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programma”; 

 ,,Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības mazākumtautību programma”; 

 ,,Pamatizglītības programma ar latviešu mācībvalodu”;  

 ,,Mazākumtautību pamatizglītības programma”; 

 ,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”; 

 ,,Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem”;  

 ,,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma”. 

 

Attīstības prioritātes 2018./2019. mācību gadā 
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1.Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta personāla pieejamības uzlabošana. 

2.Mācību satura integrācijas iestrādņu veidošana un aprobācija, sasaiste ar kompetenču pieejas 

ieviešanu vispārējās izglītības standartos. 

3. Latviešu valodas sekmju līmeņa uzlabošana vidējās izglītības posmā. 

4. Atbalsta sniegšana karjeras vadības prasmju apguvē. 

5. Drošas un emocionāli pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana 

6. Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana. 

7. 21. gadsmita mācīšanās prasmju pilnveide skolēniem. Personāla attīstība darbam mūsdienu skolā. 

8. Skolas darbības pašvērtējuma veikšana par plānoto periodu un jauna attīstības plāna izstrāde. 

 

Vangažu vidusskolas galvenie uzdevumi 2018./2019. māc. g. 

• Apzināt pedagogu un izglītojamo radošo potenciālu, pozitīvas sadarbības pilnveidošanai. 

• Nodrošināt izglītības kvalitāti, sekmējot katra izglītojamā izaugsmi. 

• Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumu ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

• Audzināt pašdisciplīnu, veicinot pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās attiecības un precīzu skolas 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

•  Aktualizēt skolēnu padomes darbību, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības 

iespējas pasākumu organizēšanā, vadīšanā, izvērtēšanā. 

•  Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko 

līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, gatavojoties Latvijas simtgadei. 

• Organizēt pedagogu, vecāku, skolēnu iesaistīšanos 2017.-2019. gada attīstības plāna 

izvērtēšanā. 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Skolas budžets izglītības procesa nodrošināšanai: 

 2019. 

Tehnisko darbinieku atalgojums 213979 

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu algām, mācību 

līdzekļiem 
554349 

Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai 34041 

Ēku, būvju remontdarbiem, preces pakalpojumi 108772 

Pamatkapitāla veidošanai 835300 

Pašvaldības finansējums atbalsta personālam 10841 



INČUKALNA NOVADA 2019.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

64 
 

Pašvaldības finansējums 5-6grupai 32525 

Brīvpusdienas 5.- klasei 37938 

Valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienām 1.-4. klasei 43837 

 Tika veikta sporta laukuma rekonstrukcija. 

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

pašvaldības finansējumu.  

 

Realizētais 

Iesaistīšanās: 

 Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”, 

Mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

 Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”: 

Mērķis - kompetenču un talantu identificēšana un izkopšana izglītības iestādē, inovatīvas 

mācību formas un pieejas vispārējās izglītības iestādē. 

 Apzināta skolotāju pieredze mācību stundās un audzināšanas darbā karjeras jautājumos. 

 Īstenojot mācību priekšmetu programmas, mācību stundās skolotāji motivē skolēnus 

tālākizglītībai, stundu tematika  saistīta ar reālo dzīvi. 

 Mācību stundā, pētnieciskajā darbā un katrā pārbaudes darbā ir radošie momenti. Skolēni 

mācību gada laika attīsta savu talantu un radošumu fakultatīvajās nodarbībās, konsultācijās, 

projektos, interešu izglītības pulciņos, patstāvīgi, gatavojoties mācību olimpiādēm. 

 2018./2019. m. g. 11.,12. klases skolēni turpināja piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi 

Līderis”, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un 

personības attīstībā.  

 

Sākumskolas metodiskās komisijā 

 2.-4. klašu skolotāji gatavoja skolēnus starptautiskajai matemātikas olimpiādei ,,Ķengurs”. 

 1.-4. klašu skolēni piedalījās ESF projektā ,,Veselīgs uzturs’’. 

 4.a klases skolniece piedalījās Pierīgas novadu Latviešu valodas olimpiādē. 

 3.a klases komanda piedalījās Pierīgas novadu 3. klašu konkursā ,,Erudīts”. 

 4.a un 4.b klase piedalījās projektā ,,Sporto visa klase’’. 

 Sākumskolas skolēni un skolotāji piedalījās ,,Lielās talkas” pasākumos. 

Pieredzes apmaiņa - atklāto stundu analīze 

Šajā mācību gadā skolotājas I.Grinberga un O.Kravčenko rādīja atklātās mācību stundas, lai 

iepazīstinātu kolēģus ar savām darba metodēm un paņēmieniem, kā nodrošināt kompetenču pieeju 
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mācību procesā, kā uzsvaru liekot uz kompetencēm - ,,Mācīšanās mācīties. Skolēnu sadarbības 

prasmes’’. 

Mācību priekšmetu popularizēšanas pasākumu analīze 

Novembrī, Patriotu mēneša ietvaros, notika dažādas aktivitātes, kas saistījās ar dažādiem 

mācību priekšmetiem - dzimto valodu, sociālajām zinībām, radošajiem mācību priekšmetiem. 

Skolēni labprāt piedalījās organizētajās aktivitātēs, bija ļoti radoši un ieinteresēti. Karjeras projekta 

ietvaros skolēni piedalījās keramikas un šūšanas meistarklasēs. 

Visi sākumskolas skolēni piedalījās Cēsu ZINOO centra organizētajās nodarbībās ,,Lielajā 

zinātkāres dienā’’, kas notika skolas telpās. 

Skolā tika organizēta matemātikas olimpiāde 1.-4. klašu skolēniem. Piedalījās 3 labākie 

matemātiķi no katras klases. Tika noteikti klašu grupu labākie matemātiķi, kā arī visas sākumskolas 

trīs labākie matemātiķi. 

 

Matemātikas, dabas zinību un sociālo zinību metodiskā komisijā 

Plānotās sanāksmes: 

 Mācību rezultātu analīze 2017./2018.m.g. Metodiskā darba plānošana. 

 Mācību priekšmetu popularizēšanu pasākumi. 

 Novada metodiskajos semināros apgūtā pieredzes apmaiņa. 

 Atklātās stundas vadīšana. Mācīšanās mācīties, skolēnu sadarbība. 

 Mācību priekšmetu sasniegumu analīze. 

Skolotāj aktīvi iesaistījās semināros un kursos: 

 Kursi “Matemātika jaunā satura kontekstā”, Siguldas valsts ģimnāzija.  

 Kursi ,,Dziļās mācīšanās elementu integrēšana dabaszinātņu mācību procesā skolēnu 

radošuma un domāšanas attīstīšanai”. Siguldas valsts ģimnāzija 

  Kursi skolu administrācijai „Mūsdienīga skola” 

 Kursi ”Robottehnikas un programmēšanas mācību metode pamatskolā ”AlfaRobot.lv”, Rīgā 

  

         Skolotāji iesaistījās projektos un ekskursijas: 

o Mācību ekskursija 12. kl., Kuldīga   

o  Mācību ekskursijas 9.-12.kl.  LR Saeima, Rīgā  

o Mācību ekskursija „Zinātnieku nakts”, Rīgā   

o Mācību ekskursija 7.c kl. Spilve, Babītes nov.   

o Mācību ekskursija 7.a, 8.a, 9.a kl, Pūre  

o Vēstures stunda ,,Fakti un maldināšana. Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana”. 

Vangaži.  

o Futbola turnīrs, Siguldas Sporta centrs 
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o Mācību ekskursija 7.b, 8.b, Rīga,  

o Mācību ekskursija (Iniciatīva Skolas soma) Rīgas osta 

o Ģimenes sporta svētki  

o Mācību ekskursija 7.b, 8.b kl. Tartu AHHAA Zinātnes centrs   

o „Līderu diena”  Biznesa augstskolā „Turība”  

o Mācību ekskursija 5.b kl. Starptautiskā lidosta „Rīga”   

o Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā, Inčukalns  

  

Valodu metodiskās komisijā 

Paveiktais (metodiskie semināri, MK skolotāju profesionālās darbības pilnveide-kursi, 

semināri, citi pasākumi, skolēnu un skolotāju līdzdalība novada pasākumos). 

Atbilstoši skolas galvenajiem uzdevumiem, izvirzītajām prioritātēm, MK uzdevumiem un darba 

plānam, mācību gada laikā notika metodiskais seminārs „Kā mācīt Millenium paaudzes bērnus?” 

Plānotās sanāksmes: 

Mācību rezultātu analīze 2017./2018.m.g. 

Metodiskā darba plānošana. 

Novada metodiskajos semināros apgūtā pieredzes apmaiņa. 

Mācību priekšmetu popularizēšanu pasākumi. 

Pieredzes apmaiņa - atklāto stundu analīze. 

 

Skolotāju pieredzes apmaiņa 

Mērķis: Pedagoģiskās pieredzes izzināšana. Aktīvu un radošu pedagogu popularizēšana, kuri 

izmanto inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, attīstot skolēnos daudzveidīgas 

kompetences. 

Kompetence: Mācīšanā mācīties, skolēnu sadarbība, saziņa valodā. 

Priekšmeti: angļu valoda, krievu valoda, latviešu valoda. 

Klases: 4. a, 7.b, 1.b. 

Tēmas: Veselības problēmas, Divdabji, Lieldienas. 

Secinājumi: Turpināt atklāto stundu vadību. Gatavojoties atklātajām stundām, meklēt 

efektīvāko mācību paņēmienu, lai iegūtu pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību mācību procesā. 

Stundas analīzē kolēģiem bija iespējams dalīties savā pieredzē. 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 

Priekšmets Vangažu vidusskolā 

2018. 

Valstī Vangažu 

vidusskolā 

2019. 

Valstī 
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Latviešu valoda 59.52 52,60 49.52 49.9 

Angļu val. 72.68 61.90 68.16 62.70 

Krievu val. 82.53 70.30 88.53 74.4 

Bioloģija  53.33 60,80 52.00 57.1 

Vēsture 84.88 40.00 - - 

Matemātika  30.15 34,6 33.65 32.70 

Valsts val. 9. klase 68.94 66,5 67.91 62.90 

 

SKOLĒNU REZULTĀTI VALSTS MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS 

2018./2019. māc. g. 

Matemātika  3.vieta 5.klase 

Matemātika  Atzinība  5.klase 

 

STARPTAUTISKĀ MATEMĀTIKAS KONKURSA "ĶENGURS-2019" REZULTĀTI 

Klase Vieta 

skolā 

Vieta 

Latvijā 

Dalībnieku skaits  

Latvijā 

2.b I 92. 2528 

3.b I 270. 2585 

4.b I 331. 2620 

5.a I 107. 2018 

6.b I 96. 1630 

7.a I 118. 1476 

8.a I 186. 1103 

9.a I 268. 1037 

12. I 53. 133 
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Konkursā no Latvijas piedalījās 16500 dalībnieki, no tiem 46 Vangažu vidusskolas skolēni. 

SKOLĒNU REZULTĀTI STARPNOVADU MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS 

PRIEKŠMETS KL. VIETA 

Angļu valoda 7.a II 

Angļu valoda 7.a III 

Angļu valoda 7.a Atzinība 

Personāls 

Pagājušajā mācību gadā skolā strādāja 53 pedagogi, no tiem 19 ir skolas absolventi. 15 

pedagogiem ir maģistra grāds, 1 - doktors. 

Izglītības procesa nodrošināšanai ir visi nepieciešamie pedagogi ar augstāko izglītību un 

attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. Pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju attīsta un pilnveido, 

regulāri piedaloties tālākizglītības kursos, darbojoties projektos, piedaloties semināros, 

metodiskajās sanāksmēs, citu skolu apmeklējumos. 

Pedagogi uzskata, ka viena no efektīgākajām tālākizglītības formām ir tālākizglītība savas 

skolas ietvaros, kas mūsu skolā tiek sekmīgi realizēta. 2018./2019.m.g.  skolā ir organizēti kursi 

,,Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.” 8.st. un “,,Ievads eTwining” 6.st. 

Pedagogu sastāvs  

 pēc pedagoģiskā darba stāža  

 

0-5 gadi 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41- 47 Kopā 

5 6 4 6 3 5 5 8 11 53 

32.7% 10.2%  10.2% 10.2% 14.3% 6.1% 12.2% 4.1% 100% 

 

 pedagogu vecums 

21-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi 51-60 gadi 61-70 gadi 71-75 

1 7 14 17 13 1 

 

Skolā strādā 28 tehniskā personāla darbinieki. 

Stāžs: 



INČUKALNA NOVADA 2019.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

69 
 

0-5gadi 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

6 8 4 0 2 4 1 

 

Tehniskā personāla vecums: 

18-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi 51-60 gadi 61-70 gadi 70-75 

1 4 8 6 8 1 

 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

 

Informācijas apmaiņa ar vecākiem notiek e-klases vidē savlaicīgi un regulāri. 

 Ir jaunas sadarbības formas Vecāku nedēļas aktualizēšanai. 

 Skolas pedagogi un skolēni aktīvi iesaistās novada organizētās aktivitātēs un pasākumos. 

 Skolēni ir viesojušies dažādās darbavietās, izzinot profesijas specifiku un karjeras iespējas. 

 Regulāra informācija par skolas aktualitātēm skolas mājaslapā, novada laikrakstā. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta personāla pieejamības uzlabošana. 

 21. gadsimta mācīšanās prasmju pilnveide skolēniem. Personāla attīstība darbam mūsdienu 

skolā. 

  Latviešu valodas sekmju līmeņa uzlabošana. 

  Drošas un emocionāli pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana. 

 Apzināt pedagogu un izglītojamo radošo potenciālu, pozitīvas sadarbības pilnveidošanai. 

 Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus latviešu valodā ikdienas darbā un valsts pārbaudes 

darbos. 

 Audzināt pašdisciplīnu, veicinot pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās attiecības un precīzu skolas 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 Turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā 

veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa 

organizēšanā. 

 Atbalstīt izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu. 

 Veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un 

plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020. gadā, uzsākta 

svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām programmām (kori, dejas, instrumentālā 

mūzika, folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi. 
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5.5. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas 

skola ir Inčukalna novada pašvaldības 

dibināta izglītības iestāde, kura īsteno 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 

(Akreditācijas lapas Nr. AI 12184, AI 12185, AI 

12186, AI 12187, AI 12188, AI 12189, AI 

12190, AI 12191, AI 12193,  AI 12194, AI 

12192, AI 12196, AI 12195, AI 12197, AI 

12218, izdotas 2018.gada 27.decembrī). 

Iestādes juridiskā adrese - Gaujas ielā 2, 

Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136. Iestādes direktore - Ieva Kikuste. 

Iestādes mērķis ir īstenot Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. 

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pārsvarā ir Inčukalna novadā deklarētie bērni no Gaujas un 

Egļupes ciemiem, Inčukalna pagasta un Vangažu pilsētas. 

 

02.09.2019.Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāka 183 izglītojamie- 

mūzikas programmā 99, vizuāli plastiskās mākslas programmā 84 audzēkņi. 

1.klasē iestājušies 44 izglītojamais, no tiem 25 mūzikas programmā un 19 mākslas programmā.  

2018/2019. mācību gadā skolu absolvējuši 16 audzēkņi, no tiem 14 audzēkņi mūzikas programmā, 2 

audzēkņi mākslas programmā. 

Iestādes darbības virzieni un mērķi: 

 

1. Sekmēt izglītības kvalitātes pilnveidošanu mūzikā un mākslā. 

2. Nodrošināt katra audzēkņa profesionālo virzību un radošo izaugsmi. 

3. Sekmēt audzēkņu pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem. 

4. Meklēt un veidot sadarbību ar citām mūzikas un mākslas skolām Latvijā un citās valstīs. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)  

 

1. Nodrošināt audzēkņiem pamatzināšanas mūzikā un mākslā, veicināt viņu spēju un talantu 

izkopšanu. 

2. Nodrošināt audzēkņiem zināšanu, prasmju un praktisko iemaņu bāzi tādā līmenī, kas 

garantētu viņiem iespēju turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē. 

3. Nodrošināt iespēju katram audzēknim apgūt Latvijas un pasaules mūzikas un mākslas 

mantojumu pamatus. 

4. Veidot vidi izglītības programmu realizēšanai. 
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5. Turpināt darbu pie pedagoģiskās kompetences celšanas, veicinot skolotāju profesionālo 

izaugsmi. 

 

Pasākumi: 

18.,19.01.19. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle - audzēkņu valsts konkurss II kārta  
Andris Sadovskis (II grupa) – klarnete 
ped. Ritvars Briljonoks kcm. Jurijs Kaspers 
 
Madara Grīnberga (I grupa) - flauta 
Katrīna Paula Ziļicka (I grupa) - flauta 
Beatrise Drozda (II grupa) – flauta 
ped. Rasa Melngalve kcm. Ieva Kikuste 
 
Linda Katrīna Vanaga (II grupa) -saksofons 
Intars Garančs (III grupa) – saksofons 
ped. Kaspars Puikevics Puikevskis kcm. Ieva Kikuste 
 
Reinis Liepiņš (I grupa) – mežrags 
Emīls Liepiņš (II grupa) – tuba 
Marks Hasners (III grupa) – eifonijs 
ped. Jānis Raslavs kcm. Ieva Kikuste 

 
 
 
Pateicība  
 
 
Pateicība  
Pateicība  
Pateicība  
 
 
Pateicība  
Pateicība  
 
 
Pateicība  
Pateicība  
Pateicība  

30.01.19. Starptautiska bērnu un jauniešu mākslas izstāde “TREJDEGSNIS 
2017”/TRIPLE SUN 2017/. 
Piedalās Aleksa Briede, Oskars Rābe, Kristaps Epalts, Marta Siliņa, 
Paula Oga. 
Pedagogs Ingūna Linde 

Diploms 
Diploms 
Atzinība 
Atzinība 
Pateicība 

13.02.19. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu Valsts konkursa fināls. 
Piedalās Marks Hasners  
Pedagogs  Jānis Raslavs, koncertmeistare Ieva Kikuste 

III vieta 

13.,15.02.19. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina jomas Valsts 
konkursa I kārta 

 

18.02.19. Pedagoga  J.Raslava audzēkņu koncerts metāla pūšaminstrumentu 
klasē Inčukalnā. 

 

18.02.19. “Pirmklasnieki nāk!" - pirmklasnieku koncerts Inčukalnā.  

19.02.19. “Pirmklasnieki nāk!" - pirmklasnieku koncerts Vangažos.  

23.02.19. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris 
piedalās koru sadraudzības koncertā „Gandrīz jūnijā” Inčukalna 
Tautas namā. 

 

28.02.19. Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss Iecavas Mūzikas un mākslas 
skolā. Pedagogs Līga Vasiļjeva 

Pateicība 

02.03.19. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un 
Zemgales novadu skate Rīgas 6. vidusskolā. 

II pakāpe 
(36 punkti) 

06.03.19. Zēnu koncerts Inčukalna Tautas namā.  

11.03.19. Pedagogu Tatjanas Borovskas un Jurija Kaspera klavieru klases 
atklātais audzēkņu koncerts Vangažu vidusskolas mazajā zālē. 

 

13.03.19. IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles 
specialitātes audzēkņiem Vangažos. 
Piedalās Renāte Meldere, Līva Marija Ozola, Madara Hasnere 
Pedagogs  Līga Zaula, kcm. Ieva Kikuste, Jurijs Kaspers 

III vieta 
III vieta 
Pateicība 
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20.03.19. Skolotājas Līgas Zaulas atklātais vijoles klases audzēkņu koncerts 
Vangažos. 

 

22.03.19. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina 
izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa II kārta Valmierā.  
Piedalās Aleksa Briede, Marija Agapova, Patrīcija Krasnova  
Pedagogi Ingūna Linde, Evita Kurtiņa,Irēna Olekša 

Pateicība 
Pateicība 
Pateicība 

22.03.19. IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo 
kameransambļu konkursā Nīcā. 
Jauktais instrumentālais ansamblis  
(C grupa) - Kristaps Gabriels Sinkevičs /klarnete/, Maruta 
Greidiņa/altsaksofons/, AnceMiķelsone/tenorsaksofons/, Intars 
Garančs/baritonsaksofons/ 
Pedagogs Ritvars Briljonoks  
 
Flautu ansamblis (C grupa) - Marta Puriņa, Beatrise Drozda, Zane 
Miķelsone un Estere Lukjanska  
Pedagogs Rasas Melngalve  

Atzinība  
 
 
 
 
 
 
 
Pateicība 
 

25.03.19. Skolotājas Līgas Zaulas atklātais vijoles klases audzēkņu koncerts 
Inčukalnā. 

 

28.03.19. Jāņa Cimzes Starptautiskais instrumentālo kvartetu festivāls – 
konkurss Valkā. 
Flautu kvartets - Marta Puriņa, Beatrise Drozda, Zane Miķelsone un 
Estere Lukjanska 
Pedagogs Rasas Melngalve 

3.pakāpes diploms 

30.03.19. X Latvijas pūtēju orķestru konkurss Kultūras centrā „Siguldas 
DEVONS” 

III vieta 
(73.42 punkti) 

06.04.19. Pūtēju orķestru modelēšanas koncerts Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā. 

 

23.04.19. II Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss mākslinieka Ģederta 
Eliasa mīklu minot. "Klusā daba. Lauku veltes". 
Piedalās Kate Estere Kļaviņa, Miķelis Teterovskis, 
Poļina Galkovska, Marija Agapova, Ksenija Rutkovska 
Katrīna Naumova, Enija Brizga, Elīna Zeltiņa, Artis Gustavs Dričs, Alise 
Grīnhofa, Aleksa Briede, Matīss Makars 
Pedagogi Ingūna Linde, Irēna Olekša, Evita Kurtiņa 
 

III vieta 
Par piedalīšanos 
Jelgavas novada 
pašvaldības 
simpātiju balva 
diplomi par 
piedalīšanos. 

25.04.19. 1.Starptautiskā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursa 
"Skaņu palete" Mārupes Mūzikas un māksas skolā. 

Piedalās Marina Makarova, Katrīna Naumova 
Pedagogs Marija Vītola 

III vieta 
II vieta 

27.04.19 Inčukalna novada mākslas dienas.  

13.05.19. “MĀKSLA ĀRPUS ROBEŽĀM” Inčukalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas atvērto durvju dienu Vangažos. 

 

22.05.19. Vijolnieku un flautistu draudzības koncerts Rūjienā. 
 Piedalās Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola, Mazsalacas 
Mūzikas un mākslas skola, Rūjienas mūzikas skola. 

 

29.05.19. Izlaidums Inčukalnā.  

30.05.19. Izlaidums Vangažos.  

22.06.19. 50. Inčukalna dziesmu diena.  

05.,06.07.19. Inčukalna novada svētki.  

02.09.19. Zinību diena Inčukalnā un Vangažos.  
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Novembris Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde Inčukalnā un Vangažos.  

20.,21.11. 19. Valsts svētku koncerti “Skani, mana Latvija!” Inčukalnā un Vangažos.  

21.11.19. Klavieru un vijoles spēles audzēkņu atklātais koncerts Inčukalna 
pamatskolā. 

 

24.11.19. Pūtēju orķestru koncerts “Lai taures skan!” Siguldas 1. pamatskolā.  

09.12.19.  Rasas Melngalves un Ritvara Briljonoka atklātais audzēkņu koncerts 
Inčukalnā. 

 

11.12.19. Tatjanas Borovskas un Jurija Kaspera atklātais audzēkņu koncerts 
Vangažos. 

 

13.12.19. Līgas Zaulas un Elīsa Balcera atklātais audzēkņu koncerts Vangažos.  

13.12.19. Valsts konkursa akordeona un ģitāras spēlē I kārta  

16.12.19. Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku ceļojums apkārt pasaulei” 
Inčukalna Tautas namā. 

 

16.12.19. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbu skate Inčukalnā 
un Vangažos.  

 

18.12.19. Ziemassvētku pasākums. Kino diena. Liecību izdošana Vangažos.  

19.12.19. Liecību izdošana Inčukalnā.  

 

Pedagogu tālākizglītība 

Nr. p. k. 
Vārds, 

uzvārds 
Amats Profesionālā tālākizglītība 

Stundu 
skaits 

Īstenošanas 
gaita 

1.  IEVA KIKUSTE        
direktore, 
pedagogs 

1. Uzvedības problēmas 
skolā. Cēloņsakarību 
meklējumos. Sensorā 
uzvedība. 

6 21.05.2019. 
 

2.  
LĪGA 
VASIĻJEVA     

metodiķe, 
pedagogs 

1. Metodiskais darbs 
konferencē E-klase. 

2. Elementārā muzicēšana 
un improvizācija. 
Metodiskie aspekti. 

3. Radošā muzicēšana un 
improvizācijas teātris 
bērnu muzikālo un 
kratīvo spēju attīstīšanai. 

6 
 

16 
 
 

8 

26.04.2019. 
 
22.08.2019. 
 
 
10.11.2019. 
 

3.  
INGŪNA 
LINDE       

metodiķe, 
pedagogs 

1. Metodiskais darbs 
konferencē E-klase. 

2. Tēls un izteiksmes 
līdzekļi scenogrāfijā. 

6 
 

6 

26.04.2019. 
 
01.11.2019. 

4.  
JEĻENA 
TRESIKOVA    

pedagogs 
1. Uzvedības problēmas 

skolā. 
2. Mūzikas teorijas kursi. 

9 
 

6 

20.05.2019. 
 
22.10.2019. 

5.  
SVETLANA 
ŠALAJEVA     

pedagogs 
1. Priekšnosacījumi, 

metodiskie ieteikumi 
un paņēmieni 

12 
 

 

09.03.2019. 
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veiksmīgai audzēkņa 
publiskas uzstāšanās 
sagatavošanai. 

2. Akordeonistu orķestris, 
meistarklases. 

 
 
 

6 

 
 
 
08.06.2019. 

6.  
JURIJS 
KASPERS     

pedagogs 

1. Baroka laikmeta 
klaviermūzikas 
interpretācijas 
problemātika 
mūsdienās. 

4 
06.11.2019. 

7.  
LĪGA 
ZAULA               

pedagogs 

1. Problemātikas 
risināšana darbā ar 
vijoles spēles 
audzēkņiem. 

2. Dokumentu 
noformēšanas prasību 
ievērošana un 
lietvedības 
organizēšana izglītības 
iestādē. 

20 
 
 
 

8 

07.02.2019. 
 
 
 
23.10.2019. 

8.  
RASA 
MELNGALVE          

pedagogs 

1. Piedalīšanās Valsts 
konkursa II kārtas 
metodiskajā apspriedē. 

2. Piedalīšanās IV 
Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu 
konkursa metodiskajā 
apsriedē Nīcā. 

6 
 
 

8 

24.01.2019. 
 
 
22.03.2019. 

9.  
RITVARS 
BRILJONOKS 

pedagogs 

1. Piedalīšanās Valsts 
konkursa II kārtas 
metodiskajā apspriedē. 

2. Piedalīšanās IV 
Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu 
konkursa metodiskajā 
apsriedē Nīcā. 

6 
 
 

8 

 

24.01.2019. 
 
 
22.03.2019. 

10.  
JĀNIS 
RASLAVS 

pedagogs 
1. Piedalīšanās Valsts 

konkursa II kārtas 
metodiskajā apspriedē. 

6 24.01.2019. 

11.  
IRĒNA 
OLEKŠA 

pedagogs 

1. Vizuālās pētniecības 
metodes valsts 
konkursa tēmas 
izzināšanā. 

2. „Sadarbības un 
attīstības iespējas 
iestāžu izaugsmei- 
iestāžu vadītāju 
modulis”. 

3. Tēls un izteiksmes 
līdzekļi scenogrāfijā. 

6 
 
 
 

8 
 
 
 
 

6 

 

26.04.2019. 
 
 
 
07.05.2019. 
 
 
 
 
21.10.2019. 
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Personāls 

Kopējais pedagogu skaits abos mācību punktos Inčukalnā un Vangažos- 20, tai skaitā ar 

augstāko izglītību- 19 (maģistra grāds- 13), ar vidējo izglītību- 2, no kuriem studijas turpina 1. 

Darbu Inčukalna mācību punktā uzsākusi vizuāli plastiskās mākslas skolotāja Jolanta Breča, ģitāras 

spēles skolotājs Andrejs Orlovs un klavierspēles skolotājs Arvīds Brensons. 

Skolā strādā 2 tehniskie darbinieki. 

Komunikācija ar sabiedrību 

Sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un darbības attīstības virzieniem  turpina 
darboties sava skolas mājas lapa www.incukalnamms.lv, kā arī tiek publicēta informācija laikrakstā 
„Novada vēstis”; 
 Vecāku informēšana notiek individuālo pārrunu veidā, ar e-pasta vai e- klases starpniecību, 
telefoniski; 

Izveidoti informācijas stendi ieejas gaiteņos; 
Notika Atvērto durvju dienas jaunuzņemto bērnu vecākiem, regulāri notiek atklātie 

audzēkņu un vecāku klases koncerti un vecāku sapulces. 

Sadarbība ar citām iestādēm 

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

 Inčukalna pamatskolu un Vangažu vidusskolu – kopēji koncerti un Muzikālās 
pēcpusdienas; 

 Inčukalna novada PII „Minka”, PII „Lapsiņa”, PII „Jancis” – PII bērnu iepazīstināšana ar 
mūzikas un mākslas pasauli; 

 Inčukalna Tautas namu un Vangažu kultūras namu, kur notiek regulāri mūsu iestādes 
bērnu un skolotāju koncerti un mākslas darbu izstādes; 

 PA SAM „Gauja”, Vangažu senioru biedrības pasākumi; 

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

Nākamā gada plānotie pasākumi 
 
2020.gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar Mūzikas un mākslas programmu veiksmīgu 

tālākīstenošanu. 
Piedalīšanās Valsts konkursos akordeona, ģitāras spēlē, kā arī vizuāli plastiskās mākslas 

Valsts konkursā.   
Turpināt sadarbību ar Inčukalna novada un kaimiņu pašvaldību kultūrizglītības iestādēm. 
Turpināt pedagogu profesionālo tālākizglītību. 
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Tabulā redzams “Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola programmu audzēkņu skaits salīdzinot 

2017.gadu, 2018.gadu un 2019.gadu” 

 

 

5.6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “JANCIS” 

 

Iestādi no 2019.gada 1.septembra 

apmeklē 151 bērns no pusotra gada 

vecuma.  

2018. gada septembrī tie bija 155 bērni. 

2017.gadā – 159 bērni. Inčukalna novada 

Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Jancis” ir 7.grupas. Divas no tām ar 

vispārējās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programmu – kods 0101 11 

21, kuru apgūst 42 bērni, bet piecas grupas ar 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – 

kods 0101 11 11, kuru apgūst 109 bērni. 

2019.gadā obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 25 bērni. 2018. gadā obligāto 5-6 gadīgo 

apmācību apguva 21 bērns. 2017.gadā – 46 bērni. 

 Pedagoģisko procesu īsteno 13 pirmsskolas izglītības skolotāji. Ir mūzikas skolotājs, 

sporta skolotājs un logopēds. 5 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Iestādē strādā 22 

tehniskie darbinieki.  

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem iestādē: 

 2018.gads - 9 

 2017.gads - 34 

 2016.gads - 42 
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 2015.gads - 41 

 2014.gads - 25 

2019.gada septembrī pirmsskolas iestādē uzņemti 35 bērni. 2018.gadā - 69 bērni. 2017.gada 

septembrī iestādē bija uzņemti 44 bērni. 

Pedagoģiskais darbs:  

2019.gada galvenais uzdevums ir jaunā mācību satura ieviešana izglītības iestādē. 

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: 

 Rudens pasākumi, izstādes par gadalaiku tēmu. 

 Pasākums „Latvija-Tu mīļa man”, izstāde „Mana pilsēta” 

 Piedalīšanās Inčukalna novada svētku gājienā un pasākumā „Staro Inčukalna novads 

2019” 

 Ziemassvētku uzvedumi, Piparkūku darbnīcas, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes 

dienai veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi. 

 

2019.gada martā organizējām kursus pirmsskolu skolotājām „Kompetences jēdziena izpratne 

un caurviju prasmes pirmsskolā mazo bērnu grupās. Mācību darba plānošana, saistot sasniedzamo 

rezultātu ar vērtēšanu un mācību aktivitātēm mazajiem bērniem.” 

Dalība projektos un konkursos 

1. Dalība konkursā „Pūce”. 

2. Dalība radošo darbu konkursā „Uzliec pauzi plastmasai!” 

3. Dalība „Zaļā josta” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. 

 

Saimnieciskais darbs 

2019.gadā veikti remontdarbi izglītības iestādes mazajā gaitenī. Budžetā piešķirtā finansējuma 

salīdzinošs pārskats laika posmā no 2017. gada līdz 2019.gadam: 

 2017. (EUR) 2018.(EUR) 2019.(EUR) 

Telpu remonti 32 000,- 35 000,- 15 000 

Inventārs 4420,- 3150,- 1080,- 

Saimniecības 

pamatlīdzekļi, 

datortehnika un cita 

biroja tehnika 

9100,- 650,- 

 

4750,- 

Saimniecības līdzekļi 4000,- 4000,- 4000,- 

Remontmateriāli 600,- 1400,- 1500,- 

Mācību līdzekļi un 

materiāli 

4790,- 3486,- 4379,- 
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Tabulās redzams PII ”Jancis” bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem iestādē, salīdzinot 2018.gadu ar 

2019.gadu” 

 

5.7. PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MINKA” 

 

Adrese:  PII “Minka” - Zvaigžņu iela 6, 

Inčukalns, LV -2141. Filiāle “Lapsiņa” – 

Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads 

Izglītības programmas 

Izglītības iestāde Kods Izglītības 
programma 

PII “Minka” ar 
filiāli “Lapsiņa” 
Licences Nr.V-
5781 no 
05.11.2012. 

0101 
1111 

Vispārējās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 

 

Interešu izglītības programmas - pulciņi: 

1. Ritmikas/deju pulciņš; 

2. Robotikas pulciņš; 

3. Angļu valodas pulciņš 

Pedagogu kvalifikācija 

Izglītības 
iestāde 

Pedagogu 
skaits 

Skolotāju 
likmes 

Pedagogu 
izglītība 

Pedagogu  darba 
stāžs 

Pedagogu 
kvalitātes 
pakāpes 

Pedagogu 
vecums 

Darba 
alga (EUR) 

PII “Minka” 
(5grupas) ar 
filiāli 

23 13,65  Augstākā 
pedagoģiskā 
21  (2 

5-10 gadi -  5; 
10 un vairāk  - 18 

 
3.pakāpe – 
0,65 likmes 

25 -39 gadi -    
5 
40- 49 gadi –   

Zemākā – 
178,- ar 
likmi 0,2 
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“Lapsiņa” 
(2grupas) 

pedagogi 
studē) 

7 
50 un vairāk - 
11 

(logopēds) 
Vidējā   
697,- 
likme 0,85 
Lielākā -   
820,-     (1 
likme) 

 

Tehnisko darbinieku skaits iestādē – 17 (tai skaitā filiālē). Iestādes kopējais darbinieku skaits – 

39.) 

Pirmsskolas izglītības skolotāju slodžu skaits un atalgojums 2018./2019. māc g. 

N.p.k. Audzēkņu vecums Darba likmes lielums Likmju skaits Darba alga 

1. 1,5 – 4 g.v. (pašv.fin.)  0.85 4 697,- 

  0.65 2 533,- 

  1 likme 2 820,- 

2. 5 -6 g.v. (pašvald. fin.) 0,65 2 533,- 

  0,1 1 82,- 

  1 likme 2 820,- 

  0,60 (mūzika) 1 492,- 

  0,60 (logopēds) 1 468,- 

  0,70 (sports) 1 574,- 

  0.25 (mūzika) 1 205,- 

     

3. Izglītības metodiķis (pašv.) 1 1 905,- 

4. 5-6 g.v.(valsts budžeta 
mērķdotācijas) 

0.90 1 738,- 

  0.85 2 697,- 

  0.20 (logopēds) 1 156,- 

 

1. Pašvaldības pedagogu vidējā darba slodze no 1,5 līdz 4 g.v. ir 0.8 

2. Pašvaldības pedagogu vidējā darba slodze no 5 līdz 6 g.v. ir 0.56 

3. Pašvaldības pedagogu vidējā darba algas likme no1,5 līdz 4 g.v ir 683,- eiro 

4. Pašvaldības pedagogu vidējā darba algas likme no 5 līdz 6 g.v. ir 453,- eiro 

 

Tālākizglītības programmas : 

 Izglītības iestādes darbības kvalitātes nodrošināšana. “Kompetences jēdziena 

izpratne un caurviju prasmes pirmsskolā” – turpinājums. 

 Pierīgas novadu apvienības pirmsskolas izglītības iestādēs – pieredzes skoliņas (visu 

mācību gadu); 

 Mācību darba plānošana, saistot sasniedzamo rezultātu ar vērtēšanas un mācību 

aktivitātēm – turpinājums. 

 E- klases sistēmas apguve: plānošana, bērnu uzskaite, sasniedzamo rezultātu 

apguves reģistrācija. 
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Galvenie pedagoģiskie jautājumi, kurus pedagogi apguvuši  2018./19. māc. gads: 

 Kompetenču pieeja mācību saturā; 

 Normatīvā dokumentu bāze pirmsskolas izglītībā; 

 Mācību vides iekārtošana. 

 Rotaļa – galvenais bērnu darbības veids pirmsskolā; 

 Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība un diagnostikas iespējas, bērnu novērtēšana; 

 Speciālā un iekļaujošā izglītība; 

 Valodas attīstības traucējumi pirmsskolas vecuma bērniem; 

 Pedagoģiskā darba plānošana, organizēšana un individuālais darbs ar bērniem; 

 Kvalitātes aspekts pirmsskolas izglītībā. 

Bērnu skaits PII ”Minka” no 2010. gada līdz 2019.gadam uz 05.09. 

Izglītības 
programma 

Bērnu skaits 
vecumā līdz 

5 gadiem 

Bērnu skaits 
vecumā 5 gadi 

un vairāk 

Izglītojamo skaits 
iestādē kopā 

Grupu skaits 
līdz 3 gadiem 

Grupu 
skaits 

 iestādē 
kopā 

Vispārējās 
pirmsskolas 

Izglītības 
programma 

Kods- 
0101 1111 

     

2010. gads 3 70 73 - 4 

2011. gads 79 71 150 1 7 

2012. gads 106 46 152 2 7 

2013. gads 107 45 152 2 7 

2014. gads 78 55 133 2 7 

2015.gads 99 50 149 2 7 

2016.gads 112 42 154 2 7 

2017.gads 104 47 151 2 7 

2018.gads 103 48 151 2 7 

2019.gads 112 42 154 2 7 

 

Bērnu sadalījums pa vecumiem uz 01.09.2019. 

2 gadi 3 gadi 4 gadi 5 gadi 6 gadi  Kopā 

24 38 50 39 3 154 

 

Kādos projektos, pasākumos piedalās izglītības iestāde? 

 “Zaļās jostas” projekti: 

o Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”. 

o Izlietoto bateriju vākšana “Tīrai Latvijai”. 

 Ārpus iestādes pasākumi, sadarbība 
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o Piedalīšanās Lāčplēša dienas un 18. novembra atzīmēšanā Inčukalna novadā – 

“Staro Inčukalns”. 

o Piedalīšanās Inčukalna novada Ziemassvētku pasākumos -“Iestādes 

noformējums Ziemassvētkos”; Ziemassvētku egles iedegšana. 

o Piedalīšanās Olimpiskās dienas sporta pasākumos. 

o Piedalīšanās Inčukalna bibliotēkas, Tautas nama, Mūzikas un mākslas skolas 

organizētajos pasākumos, publicēšanās novada avīzē, iestādes mājas lapā. 

o Dalība tradicionālajos Inčukalna novada svētku pasākumos. 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Rādītāja nosaukums 
Summa 

(euro) 

 B 1 

 Iestādes kopējais finansējums 371337,00 

 t. sk. no valsts budžeta: 25291,00 

 
Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
24522,00 

25291 

Mācību līdzekļiem 769,00 

 no pašvaldības budžeta: 304046,00 

 Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 

33374,00 
 

Izglītības iestādes uzturēšanas izdevumi 113336,00 

 vecāku iemaksa: 42000,00 

 Ēdināšanas izdevumi 42000,00 

         Ārvalstu piešķirtais finansējums 0,00 

     Citi avoti 0,00 

  

 
Tabulās redzams PII” Minka” bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem iestādē, salīdzinot 2018.gadu ar 

2019.gadu” 
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5.8. PS SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA “GAUJA” 
 

Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt 

personai, kura vecuma vai veselības 

stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (pensijas 

vecuma personām un personām ar ļoti 

smagu vai smagu invaliditāti), mājokli, 

atbalstu viņu problēmu risināšanā, sociālo 

rehabilitāciju, ja klientam nav attiecīgo 

spēju, kā arī diennakts aprūpi. 

PASAM „Gauja” klienti ir pensijas 

vecuma personas un pirmās, otrās grupas invalīdi, kuriem nepieciešama pastāvīga sociālā aprūpe un 

sociālā rehabilitācija. PASAM “Gauja” klientiem nodrošina: 

  diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai; 

  palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai; 

  kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu; 

  prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības; 

  brīvā laika aktivitātes un relaksējošās nodarbības; 

  pastaigas svaigā gaisā; 

  klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai; 

  sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai; 

 . darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbspējas vecumā; 

 klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā 

ārstēšanās plāna izpildē; 

 nodrošina personas medicīnisko aprūpi; 

 nodrošina personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs; 

 apgādā personu ar veļu, apģērbu un apaviem; 

 kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu 

vismaz četras reizes dienā; 

 veic sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam 

stāvoklim; 

 organizē kultūras pasākumus; 

 apgādā personu ar palīglīdzekļiem; 

 organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai; 

 organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā; 

 nodrošina klientiem apstākļus saturīgai laika pavadīšanai; 

 nodrošina atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošu inventāru; 

 atpūtai un brīvā laika pavadīšanai piemērotu teritoriju; 

 iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties 

sabiedriskajās aktivitātēs ārpus pilngadīgo aprūpes institūcijas; 
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  iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem; 

 klientam sniedz atbalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto maksājumu 

pārskaitīšanai pilngadīgo aprūpes institūcijas kontā un nodrošina naudas līdzekļu izmaksu 

personīgām vajadzībām. 

Klienti izvietoti divstāvu ēkā, kas atsevišķi veido 4 korpusus, un šobrīd tajā dzīvo 63 personas. 

Institūcijā ir labiekārtotas 30 dzīvojamās istabas, no tām: 

 vienvietīgās istabas 6; 

 divvietīgās  17; 

 trīsvietīgās  7; 

  četrvietīgās 2; 

Ikvienā dzīvojamā istabā atrodas izlietne, bet 12 dzīvojamo istabu sanitārās telpas ir pārbūvētas 

un aprīkotas speciāli cilvēkiem ar invaliditāti, kuri pārvietojas ratiņkrēslos (dažādi roku balsti, dušas 

krēsli, sēdpodu paaugstinājumi,u.c.). Ēkā ir izbūvēts pasažieru lifts, un klientiem ir iespēja ērti 

pārvietoties. Ir speciāla telpa dažādām nodarbībām brīvā laika pavadīšanai. 

Sociālās aprūpes mājā atrodas vieta grāmatu lasīšanai katrā korpusā, un klientiem ir iespēja  

izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, kā arī izmantot telefonu. Atpūtas telpās ir televizori ar 

kabeļtelevīzijas pieslēgumu. un gandrīz katrā istabā ir televizors, kuru labprāt cilvēki skatās. Ir 

iekārtota lūgšanu vieta. 2019. gadā tika izremontētas abas kāpņu telpas. 

Finanšu resursu un iestādes darbības rezultāti 

Uz 2019.gada 31. decembri iestāde nodrošināja  ilglaicīgu sociālo aprūpi 66 klientiem. Faktiskais 

vietu aizpildījums (gultu dienas) – 23760, no tām:  

 4 personas,  privātās maksas pakalpojuma vietas; 

 48 personas, Pierīgas pašvaldību  iedzīvotāji; 

 14 Rīgas pilsētas klienti. 

Vidējais klientu vecums 81,0 gadi. Iestādē dzīvo 23 klienti , kuriem ir pārvietošanās grūtības un 

izmanto ratiņkrēslus, 30 klienti ir guloši, kopjami, 4 klienti barojami, un  viņiem ir nepieciešama 

īpaša  diennakts aprūpe. 

Pārskata gadā vairākas citu resoru institūcijas veikušas plānveida kontroles: 

 Valsts sanitārās  inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa veikusi 1 pārbaudi; 

 Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvalde veikusi 3  pārbaudes; 

 VUGD   1 pārbaudes akts. 

PASAM  „Gauja” finansējums sastāv no  personu iemaksām –  90% pensiju daļas, apgādnieku 

maksām un pašvaldību norēķiniem par iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem. 2019. gadā 

iestādes   faktiskie ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja EUR 525561, un faktiskie iestādes  
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izdevumi sastādīja EUR 493924. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu mēnesī  Euro 

602,85. 

Iestādes izdevumi  

Finanšu līdzekļu izlietojuma 

kopapjoms uz vienu personu 

Summa (EUR) 2019. g. 2018.g 2017.g 

Kopējie izlietotie līdzekļi - dienā dienā 19,76 19,91 17,00 

Ēdināšanai izlietotie līdzekļi – 

dienā 

dienā 4,50 3,34 2,70 

Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi – 

dienā 

dienā 0,41 0,46 0,34 

Sanitāri higiēniskai apkopšanai 

izmantojamo materiālu iegāde – 

dienā  

dienā  1,30 1,08 0,95 

Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu klientu samazinājies par 15 centiem sakarā ar to, ka 

medikamentu izlietojums uz vienu klientu samazinājies  par 5 centiem. Tas saistīts ar vairākiem 

klientiem, kuri saņem valsts apmaksātos kompensējamos medikamentus. Līdz ar virtuves bloka 

likvidāciju samazinājušies arī izdevumi virtuves darbinieku algām. Ēdināšanas izdevumi 

palielinājušies saistībā ar iepirkumu, jo no 2019. gada marta pērkam pakalpojumu, kurā ir ietverti arī 

ēdiena piegādes izdevumi. 

Personāls 

Iestādē 2019. gada sākumā apstiprināts 30  amatu vietu skaits, bet faktiskais vidējais darbinieku 

skaits 29. Marta mēnesī reorganizējot virtuves bloku, iestādē palika strādāt 25 darbinieki. Uz 2019. 

gada 31. decembri iestādē strādāja 24 darbinieki. Iestādē  personāla kvalifikācijas paaugstināšana 

tiek plānota saskaņā ar MK noteikumiem. Nr. 338. 2019. gadā darbinieki papildinājuši savas 

zināšanas dažāda veida kursos un semināros: 

 “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā ”, 3  stundas 12 darbinieki; 

 “Muguras sāpju profilaktiskie, terapeitiskie ieteikumi sociālās aprūpes darbiniekiem”  4 

stundas,  20  darbinieki; 

 “Skatu punkti: Cieņa  par iecietības, tolerances un dažādības vadības prasmju pilnveidi ” 

32 stundas, sociālā darbiniece; 

 Dalība “Motivācija praktikumā “, 6 stundas, sociālā darbiniece; 
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 ‘’Klientu motivēšana un motivācijas procesa atspoguļojums klientu lietās”, 4 stundas,  

sociālā darbiniece; 

 “Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām- labā prakse Sanktpēterburgā” 16 stundas, 

sociālā darbiniece un sociālā aprūpētāja; 

 Dalība Sociālo darbinieku un Baltijas Starptautiskās Akadēmijas rīkotajā konferencē 

“Sociālā darba ilgtspēja un nākotnes izaicinājumi”, 6 stundas, sociālā darbiniece, 

direktore; 

 Direktore piedalījās Eiropas Ilgstošās sociālās aprūpes direktoru kongresā  Itālijā. 

 “Pacientu aprūpe ar kustību traucējumiem un demenci māsas palīga praksē, stacionārā 

un aprūpes iestādē” 5 stundas, medicīnas māsa. 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

13% 

17% 

25% 

4% 

33% 

Personāla izglītība 

Maģistra grāds  2

Augstākā  3

Vidējā  4

Profesionālā  6

Pamata 1

Specializācija
aprūpētājs  8
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Komunikācija ar sadarbību 

PASAM „Gauja”  tradīcijas un svētku svinēšanas, lai veicinātu sabiedrības informāciju. Visu 

pasākumu norise tika atspoguļota iestādes mājas lapā. Organizētie pasākumi: 

Kultūras pasākumi: 

 Senioru balle Inčukalna tautas namā; 

 Kora “Atblāzma” koncerts; 

 Vangažu baptistu draudzes svētku priekšnesums; 

 Dzejas rīti; 

 Dienas centra “Gauja” ansambļa koncerti; 

 Novada egles iedegšana; 

 Ansambļa “Sarma” koncerts; 

 Dzied Aivo Oskis; 

 Inčukalna amatierteātra izrāde “2+”; 

 Senioru dienai veltīts koncerts Vangažu kultūras namā; 

 Valsts svētkiem veltīts pasākums kopā ar bērnudārza bērniem; 

 Svinīgs svētku pasākums Inčukalna tautas namā (J.Lūsēns, Z.Muktupāvels); 

 Brīvprātīgo Rūķu koncerts; 

 Līgatnes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts. 

Intelektuāla rakstura nodarbības: 

 Krustvārdu mīklas; 

 Mīklu minēšana; 

 Dažādas spēles – “Latvija”, “5 sekundes” u.c., 

4% 
17% 

17% 
62% 

Darbinieku sadalījums pēc vecuma 

18 - 25 gadi 1

30 - 40 gadi  4

41 - 50 gadi  4

51 - 65 gadi  15
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 Putnu vērošana, atpazīšana, dziesmu klausīšanās; 

 Atmiņas treniņi un prāta spēles; 

 Attīstošās spēles; 

 Intelekta vingrinājumi; 

 Atjautības uzdevumi; 

 Optiskās ilūzijas; 

 Galda spēļu turnīri u.c. 

Tematiskie pasākumi: 

 Starptautiskā “paldies” diena; 

 Valentīndiena; 

 Barikāžu atceres diena; 

 Sveču dienas rīts; 

 Lietussargu diena; 

 Komplimentu diena; 

 Pelnu dienas tradīciju atjaunošana; 

 Lieldienu ticējumi un paražas; 

 Atzīmējam pasaules miega dienu; 

 Joku diena; 

 Baltā galdauta svētki; 

 Jāņu ielīgošana; 

 Dzimšanas dienu atzīmēšana; 

 Senioru dienas atzīmēšana; 

 Ziemassvētku svinības u.c. 

Radošās nodarbības: 

 Veidošana, griešana, līmēšana, locīšana, origami u.c. mākslas terapijas metožu izmantošana; 

 Zīmēšana, dekoru izgatavošana; 

 Apsveikumi vīriešu dienai, sieviešu dienai, Ziemassvētkiem, dzimšanas dienām u.c., 

 Lieldienu darbnīcas; 

 Ziemassvētku darbnīcas; 

 Tamborēšana, adīšana; 

 Vietēja mēroga izstāžu veidošana. 

Fiziskās aktivitātes: 

 Vingrošana 2 reizes nedēļā; 

 Enerģētiskā sveču vingrošana – 1 reizi nedēļā; 

 Baseina apmeklējums – 1 reizi nedēļā; 

 Āra pastaigas vai  nūjošana 
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 Kopīgas pastaigas ar klientiem ar kustību traucējumiem; 

 Sporta diena – 1 reizi gadā; 

 Tikšanās praktiskā nodarbībā ar Inesi Ziņģīti. 

Garīgā izaugsme: 

 Lasīšana priekšā; 

 Audio ierakstu klausīšanās; 

 Relaksējoša mūzika, klasiskā mūzika; 

 Dievkalpojumi; 

 Bībeles lasījumi; 

 Mūzikas terapijas metodes – dziedāšana, mūzikas instrumentu iepazīšana u.c., 

 Siguldas katoļu draudzes mise un koncerts. 

Sadzīves prasmju saglabāšana un pilnveidošana: 

 Darbošanās virtuvē, galda klāšana, servēšana; 

 Pankūku cepšana, siera siešana, pīrāgu cepšana, olu krāsošana u.c.; 

 Pavasara talka; 

 Istabiņas kārtošana u.c. 

 

Sadarbībā ar Sabiedrisko organizāciju NSUS , otro gadu piedalāmies Eņģeļu pasta projektos – 

“Piepildi sapni”, “Dzimšanas diena”, “Ziemassvētki”. 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

Turpināsies iesaistīšanās Eiropas projektā “Veselības veicināšanā”, lai veicinātu klientu 

ikdienas aktivitātes un iesaistīšanos sabiedrībā. Aktīvi līdzdarbosimies biedrības NSUS organizētajos 

pasākumos . 

Galvenie uzdevumi 2020. gadam: 

 Veikt uzlabojumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa nodrošināšanā: 

o vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale starp sociālā darba speciālistiem; 

o attīstīt aktivitātes, nodarbības un darba terapiju pasīviem klientiem; 

 Palielināt sabiedrības informētību par sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību,  notikumus 

atspoguļojot iestādes mājaslapā; 

 Nodrošināt iestādes darbiniekiem kvalifikācijas pilnveidi sociālā darba jomā iespējamā 

finansējuma robežās; 

 Plānojam remontdarbus medicīnas kabinetā,  vienā dzīvojamā istabā un jumta remontu. 
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5.9. PAŠVALDĪBAS SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 

50003142371. Juridiskā adrese: Gaujas iela 6, 

Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136.  

SIA “Vangažu Namsaimnieks” galvenie 

darbības virzieni ir nekustamā īpašuma 

pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī 

siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

realizācija Inčukalna novada iedzīvotājiem 

un  juridiskajām personām.  

 Nodrošināt centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību 

Inčukalna novada iedzīvotājiem.  

 Veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīvu pārvaldīšanu, nodrošinot 

obligāti veicamās un citas pārvaldīšanas darbības Inčukalna novadā - Vangažu pilsētā un 

Gaujas ciematā t.sk.:  

o dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā apkope;  

o dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope, 

kārtējie remonti, māju renovācija un rekonstrukcija;  

o klientu nodrošināšana ar pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, 

sadzīves atkritumu izvešana) un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem;  

o dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību, kā arī dzīvojamās mājas 

energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;  

o avāriju un avārijas radīto postījumu novēršanas pasākumu organizēšana;  

o pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, dzīvojamo māju lietu 

vešana.  

 

Pārskata periodā dzīvojamo māju finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajiem mērķiem – Inčukalna novada dzīvojamā fonda uzlabošanai un remontdarbiem. 

Ievērojot datu aizsardzības regulu Uzņēmums klientiem rēķinus nosūta slēgtā veidā - elektroniski.  

Apsaimniekojamām daudzdzīvokļu mājām Inčukalna novadā tika turpināti kāpņu telpu un 

jumtu remontdarbi, labiekārtoti māju pagalmi, tika veikta iekšējo durvju, auksto un karsto 

ūdensvadu nomaiņa, kā arī karstā ūdens un apkures sistēmu maģistrālo vadu siltināšanas darbi. 

Siltummezglu tehniskās apkopes darbi.  

2019.gadā tika veikti maģistrālo karstā ūdensvada turpgaitas cauruļu un stāvvada pievadu veco 

cauruļu demontāža un jauno cauruļu montāža, krāsošanas un izolācijas darbi, kā arī esošās 

maģistrālas kanalizācijas sistēmas labošana.  

Kopumā Uzņēmums 2019.gadā Inčukalna novadā pārvalda 58 dzīvojamās mājas.  

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2019.gadā Vangažu pilsētā aktīvi turpinājās 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas darbi. Līdz 2019.gada beigām renovētas 3 (trīs) 
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daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – Gaujas ielā 4, Gaujas ielā 8 un Vidzemes ielā 13. Kā arī renovācija 

uzsākta mājām Meža ielā 4, Gaujas ielā 3 un Gaujas ielā 11.  

Māju atjaunošanas projektu īstenošanā SIA “Vangažu Namsaimnieks” sniedz projektu vadības un 

administrēšanas pakalpojumus.  

Pēc apkures sezonas beigām 2019.gada vasarā Uzņēmums turpināja siltumenerģijas 

ražošanu, piegādājot to Inčukalna vidusskolai, sporta kompleksam, bērnudārzam un dzīvojamai 

mājai Atpūtas ielā 2, Inčukalnā. Karstā ūdens padeve vasarā šiem 5 objektiem tiek nodrošināta no 

katlu mājas Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, izmantojot kā kurināmo dīzeļdegvielu. Apkures sezonā šiem 

objektiem, kā arī citiem Inčukalna siltuma lietotājiem siltumapgāde tiek nodrošināta no katlu mājas 

Miera ielā 1, Inčukalnā, kā kurināmo izmantojot šķeldu. 

2019. gadā SIA “Vangažu Namsaimnieks” turpināja namu apsaimniekošanas pakalpojumu 

piedāvāšanu Inčukalna un Gaujas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Gaujā, Inčukalna 

novadā tiek apsaimniekotas 15 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.  

Saskaņā ar dzīvokļu īpašniekiem izsūtītām 2019.gada tāmēm, apsaimniekošanas maksa 

Inčukalna novadā ir 0.54 EUR/m2. Citi pārvaldīšanas darbi, kuri ir saistīti ar dzīvojamās mājas 

uzlabošanu un attīstīšanu, tiek veikti atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieku pieņemtiem lēmumiem 

un maksātspējai.  

Tika padziļināti izvērtēti debitori, efektivizēti pakalpojuma procesi, optimizētas izmaksas.  

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti  

Uzņēmuma apgrozījums 2019.gadā sastādīja EUR 966 660,-. Salīdzinot ar 2018.gada 

apgrozījumu tas pieauga par 1.5 % un, salīdzinot ar 2017.gadu par 6.4 %. 

 
Uzņēmums 2019.gadu noslēdzis ar peļņu EUR 16 468,- apmērā. Bruto peļņa, salīdzinot ar 

2018.gadu ir palielinājusies par 3,1 %, bet, salīdzinot ar 2017.gadu zaudējumiem, ir būtiski 
palielinājusies.  

Sabiedrībai ir augsts EBITDA rādītājs, kas ir viens no svarīgākajiem rādītājiem uzņēmumiem 
nozarēs ar augstiem kapitālieguldījumiem. Tāpat arī, ir pieaugusi bruto peļņa, līdz ar to, Sabiedrības 
finanšu rādītāji uzskatāmi par samērā labiem.  

No SIA “Vangažu Sildspēks” (Reģ. Nr. 40003434587), kurā Uzņēmumam pieder 40,12 % 
kapitāla daļas, 2019.gadā tika saņemtas dividendes EUR 88 575,- kas būtiski uzlaboja uzņēmuma 
finanšu rādītājus. Uzņēmuma pamatkapitāls pārskata gadā palika nemainīgs EUR 1 465 191,-.  
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Uzņēmuma pamatkapitāls 2019.gadā netika palielināts un, salīdzinot ar 2018.gadu palika 
nemainīgs 1 465 191,- EUR. 2017.gada pamatkapitāls arī nemainīgs 1 465 191,- EUR. Administrācijas 
izmaksas 2019.gadā bija 245 594,- EUR, kas ir par 1,5 % lielākas nekā iepriekšējā gadā un par 17 % 
lielākās nekā 2017.gadā. 

 
Nosaukums 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Administrācijas 
izmaksas (EUR) 

202 993 242 470 245 594 

2019.gada izmaksu 
palielinājums pret 

iepriekšējiem gadiem 
+17 % +1,5 % - 

 

Uzņēmuma darbības rezultāti 

 

Ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas, īres maksas un komunālajiem pakalpojumiem veidoja 

lielāko ieņēmumu daļu – 51 %.  Ieņēmumu daļu 45 % veido siltumenerģijas ražošana un realizācija.  

Atlikušo daļu 4 % sastāda citi ieņēmumi. 

 
 

Sadalījumu pa pakalpojumu veidiem pēdējos 3 gadu laikā 

Sadalījumu pa pakalpojumu 
veidiem pēdējos 3 gadu laikā: 
Nosaukums  

Mērv.  2017.gads  2018.gads  2019.gads  

Ieņēmumi no apsaimniekošanas  EUR  557003  490 151  496 443  

Ieņēmumi no siltuma apgādes  EUR  967249  444 292  431 077  

Citi ieņēmumi   18 432 39 140  

Kopā:  EUR  1524252  952 875  966 660  

Ieņēmumi no apsaimniekošanas  %  37%  51%  51%  

Ieņēmumi no siltuma apgādes  %  63%  47%  45%  

Citi ieņēmumi  %   2% 4%  

Kopā:  %  100%  100%  100%  

Lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms 2019.gadā Vangažos - 13667 MWh; Inčukalnā, 

Miera ielā 1 un Zvaigžņu ielā 2 - 2872 MWh, Gaujā, Gaujaslīču ielā 41 - 2355 MWh, Inčukalnā, Meža 

ielā 2 - 191 MWh un “Kārļzemniekos 4”- 113 MWh apmērā. 2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, 

Inčukalnā un Gaujā saražotās un realizētās siltumenerģijas apjomi ir iepriekšēja gada līmenī.  

Uzņēmuma finanšu saistības 
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Saskaņā ar Gada pārskatu par 2019.gadu uzņēmuma saistības uz 2018.gada 31.decembri 

sastāda EUR 1 715 929,-:  

Nosaukums 2017.gads  2018.gads  2019.gads  

Ilgtermiņa kreditori, 
EUR  

1 927 576  1 750 097  1 715 929  

Aizņēmumi no 
kredītiestādēm  

1 341 219  1 271 993  1 197 693  

Nākamo periodu 
ieņēmumi  

586 357  478 104  518 236  

Īstermiņa saistības, 
EUR  

368776  409 827  337 626  

Aizņēmumi no 
kredītiestādēm  

69615  69 594  69 595  

No pircējiem saņemtie avansi  2606  

Parādi piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem  

120211  136 538  134 242  

Nodokļi un valsts 
sociālās 
apdrošināšanas 
obligātās iemaksas  

25355  34 710  35 728  

Pārējie kreditori  326  3 930  12 944  

Nākamo periodu 
ieņēmumi  

108606  108430  33 347  

Uzkrātās saistības  42057  56 625  51 770  

 

2019.gadā kopējais debitoru parādu apjoms sastādīja EUR 493 069,-, tai skaitā arī izrakstītie 

rēķini par 2019.gada decembrī patērēto siltumenerģiju, kuru apmaksas termiņš ir 2020.gada janvāra 

beigas.  

2019.gadā parādniekiem tika izsūtīti 154 (pērnā gadā 141) pirmstiesas brīdinājumi, noslēgtas 

9 (2018.gadā – 14) vienošanās par parādu atmaksu, 27 (2018.gadā –42) prasības iesniegtas tiesā, 12 

(pērnā gadā –8) gadījumos parādu piedziņa tika nodota tiesu izpildītājiem, piedzenot EUR 3 341,- 

(2018.gadā –1372,- EUR), kā arī 2 gadījumos parādnieku izliekot no dzīvokļa.  

Valsts aizdevumu izlietojums 

Lai īstenotu katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcijas projektus Inčukalnā un Gaujā, 

2015.gadā ar Valsts kasi tika noslēgts Aizdevuma līgums.  

Saskaņā ar Aizdevuma līgumu, 2019.gadā tika atmaksāta aizdevuma pamatsumma EUR 56 

392,- apmērā, 2018.gadā atmaksāta aizdevuma pamatsumma bija EUR 56 392,- un 2020.gadā 

atmaksājamā aizdevuma pamatsumma sastādīs EUR 56 392,-.  

 
Pakalpojumu uzlabojumi 

2019.gada augustā ar SIA “ELENGER” noslēgts līgums par fiksēto gāzes cenu, siltumapgādes 

tarifs līdz 2020.gada septembrim ieskaitot būs 66,55 EUR/MWh. 
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Personāls 

2019.gadā uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaits gada beigās sastādīja 51, 2018.gadā - 

57, 2017.gadā - 56. Administratīvais personāls, ieskaitot uzņēmuma vadību 2 valdes locekļu sastāvā, 

ir 8 darbinieki.  

Sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām:  

• 35 sievietes vecumā no 26 līdz 78 gadiem;  

• 17 vīrieši vecumā no 24 līdz 68 gadiem.  

Komunikācija ar sabiedrību 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” nodrošina pieņemšanas laikus novada iedzīvotājiem 

uzņēmuma telpās Gaujas ielā 6, Vangažos pirmdienās no 8:00 līdz 17:00 un ceturtdienās no 8:00 līdz 

19:00.  

Lai nodrošinātu Inčukalna novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību, SIA “Vangažu 

Namsaimnieks” Inčukalna novada domes informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” publicē 

informāciju par uzņēmuma darbību, aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kā arī citu noderīgu 

informāciju.  

Kopš jaunā siltumapgādes tarifa pieņemšanas 2018.gada februārī, Uzņēmums katru mēnesi 

sniedz atkaiti Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijai par iepirkto un pārdoto siltumenerģijas 

apjomu Vangažos un tam patērēto kurināmā daudzumu un izmaksām. Katru mēnesi Sabiedrisko 

pakalpojuma regulēšanas komisijai un Vangažu pilsētas iedzīvotājiem tiek paziņots par nākamā 

mēnesī piemērojamo siltumapgādes tarifu, kas mainās atkarībā no faktiskās gāzes cenas, izvietojot 

informatīvo paziņojuma tekstu Uzņēmuma mājās lapā.  

Pirms un pēc apkures sezonas Uzņēmums piedalās sapulcēs ar novada iedzīvotājiem 

Inčukalnā, Gaujā un Vangažos, lai atbildētu uz jautājumiem par apkuri un namu apsaimniekošanu. 

 

2020.gadā plānotie pasākumi. Galvenie uzdevumi  

2020.gadā SIA “Vangažu Namsaimnieks” turpinās nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu 

dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī siltumenerģijas ražošanu un realizāciju 

Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām. Turpinās namu apsaimniekošanas 

pakalpojumu piedāvāšanu Inčukalna un Gaujas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem. 

Piesaistot Eiropas struktūrfondu finansējumu, 2020.gadā tiks turpināti pagājušajā gadā uzsāktie 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesi Vangažos, Gaujas ielā 11, 3, 17; Meža ielā 4, 2; 

Vidzemes ielā 2, 3, 4, 12; Siguldas ielā 1.  

Klientu portāla www.vnams.lv attīstīšana, nodrošinot iedzīvotājus ar informāciju par 

pieejamajiem pakalpojumiem, to izcenojumiem, likumdošanu un informāciju par ēku renovāciju.  
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Uzņēmuma vadība pārskatīs štatu sarakstu, izvērtējot katru štata vienības lietderīgumu un 

atdevi, ar mērķi noturēt esošos klientus un pēc iespējas paplašinot sniegto pakalpojuma klāstu.  

Tiek izvērtētas ārpakalpojuma izmaksas ar mērķi nodrošināt pienācīgu un kvalitatīvu ēku 

apsaimniekošanu Inčukalna novada iedzīvotājiem, un uzlabojot Uzņēmuma finanšu rādītājus. 

Perspektīvā plānojam sniegt ārpakalpojumus ne tikai apsaimniekojamās platībās Inčukalna novadā, 

kā arī uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.  

Tiks organizētas sapulces ar ieinteresēto māju iedzīvotājiem, informējot par daudzdzīvokļu 

māju renovācijas nepieciešamību un iespējām. Ņemot vērā māju inženierkomunikāciju nolietoto 

stāvokli, 2020.gadā Uzņēmums pievērsīs pastiprinātu uzmanību to sakārtošanai. Tāpat turpinās 

nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzīvojamo māju un tām piesaistītā zemes gabala 

pārvaldīšanu, kā arī siltumenerģijas ražošanu un realizāciju Inčukalna novada iedzīvotājiem un 

juridiskajām personām.  

 

5.10. PAŠVALDĪBAS SIA “VANGAŽU AVOTS” 

PSIA „Vangažu Avots” galvenais darbības 

virziens ir ūdens piegāde un kanalizācijas 

notekūdeņu novadīšana Inčukalna novada 

iedzīvotājiem un juridiskām personām. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi un paveiktie 

darbi 

2019. gadā Sabiedrība turpināja 

nodrošināt ūdens piegādi, un kanalizācijas 

notekūdeņu novadīšanu Inčukalna novada 

Vangažu pilsētā, Inčukalna, Gaujas, Kārļzemnieku, Stalšēnu, Kalndzirnavu, Indrānu ciemu 

iedzīvotājiem un juridiskām personām.  

2019. gadā tika veiktas ūdenstorņu un ūdens rezervuāru dezinfekcijas atbilstoši ūdens 

kvalitātes monitoringa programmai, kā arī ūdens tīklu skalošana caur hidrantiem, kā arī notekūdeņu 

kanalizācijas tīklu skalošana ar specializēto tehniku. Tāpat ir veikta profilaktiskā ūdensvadu 

dezinfekcija. 2019. gadā tika veikti remontdarbi Gaujas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, ka arī 

pilnībā realizēts projekts “Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz 

dzelzceļa”. 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Galvenie finanšu rezultāti 

Sabiedrības neto apgrozījums 2019. gadā bija 322 413 EUR. Salīdzinoši ar 2018. gadu, kad 

neto apgrozījums bija 329 788 EUR, tas ir krities par 7 375 EUR. Sabiedrības saimnieciskās darbības 
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rezultāts  2019. gadā  -  ir zaudējumi 48 006 EUR. Tas skaidrojams ar to, ka 2019. gadā tika noslēgta 

vienošanās ar VARAM par līgumsoda samaksu no 2012. gadā faktiski pabeigto, kļūdaini vadīto 

projektu, kā arī ar paaugstinātām izmaksām Gaujas NAI, neatbilstošas funkcionēšanas dēļ. Zemāk 

grafikā redzams salīdzinājums par pēdējiem 4 gadiem. 
 

 

Attēlā PSIA “Vangažu Avots” pēdējo trīs gadu finanšu rādītāji 

Valsts aizdevumu izlietojums 

Turpinājās atmaksa valsts aizdevumam no Valsts kases ar līgumu Nr. A1/1/14/713, no 2014. 

gada 25. septembra, kur kopējā aizdevuma summa ir EUR 150209.00.  

Aizdevums paredzēts Eiropas reģionālā un attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” (Nr. 

3.DP/3.4.1.1.2/11/API/CFLA/138/041) īstenošanai. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz 2039. gada 20. 

decembrim. 

Tika saņemts un izlietots aizdevums no Valsts Kases ar līgumu Nr. A1/1/18/391 ar projekta 

“Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” 1. daļas 

īstenošanai, kā arī aizdevums ar līgums Nr. A1/1/19/269 projekta 2. daļas realizācijai, kura apguve 

tika pabeigta 2020. gada 1. ceturksnī. 

Iestādes finanšu saistības 

Zemāk tabulā redzamas Sabiedrības gan ilgtermiņa, gan īstermiņa finanšu saistības par 

pēdējiem 3 gadiem. 
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 2017 2018 2019 

Ilgtermiņa kreditori, EUR 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 126 000 122 522 659 582 

Pārējie kreditori - - 30 940 

Nākamo periodu ieņēmumi 3 465 953 4 211 368 4 111 736 

Īstermiņa kreditori, EUR 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 6 000 6 000 32 933 

Citi aizņēmumi 105 868 4 950 2 522 

No pircējiem saņemtie avansi 4 864 3 761 4 614 

Parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
4 554 4 395 64 003 

Parādi radniecīgām sabiedrībām - 129 683 - 

Nodokļi un VSAOI 14 211 9 990 16 085 

Pārējie kreditori 7 596 6 376 8 281 

Nākamo periodu ieņēmumi 125 153 143 767 123 810 

Uzkrātās saistības 17 238 18175 24 149 

Tabula PSIA “Vangažu Avots” pēdējo trīs gadu finanšu saistības 

Pakalpojumu uzlabojumi 

2019. gadā Vangažos, Inčukalnā un Gaujā papildus obligātajiem infrastruktūras uzturēšanas 

darbiem, tika veikta ūdensvadu dezinfekcija, tādējādi noturot ūdens kvalitāti maksimāli augstu. 

Personāls 

Sabiedrībā 2019. gadā tika nodarbināti 8 darbinieki. 

Komunikācija ar sabiedrību 

PSIA „Vangažu Avots” 2019.gadā ir nodrošinājis pieņemšanas laikus novada iedzīvotājiem 

uzņēmuma telpās Priežu ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā. Tiek nodrošināta SMS apziņošanas 

sistēma, kā arī uzņēmuma mājas lapā iespēja iedzīvotājiem aizpildīt kontaktformu un nosūtīt 

uzņēmumam jautājumus. 
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Visi iedzīvotāju zvani tiek ierakstīti, lai būtu iespējams nodrošināt klientu apkalpošanas 

kvalitātes kontroli. 

2020. gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 Rekonstruēt Inčukalna NAI; 

 Parakstīt līgumus ar visiem iedzīvotājiem, kuri pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa; 

 Ieviest digitalizētu uzskaiti decentralizēto notekūdeņu izvešanai; 

 Uzstādīt attālināto nolasīšanas sistēmu atlikušajām mājām Inčukalna novadā; 

 Turpināt samazināt debitoru apjomu; 

 Turpināt veikt profilaktiskās ūdensvada dezinfekcijas, tādējādi nodrošinot augstāko 

iespējamo ūdens kvalitāti; 

 Ieviest tiešā norēķina pakalpojumu atbilstoši likumdošanai. 

Iepriekšējā publiskajā pārskatā definēto uzdevumu izpilde 

Definētais uzdevums Izpilde 

Realizēt projektu “Centralizētās 
kanalizācijas sistēmas izveidošana 
Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa”, abas 
kārtas ņemot aizņēmumu Valsts Kasē 

Izpildīts 
Projekts veiksmīgi pabeigts. Lai gan nodošana 
ekspluatācijā notika 2020. gada 1. ceturksnī, 
tomēr projekts faktiski tika pabeigts un testa 
režīmā strādāja jau 2019. gada beigās. 

Panākt vienošanos ar “Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju” par 
soda procentu nomaksu 

Izpildīts 
Panākta vienošanās ar “Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju” par galējo 
līgumsoda summu un nomaksas termiņu, 5% 
no summas nomaksājot līdz 2019. gada 
beigām, 5% līdz 2020. gada beigām, bet 
atlikušo summu līdz 2021. gada martam. 

Renovēt Gaujas notekūdeņu attīrīšanas 
ietaises 

Izpildīts 
Projekts pabeigts un 2019. gada vasarā nodots 
ekspluatācijā un Gaujas NAI veiksmīgi 
funkcionē. 

Sagatavoties Inčukalna notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu remontam 2020. gadā 

Daļēji izpildīts 
Veikti priekšdarbi un apzināta situācija 
Inčukalna NAI rekonstrukcijas īstenošanai, 
tomēr nav vēl gūta pilnīga skaidrība par 
nepieciešamo summu darbu veikšanai, kā arī 
par finansējuma pieejamību. 

Uzstādīt māju kopējos skaitītājus ar 
attālinātu nolasīšanu vismaz 80% 
daudzstāvu mājām Inčukalna novadā 

Daļēji izpildīts 
Māju skaitītāji uzstādīti visām mājām 
Vangažos, tomēr vēl ne pārējā novadā, un 
attālinātās nolasīšanas risinājuma uzstādīšana 
vēl netika pabeigta 2019. gadā. 

Ieviest samaksu par ūdens zudumiem 
atbilstoši likumdošanai 

Izpildīts 
Grāmatvedības uzskaite programmā ieviesti 
uzlabojumi zudumu aprēķināšanai likumā 
noteiktajā kārtībā un zudumi tiek piestādīti 
visām mājām, kurām ir uzstādīti māju skaitītāji. 
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Ieviest tiešā norēķina pakalpojumu 
atbilstoši likumdošanai 

Nav izpildīts 
Uzņēmums no savas puses veica visus 
sagatavošanās darbus un bija gatavs to darīt, 
tomēr Inčukalna novada domes deputātu 
iebildu dēļ tas ir ticis atlikts. 

Ieviest automatizētu soda procentu 
apmaksu rēķina samaksas kavētājiem 

Izpildīts 
Grāmatvedības uzskaite programmā ieviesti 
uzlabojumi soda procentu aprēķināšanai 
likumā noteiktajā kārtībā un soda procenti tiek 
piestādīti klientiem, kuri kavē maksājumu 
izpildi. 

Turpināt samazināt debitoru apjomu Daļēji izpildīts 
Lai arī debitoru apjoms samazinājies, tomēr 
par ļoti mazu daļu. Tiks strādāts, lai debitoru 
apjomu samazinātu vēl vairāk. 

Turpināt veikt profilaktiskās ūdensvada 
dezinfekcijas, tādējādi nodrošinot 
augstāko iespējamo ūdens kvalitāti 

Izpildīts 
Skalošanas un dezinfekcijas veiktas plānotajā 
apjomā, divreiz gadā dezinficējot ūdenstorņus 
un rezervuārus, kā noteikts likumā. Savukārt, 
papildus likumdošanas prasībām, veikta visas 
sistēmas skalošana un dezinfekcija. 

Tabula PSIA “Vangažu Avots” 2018. gada Publiskajā pārskatā 2019. gadā definēto uzdevumu izpilde 
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6.KOMISIJAS 

6.1. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA 

Inčukalna novada domes  Administratīvo pārkāpumu komisija tiek veidota uz Inčukalna 

novada domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Inčukalna novada domei. 

Administratīvo pārkāpumu komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu 

lietās, pamatojoties uz  Reģionālās pašvaldības policijas, Valsts policijas, pašvaldības būvvaldes un 

kancelejas darbinieku sastādītiem protokoliem par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas sastāvā ir : 

 priekšsēdētāja Iveta Kokina; 

 priekšsēdētājas vietniece Indra Hofmane;  

 locekļi –  deputāts Armands Cīrulnieks; 

 Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas inspektore Karina Vasjukova; 

 novada iedzīvotāja Sandra Zvirbule; 

 sekretāre – juriste Karina Saukāne. 

 Administratīvo pārkāpumu komisijas priekšsēdētāja, vietnieka, locekļu un sekretāres amats 

apmaksājams pēc domes noteiktās stundu tarifa likmes. Administratīvo pārkāpumu komisijas sēdes 

tiek sasauktas divas reizes mēnesī, otrajā un ceturtajā trešdienā, plkst.17.00 

 2019. gadā Inčukalna novada pašvaldības Administratīvo pārkāpumu komisijā notikusi 21 

sēde, kurā izskatītas 262 (divi simti sešdesmit divas)  administratīvo pārkāpumu lietas (2018. – 229; 

2017.- 295). 2019. gadā par darbu komisijā, darbiniekiem aprēķinātas algas EUR 8318.98 (astoņi 

tūkstoši trīs simti astoņpadsmit eiro 98 centi), darba devēja soc.nodoklis – EUR 2004.04 

 Administratīvo pārkāpumu komisija 2019. gadā par izdarītajiem pārkāpumiem uzlikusi 

naudas sodu  par kopējo summu EUR 13 287  (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi 

eiro). Salīdzinoši: 2018.-7091, 2017. – 9107. Domes kasē iemaksāts  EUR 7002,- (septiņi  tūkstoši divi 

eiro). 2018. -1549, 2017. – 4808.  

2019.gadā pārsūdzēti 6 komisijas lēmumu, no kuriem tiesa divus atstājusi spēkā negrozītus, 

1 atcelts Zemesgrāmatas kļūdas dēļ, trīs atrodas izskatīšanā. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas mērķis, - lai mūsu novada iedzīvotāji, kā arī viesi, 

ievērotu un nepārkāptu administratīvo pārkāpumu kodeksā un saistošajos noteikumos noteiktās 

normas, savukārt  ja persona ir izdarījusi pārkāpumu, ko ir konstatējusi kāda no personām, kura ir 

tiesīga sastādīt protokolu, komisija piemēro kādu no soda veidiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu. 
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Ja persona uzlikto naudas sodu nenomaksā likumā noteiktajā termiņā, komisija izsūta 

atgādinājumu, un, ja arī tad soda nauda netiek nomaksāta, - tiek sūtīts lūgums tiesu izpildītajam par 

piedziņas veikšanu. 
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6.2. INČUKALNA NOVADA DOMES IEPIRKUMU KOMISIJA 

Iepirkumu komisijas mērķis ir nodrošināt iepirkumu procedūras Inčukalna novada domes un tās 

struktūrvienību vajadzībām. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Priekšsēdētājs:   

 Kārlis Spravņiks 

 

Locekļi:  

 Armands Siliņš 

 Igors Purmalis 

 Pēteris Caics 

 Modris Kalvāns 

 Rolands Feldmanis 

 

Pārskata gada rezultāti 

2019. gadā tika īstenoti divi atklāti konkursi, savukārt, Publisko iepirkumu likumu 9. panta 

kārtībā tika izsludināti 17 konkursi. Metu konkursi netika sludināti, tomēr tika veikts viens konkurss 

Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā. 

 

Kopējais konkursu skaits ir samazinājies salīdzinot ar iepriekšējiem diviem  gadiem, taču lielā 

mērā tas skaidrojamas ar to, ka, palielinoties iepirkuma komisijas pieredzei un kompetencei mazāk 

procedūru dažādu iemeslu dēļ pārtrauktas, respektīvi, gandrīz visus iepirkumus ir izdevies veikt 

uzreiz, bez nepieciešamības izsludināt atkārtotas procedūras. 
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 7.DARBA AIZSARDZĪBA 
 

Inčukalna novada domē darba aizsardzības sistēma strukturēta sekojošā veidā: 

1. darba aizsardzības politika – Inčukalna novada domes vadība ir izstrādājusi darba aizsardzības 

politiku, kurā noformulējusi iestādes attieksmi, noteikusi mērķus un uzdevumus darba 

drošības un veselības aizsardzības jomā. 

2. darba aizsardzības organizatoriskā struktūra – darba drošības un veselības aizsardzības 

pasākumu īstenošanai Inčukalna novada domē ir noteikta organizatoriskā struktūra. 

Darbinieku pienākumi un atbildība darba aizsardzībā ir noteikti amatu aprakstos un 

attiecīgajos iekšējos noteikumos un rīkojumos. Darba aizsardzības un darba vides iekšējās 

uzraudzības pasākumu vadīšanai Inčukalna novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās ir 

darba aizsardzības speciālists. 

3. plānošana – lai nodrošinātu sistemātiku darba drošības un veselības aizsardzības pasākumu 

veikšanu, nepārtrauktu darba vides uzlabošanu, Inčukalna novada domē katram gadam tiek 

sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns. Izstrādāto plānu, pēc izvērtēšanas atbilstībai 

iestādes mērķiem un iespējām, apstiprina Inčukalna novada domes izpilddirektors. 

4. darba vides risku novērtēšana – lai noteiktu pastāvošo risku darbinieku drošībai un veselībai 

darba vietās/procesos, kā arī lai veiktu un plānotu pasākumus to iedarbības novēršanai vai 

samazināšanai līdz pieļaujamajam līmenim Inčukalna novada domē, darba vides risku 

novērtēšana un pasākumu noteikšana to novēršanai/samazināšanai tiek veikta ne retāk kā 

reizi gadā. 

5. darba vides iekšējā uzraudzība – nodrošina noteikto un plānoto darba drošības un veselības 

aizsardzības pasākumu izpildi, izpildes kontroli un nekavējošu korektīvo darbību veikšanu 

neatbilstību gadījumos. 

6. rīkojumi un darba aizsardzības noteikumi – nosaka darbības, kuras nodrošina darba 

aizsardzības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, darba aizsardzības pasākumu plānošanu, 

veikšanu, darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides uzlabošanu. 

7. instrukcijas – prasības drošai darbu veikšanai darba vietās un ekspluatējot tehnoloģiskās 

iekārtas nosaka iestādē apstiprinātās darba aizsardzības instrukcijas un izmantojamo iekārtu 

ražotāju izstrādātās ekspluatācijas instrukcijas. 

 

Lai uzturētu vienotu darba aizsardzības sistēmu, 2019.gadā Inčukalna novada domē un tās 

pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās veikts darba aizsardzības audits, izstrādāta un 

papildināta dokumentācija: 

 būvvaldē; 

 dzimtsarakstu nodaļā; 

 finanšu nodaļā; 

 kancelejā; 

 Vangažu pilsētas pārvaldē; 

 Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļā; 

 PII ,,Minka” un tās filiālē ,,Lapsiņa”; 

 PII „Jancis”; 
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 Inčukalna novada bibliotēkā; 

 Vangažu bibliotēkā; 

 Inčukalna tautas namā; 

 Vangažu kultūras namā; 

 Inčukalna sporta kompleksā; 

 bāriņtiesā; 

 sociālajā dienestā; 

 Vangažu vidusskolā; 

 Inčukalna pamatskolā; 

 Mūzikas un mākslas skolā. 

 

2019.gadā Inčukalna novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs nav noticis neviens 

nelaimes gadījums darbā. 

 
 
8.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Lai nodrošinātu Inčukalna novada pašvaldības iedzīvotājiem informācijas pieejamību par 

pašvaldības darbību, aktivitātēm, plānotajiem pasākumiem, realizētajiem projektiem, novada 

domes pieņemtajiem lēmumiem, novadā spēkā esošajiem noteikumiem un saistošajiem 

noteikumiem, kā arī citu noderīgu informāciju, arī 2019.gadā tika turpināta Inčukalna novada domes 

informatīvā izdevuma “Novada Vēstis” izdošana, mājaslapas www.incukalns.lv uzturēšana kā arī 

sociālā medija Facebook.com konta uzturēšana. 

Tiek pilnveidota informācijas apmaiņa starp pašvaldību un sabiedrību. Mājas lapā izveidotas 

jaunās sadaļas: “Jaunatne”, “Aptaujas”, “Novada svētki”. Sabiedrisko attiecību daļas speciālisti, kopā 

ar domes vadību piedalās biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” un Rīgas  plānošanas reģionā 

organizētajās sapulcēs un pasākumos. 

Ieviesta jauna dokumentu vadība sistēma, ar kuras palīdzību ir gūta iespēja daudz ātrāk veikt 

dokumentu apriti un saziņu ar pašvaldību, tajā skaitā arī izmantojot e-adreses saziņas kanālu. Tiek 

attīstīti risinājumi elektronisko datu drošas plūsmas un glabāšanas jomā, pilnveidoti normatīvie akti 

IT drošības jomā. Turpinās sadarbība ar VRAA, LPS, Rīgas domes  ITK centru un iesaistīšanas viņu 

organizētajos projektos par dažādu  valsts datu sistēmu izmantošanas iespējām, e-valsts izveidi 

informācijas apmaiņas jomā. 
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Attēlā redzams Inčukalna novada mājaslapa: www.incukalns.lv 

 

 
Attēlā redzams Facebook lapa: @incukalnanovads 
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Darbā ar informatīvajām tehnoloģijām gan programmatūras nodrošinājumā, gan tehnikas 

atbalsta līmeni, tiek pievērsta pastarpināta uzmanība, lai ieviestu un pašvaldība varētu strādāt ar 

Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

Veikti vairāki pasākumi iekšējās komunikācijas uzlabošanā. Izmantoti gan formālie, gan 

neformālie pasākumi, kas abi ir efektīvākie iekšējās komunikācijas instrumenti. Sabiedrības viedokļa 

izzināšanai, tiek ievietotas interaktīvās aptaujas, kā piemēram, pēc interneta mājaslapa veiktās 

aptaujas. Turpināta sadraudzība ar Saue pilsētu Igaunijā, novembrī noslēgts jauns sadraudzības 

līgums ar Hlibokajes rajona padomi, Baltkrievijā. 

Sabiedrisko attiecību daļa 2020. gadā plāno turpināt darbu, uzturot un regulāri atjaunojot 

informāciju, Inčukalna novada domes kontu populārajā video portālā youtube.com, kā arī fotogrāfiju 

un bilžu galeriju portālā  instagram.com, kas vēl efektīvāk veicinātu Inčukalna novada tēla 

atpazīstamību. Pārskata tapšanas brīdī (2020.gada maijā) Inčukalna novada pašvaldības sociālās 

kontiem bija Facebook bija 1463 sekotāji, savukārt Twitter 910 sekotāji.  

 

 
Tabulā redzams “Inčukalna novada domes sociālo mediju sekotāju skaita izmaiņas salīdzot datus no 

2018.gada līdz 2019.gadam” 
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