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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
1.1.Pašvaldība:

Inčukalna novada dome

1.2.Juridiskā adrese:

Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads
LV-2141
1.3.Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.un datums 25.03.1996.
Nr. 90000068337
1.4. PVN nodokļu maksātāju reģ.Nr.un datums 07.10.2006.
Nr.LV 90000068337
1.5. Finansu gads :

01.01.2009. – 31.12.2009.

1.6. Pašvaldības pārziņā esošās iestādes un struktūrvienības:
1.6.1. Pārvalde
1.6.2. Izglītība - PII „Minka” ar filiāli Gaujā PII „Jancis”,
Vangažu vidusskola, Inčukalna pamatskola, Inčukalna
mūzikas un mākslas skola
1.6.3.Kultūra -Tautas nams, Vangažu kultūras nams,
bibliotēka, sporta komplekss
1.6.4.Sociālā aprūpe – sociālais dienests
1.6.5.Sabiedriskā kārtība – bāriņtiesa
1.6.6.Inčukalna novada pašvaldības aģentūra „Sociālās
aprūpes māja „Gauja””
1.7.Ziņas par saistītiem uzņēmumiem :
PSIA „Vangažu Namsaimnieks” reģ.Nr.50003142371
PSIA „Vangažu avots” reģ.Nr.40003274925
PSIA „Vangažu ambulance” reģ.Nr.40003134298
1.8.Darbības veids:
LR likumā “Par pašvaldībām” norādīto funkciju izpilde
1.9.Banku rekvizīti: A/S SEB banka konti:
Nr. LV90UNLA0027800130800,
LV22UNLA0027800142403 ,LV67UNLA0091051104350
A/S Swedbanka:
Nr. LV23HABA0551006519264,
LV24HABA0551025009580,LV22282HABA0551025009603
A/S Ge Money banka:
Nr.LV34BATR005N201532000,LV54BATR0051201532000,
Uzkrājumu konti:
LV07BATR009B801532000,LV25BATR009A801532001,
LV52BATR005N201532000
Valsts Kase
LV85TREL9801292000000,LV82TREL9801294000000,LV73TR
EL9801291806410,
LV35TREL980129300000,LV26TREL9801290806410
1.9.Novada domes priekšsēdētājs:
ARVĪDS BLAUS
1.10.Novada domes finansu daļas vadītāja: ANITA AĻĻĒNA
1.11.Tālrunis: 67977160, mob. 29244106, fakss: 67977310
1.12.Zvērināts revidents:

Māris Biernis sertifikāts Nr.148
auditorfirma SIA „Inspekcija AMJ” licence

Nr.13
3

1.13.Gada pārskats sastādīts konsolidējot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
rādītājus novada domes grāmatvedībā.
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2. INČUKALNA NOVADA DOMES LĒMUMA PROTOKOLA IZRAKSTS
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3. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
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4. PAMATINFORMĀCIJA
Inčukalna novada pašvaldība ir nedalāma administratīvi teritoriāla vienība, ar
administratīvo centru - Inčukalns.
Pašvaldības

iedzīvotāju

pārstāvību

nodrošina

to

ievēlēts

pašvaldības

lēmējorgāns – novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo
struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu.
Dome atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu
likumam”, sastāv no 15 deputātiem.
Inčukalna novada pašvaldībā laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim ir notikušas 20 domes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par
720 jautājumiem. Tika pieņemti 25 saistošie noteikumi.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no
pašvaldības deputātiem ievēlē:


finansu jautājumu komiteju 5 cilvēku sastāvā;



izglītības, kultūras, sporta un sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības
jautājumu komiteju 6 cilvēku sastāvā;



komunālo jautājumu komiteju 6 cilvēku sastāvā;



attīstības un lauksaimniecības jautājumu komiteja 6 cilvēku sastāvā.

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās
pašvaldības iedzīvotājiem un novada domes darbiniekiem ir izveidojusi komisijas:
1) Administratīvo pārkāpumu komisija.
2) Privatizācijas komisija.
3) Vēlēšanu komisija;
4) Iepirkumu komisija.
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Inčukalna novada sociāli ekonomiskais stāvoklis
Inčukalna novads ir liels novads Rīgas reģionā. Tā sastāvā kopš Teritoriāli
administratīvās reformas 2009.gada 1.jūlijā ietilpst Inčukalna pagasts, apdzīvotas
vietas – Egļupe un Gauja, kā arī Vangažu pilsēta. Inčukalna novada kopējā platība ir
112km2.
Inčukalna novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas
dzīvesvietu 470 personas, no tām 275 – Inčukalna pagastā, 195 – Vangažu pilsētā.
Inčukalns
Inčukalna pagasts 2006.gadā kļuva par novadu, kura ziemeļu robeža 20 km
garumā iet pa krāšņo Vidzemes rotu – Gauju. Lielākās apdzīvotās vietas ir lielciems
Inčukalns – ap Inčukalna dzelzceļa staciju; lielciems Gauja jeb Gaujaslīči – Vidzemes
šosejas 47 km; mazciemi – Indrāni – bijušās Inčukalna muižas apkaimē, Sēnīte jeb
Krustiņi – ap bijušo restorānu Sēnīte, Griķi – Tīnūžu šosejas malā starp Vangažu
pilsētu un dzelzceļu. Inčukalnam cauri plūst četras Gaujas kreisā krasta pietekas:
Egļupe jeb Zustrene, Dzelzāmura upīte jeb Inčupe, Stalšēnupīte un Straujupe. Novada
kopplatība ir 10706 ha. 608,4 ha novada teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā.
70% Inčukalna teritorijas aizņem meži, pļavas, krūmāji, parki, upes un dīķi.
Vangaži
Vangaži pilsētas statusu ieguva 1991.gadā. Nelielā un jaunā pilsēta atrodas 30
km no Rīgas un tās teritorija ir 5km2. Pilsētas teritorija robežojas ar Garkalnes,
Inčukalna un Ādažu novadiem. Pilsētas teritorijā ir 153 privātmājas un 43 daudzstāvu
mājas, t.i. 1435 dzīvokļi. Pilsētai garām iet svarīga automaģistrāle – Vidzemes šoseja.
Patīkams akcents pilsētas teritorijā ir zaļie meži un 17 km garā Gaujas pieteka
Straujupīte.
Svarīgu lomu pilsētā ieņem ražošanas zona. 1957.gadā vienlaicīgi tika celts gan
Vangažu ciemats (sākotnēji Oktobra ciemats), gan Dzelzsbetona rūpnīca (ģeologi
1955.gadā šeit konstatēja labus grants krājumus). 2009.gadā Vangažu pilsētā bija
reģistrētas 164 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un individuālie uzņēmumi.
Pēc reformas Vangažu pilsētas dome pārstrukturizēta un izveidota Vangažu
pilsētas pārvalde.
Inčukalna novada teritorijā darbojas Inčukalna pamatskola un Vangažu
vidusskola, pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” un „Jancis”,
Inčukalna Tautas nams un Vangažu kultūras nams, Inčukalna novada bibliotēka,
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Inčukalna sporta komplekss, dienas centri „Vangaži”, „Gauja” un „Sarma”, Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skola, sociālās aprūpes māja „Gauja”. Aktīvi darbojas
Invalīdu un Pensionāru biedrības, kā arī Sarkanā krusta pirmorganizācija.
Saskaņā ar spēkā esošo Inčukalna novada Attīstības plānu, novada mērķis ir
veicināt daudzpusīgu novada ekonomisko attīstību. Inčukalna dabas resursi, novada
iedzīvotāji, uzņēmumi, un novada tradīcijas ir priekšnoteikums šī mērķa sasniegšanai.
Attīstības plāna mērķis ir nostiprināt novada ekonomisko patstāvību un uzlabot
iedzīvotāju dzīves līmeni, ievērojot vides resursu racionālu izmantošanu. Inčukalna
veiksmīgai attīstībai nākotnē izvirzītas vairākas attīstības prioritātes:
Dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšana novadā;
Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;
Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana;
Inčukalna novada tūrisma attīstība.
2010.gadā realizētie projekti
Inčukalna novada dome 2010. gadā ir strādājusi pie šādiem projektiem:
Piesaistot līdzekļus no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” ietvaros, tika:
 realizēts

projekts

„Priežu

ielas

rekonstrukcija

Inčukalnā”

par

kopsummu
Ls 18231,81. ELFLA līdzfinansējums 90% no attiecināmām izmaksām;
 tika sagatavoti un guva apstiprinājumu divi projektu pieteikumi:
„Zvaigžņu ielas
posma un Vāveres ielas rekonstrukcija” un „Krasta ielas posmu rekonstrukcija”, kuri
tiek realizēti 2011.gadā un kuru plānotā kopsumma ir Ls162208,85.
Piesaistot līdzekļus no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) uzsākta
šādu projektu realizācija:


„Izglītības iestāžu informatizācija”, par kopsummu Ls 35599,68, kurš
100% tiek

finansēts no ERAF;


„Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā „Gauja”,
par kopsummu
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Ls 13223,00, no kuras 79% tiek līdzfinansēti no ERAF.
Tika arī sagatavoti citi jauni projektu pieteikumi investīciju piesaistei, kuri
apstiprināti un realizējami 2011.gadā, tie ir:


„Inčukalna

novada

domes

attīstības

plānošanas

kapacitātes

paaugstināšana” par
plānoto kopsummu Ls 50000,00, kurš 100% tiek finansēts no Eiropas sociālā fonda
(ESF);


„Inčukalna novada domes pašvaldības izglītības ēku – Inčukalna
pamatskolas un

Vangažu vidusskolas renovācija, veicot energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot
oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu” par plānoto kopsummu Ls817814,49, no
kuras 85% tiek līdzfinansēti no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI);


„Drošais ceļš iedzīvotājiem” Gaujas ciematā, par plānoto kopsummu
Ls75520,32, no

kuras 79% tiek līdzfinansēti no ERAF;


„Drošais ceļš uz skolu” Inčukalna ciematā, par plānoto kopsummu
Ls65405,55, no

kuras 79% tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF);


„Speciālistu piesaiste Inčukalna novada domei”, par plānoto kopsummu
Ls 18499,00,

kurš 100% tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF).
Inčukalna novada dome, iesaistoties NVA aktīvās nodarbinātības pasākumā
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”.
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās

darba

iemaņu

Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/,

iegūšanai
2010.gadā

slēgusi

un
līgumus

uzturēšanai”
ar

220

bezdarbniekiem par apmācību darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai.

◘
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5. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Vadības ziņojums
2009.gada 1.jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidota
jauna pašvaldība – Inčukalna novada pašvaldība, kura sastāv no Inčukalna pagasta un
Vangažu pilsētas. Pēc reformas par novada administratīvo centru noteikts Inčukalns.
Pēc reformas Vangažu pilsētas dome pārstrukturizēta un izveidota Vangažu pilsētas
pārvalde. Inčukalna novada kopējā platība ir 112km2. Iedzīvotāju skaits – 8369
(Inčukalnā 4538, Vangažos 3831).
Inčukalna novada dome atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumam” sastāv no 15 deputātiem. Domes sēdes notiek vienu reizi
mēnesī. Laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ir notikušas 20
domes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par 720 jautājumiem. Tika pieņemti
25 saistošie noteikumi.
Kopumā pašvaldības darbībā 2010.gadā nebija tādu būtisku pārmaiņu, kas
ietekmētu finanšu rezultātus, bet sakarā ar to, ka darbojamies kā jauna pašvaldība, tad
vēl joprojām tiek veikti organizatoriski uzlabojumi veiksmīgākai pašvaldības funkciju
un politikas realizācijai, un sabalansētai budžeta līdzekļu izlietošanai. Pašvaldības
kopbudžetam pēdējos gados ir tendence samazināties. Arī 2011.gadā plānotie budžeta
ieņēmumi, salīdzinot ar 2010.gadu ir samazinājušies par 18%.
Domes pārziņā patreiz esošās struktūrvienības un iestādes:
 Būvvalde
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Finanšu nodaļa
 Kanceleja
 Vangažu pilsētas pārvalde
 Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” ar filiāli “Lapsiņa”
 Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos
 Inčukalna novada bibliotēka
 Inčukalna tautas nams
 Vangažu kultūras nams
 Inčukalna sporta komplekss
 Bāriņtiesa
 Sociālais dienests
 Vangažu vidusskola
 Inčukalna pamatskola
 Mūzikas un mākslas skola
 SIA "Vangažu Namsaimnieks"
 PSIA "Vangažu avots"
 PSIA "Vangažu ambulance"
 PA "Sociālās aprūpes māja Gauja"
12

2010. gada sākumā tika likvidēts P/A Bērnu sociālās aprūpes centrs „Inčukalns”.
Novadā darbojas četri Dziesmu svētku kolektīvi: koris „Mežābele”, senioru
koris „Atblāzma”, deju kolektīvs „Virši”, pūtēju orķestris, kā arī vēl daudz dažādi
mākslinieciskie kolektīvi un interešu kopas. Vangažos aktīvi darbojas krievu,
baltkrievu un ukraiņu biedrību mākslinieciskie kolektīvi.
Inčukalna novada dome savu iespēju robežās atbalsta arī nevalstiskās
organizācijas, t.sk., invalīdu biedrību, pensionāru padomi Inčukalnā un Vangažos.
Novadā darbojas sociālā dienesta pārraudzībā esoši dienas centri „Sarma”, „Gauja”,
„Vangaži”, kuros tiek sniegti vairāki pakalpojumi un organizēti pasākumi dažādām
mērķauditorijām. Sporta kompleksā, kas šobrīd ir viens no labākajiem Pierīgā, notiek
augsta līmeņa sporta sacensības, piesaistot sportistus ne tikai no Latvijas, bet arī no
ārvalstīm, kā arī nodrošina tuvējās apkārtnes iedzīvotājus ar treniņu iespējām sporta
zālē un baseinā.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību
nākotnē.
Iestādes darbība nākotnē atkarīga no kopējās valsts politiskās un ekonomiskās
situācijas, jo lielāko pašvaldības ienākumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
kurš augošā bezdarba apstākļos proporcionāli samazinās. Palielinās iedzīvotāju
nespēja segt komunālos maksājumus, kā arī palielinās to iedzīvotāju skaits, kas vēršas
sociālajā dienestā pēc materiālās palīdzības, līdz ar to jāpārvērtē budžeta līdzekļu
izlietojums, lai vispirmām kārtām nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības, varētu
izmaksāt nepieciešamos likumā noteiktos pabalstus, kā arī rastu iespēju turpināt
aizsāktos infrastruktūras attīstības projektus.
Attīstības pasākumi.
Paralēli jaunajiem projektiem tika nodrošināta arī sociālā palīdzība
iedzīvotājiem, organizēti mūžizglītības, kultūras un sporta pasākumi, uzturēti kārtībā
visi infrastruktūras objekti, sniegts atbalsts nevalstiskajām organizācijām.
Saskaņā ar novada attīstības nostādnēm, pašvaldības darbības mērķis ir
veicināt daudzpusīgu novada ekonomisko attīstību, nostiprināt novada ekonomisko
pastāvību, uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni, ievērot vides resursu racionālu
izmantošanu.
Domes priekšsēdētājs

Arvīds Blaus

◘
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6. BUDŽETA INFORMĀCIJA
1. Inčukalna novada pašvaldības finansiālā stāvokļa vērtējums
Tā kā bilance ir finanšu pārskats, kas pēc stāvokļa uz 2010.gada 31.decembri
parāda Inčukalna novada pašvaldības līdzekļu, saistību un pašu kapitāla apmēru, ir
svarīgi salīdzināt kā mainījies pašvaldības finansiālais stāvoklis salīdzinājumā ar gada
sākumu.
Kā redzams no bilances datiem, kopējā pašvaldības bilances vērtība 2010.gada
beigās salīdzinājumā ar 2009.gada sākumu palielinājās par 174,5 tūkst. latu. Aktīvā
lielākais palielinājums bija apgrozāmajos līdzekļos – 443,7 tūkst. latu, t.sk.
naudas līdzekļu palielinājums –par 257,6 tūkst. latu. 2010.gada beigās saņemtie avansi
Eiropas Savienības un valsts finansēto projektu realizēšanai – 98,2 tūkst. latu apmērā
vēl vairāk palielināja naudas līdzekļu atlikumu gada beigās. Pamatlīdzekļu vērtība
samazinājusies par 367,4 tūkst.latu. No pamatlīdzekļu vērtības izslēgti un pārvietoti
krājumu uzskaitē PSIA „Vangažu avots” pamatkapitālā ieguldāmie pamatlīdzekļi
188,6 tūkst .latu apmērā.
Veicot pašvaldības bilances struktūras analīzi uz 2010.gada beigām redzams, ka
ilgtermiņa ieguldījumu īpatsvars ir 89,5%, gada laikā tas samazinājies par 9,7%. Pašu
kapitāla īpatsvars bilancē ir 78,9%. Var secināt, ka Inčukalna novada pašvaldībai uz
2010.gada beigām nav finansiāla riska, jo kopējais likviditātes koeficients ir 1,45, kas
liecina, ka pašvaldībai pašreiz nav grūtības norēķināties par savām īstermiņa
saistībām.
Bilance uz 2010.gada 31.decembri

AKTĪVS

1
I.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (1.+2.+3.)
1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā( 020+030+040+050)

1.Attīstības pasākumi un programmas

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības
3.Pārējie nemateriālie ieguldījumi

tūkst.LVL
Starpība

Uz pārskata Uz
perioda
pārskata
beigām
gada
sākumu

4
9338,9

5

5

9608,1
33,4

-269,2
0,1

22,6

15,1

7,5

2,3
5,5

3,6
12,3

-1,3
-6,8

33,5
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4.Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
4.Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem

3,1
0
8277,8
7245,2
96,7

3. Pārējie pamatlīdzekļi

462,4

2,4
8645,2
7819,9
51,2
527,1

4.Bioloģiskie un pazemes aktīvi

36,0

2,7

2. Pamatlīdzekli - kopā ( 070+080+090+100+110)
1 . Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

3,1
-2,4
-367,4
-574,7
-45,5
-64,7
33,3

5.Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi

186,4

5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas

250,5

176,0

74,5

0,6
1027,6

68,3
929,5

-67,7
98.1

1021,4

923,4

98,0

6,2
1099,7
220,9

6,1
656,0
50,4

0,1
443,7
170,5

10,3
210,3
0,3

14,9
34,8
0.7

-4,6
175,5
-0.4

6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā
(130+140+150+160+170+180)
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības
samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
2. Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi
II.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (4.+5.+6.+7.+8.)
4.Krājumi-kopā (220+230+240+250+260+270)
1. Izejvielas un materiāli
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
3. Avansa maksājumi par krājumiem

186,4

4. Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska
lietošanas veida inventārs
5. Norēķini par prasībām (debitoriem)
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem
8. Naudas līdzekļi - kopā
1. Kase
2. Pamatbudžeta konti
3. Speciālā budžeta konti
4. Dāvinājumu konti
5. Nauda ceļā
6. Termiņnoguldījumi
Bilance (I+II)

169,0
8,4
701,4
2,6
480,2
112,3
0,1
0
106,2
10438,6

151,3
10,5
443,8
1,6
259,1
107,0
0,1
3,1
72,9
10264,1

17,7
-2,1
257,6
1,0
221,1
5,3
0
-3,1
33,3
174,5
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Piezīmes Uz
Nr.
pārskata
perioda
beigām

PASĪVS

1

2

III PAŠU KAPITĀLS

8235,1

Uz
pārskata
gada
sākumu

Starpība

5
7793,3

5
441,8

1.Rezerves

887,4

904,6

-17,2

2.Budžeta izpildes rezultāti

7347,7

6888,7

459,0

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts

6888,7
459,0

7201,1
-312,4

-312,4
771,4

2203,5
1602,4

2470,9
1757,2

-267,4
-154,8

1434,8
165,3
2,3

1683,4
70,4
3,4

-248,6
94,9
-1,1

601,1
263,7
59,3

713,7
260,7
89,1

-112,6
3,0
-29,8

42,8
120,2
55,5

18,4
105,9
7,1

24,4
14,3
48,4

12,1

61,9

-49,8

Budžeta gada (perioda) izpildes rezultāts
V KREDITORI
5. Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
Pārējās ilgtermiņa saistības
6.ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS
1.Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
2.Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

3.Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem
4.Īstermiņa uzkrātās saistības
5.Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas
Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem
6.Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot
nodokļus)
7.Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

3,5
80,8
19,8
79,4
24,2
10,4
10438,6 10264,1

Pārējās īstermiņa saistības
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem
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Bilance (III+IV+V)
Piezīmes
Nr.

ZEMBILANCES KONTI

1
Saņemamās soda un kavējuma naudas

2

-68,7
-59,6
13,8
174,5

Uz
pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada
sākumu

4
18883

5
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2. Finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti
Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta plāns tika apstiprināts 17.02.2010.
prot.Nr.5-5§–ieņēmumos 3961.6 tūkst. lati un izdevumos 4013,2 tūkst. lati .Speciālā
budžeta plāns 17.02.2010. prot.Nr.5-5§ -ieņēmumos 69,6tūkst. lati ,izdevumos 120,1
tūkst. lati.
2010.gada 16.jūnijā prot. Nr.11-1§ tika mainīts pamatbudžeta plāns
ieņēmumos (+)61,3 tūkst. lati, izdevumos (+)58,1 tūkst. lati. Speciālā budžeta
ieņēmumu daļa tika palielināta par 43,3 tūkst. latiem.
2010.gada 29.septembrī prot. Nr.16-1§ tika mainīts pamatbudžeta plāns
ieņēmumos (+)249,2 tūkst. lati, izdevumos (+)249,2 tūkst. lati. Speciālā budžeta
ieņēmumu daļa tika palielināta par 43,3 tūkst. latiem.
2010.gada 15.decembrī prot. Nr.20-50§ tika mainīts pamatbudžeta plāns ieņēmumos
(+)44,6 tūkst. lati, izdevumos (+)71,5 tūkst. lati.

2.1. Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi
Kopējie Inčukalna novada pašvaldības ieņēmumi bija 4501,6 tūkst.latu – par
10,8% lielāki nekā 2009.gadā.
Precizētais pamatbudžeta 2010.gada ieņēmumu plāns izpildīts par 104.3 %.4501,6 tūkst. lati.
74% no pamatbudžeta ieņēmumiem ir nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumu
plāns izpildīts par 104.7%,.maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu-par
96%,valsts budžeta transfertu - par 104.9% ( gada beigās tika saņemti avansi Eiropas
Savienības finansēto projektu realizācijai – 82,3 tūkst.lati.)

Inčukalna pagasta pašvaldības pamatbudžets
(tūkst.LVL)
Rādītājs

Izpilde
2008.g.

Kopā ieņēmumi (II+V)

5364,5
3457,1
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3294,8
Nekustāmā īpašuma nodoklis
162,3
Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi
70.9
Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvi 91,4
Nodokļi atsev.pakalpoj.veidiem
0
Azartspēļu nodoklis
0
Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

59,5

Izpilde
2009.g.

Izpilde
2010.g.

Plāns
2011.g.

4060,4
2470,7
2295,5
175,2
86,6
88,6
0
0

4501,6
3329,6
3096,2
233,4
98,4
135,0
0
0

3937,4
2537,6
2332,5
205,1
97,1
108,0
0
0

22,7

27,4

23,9
17

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem

2,8
13,2
8,6
1,3
34,0

2,3
10,2
4,1
4,2
1,4

2,0
6,0
4,4
8,3
6,7

1,2
5,9
3,9
2,8
10,0

305,5

311,5

258,7

248,1

Norēķini ar citu pašv.izgl.iestāžu pakalpoj.

1542,4
1123,1
12,8

1255,6
919,5
30,2

885,9
79,5
25,2

1127,8
108,5
6,0

Norēķini ar citu pašv.soc.pal.iest.pakalpoj.

388,5

270,0

53,8

102,5

0,5

0

593,6
25,7
336.1

0
0
806,4

0
0
1019,3

101,3
179,3
55.5

510,2
120,4
175,8

367,6
84,0
567,7

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību
īpašumaiznomāšanas,pārdošanas,pamatparāda
kapitalizācijas
Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
V Transfertu ieņēmumi
Norēķini ar pašvaldību budžetiem

No citām pašvaldībām kultūras funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi no rajona padomēm

1,1

720,7

Ieņēmumi no speciālā budžeta privatizācijas līdzekļiem
Maksājumi no valsts pamatbudžeta

419,3

Mērķdotācija pašvaldību budžetiem

6,6
412,7

Dotācijas
Ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto
daļu projektu īstenošanai

Ieņēmumi 2010. gadā
Nodokļu
ieņēmumi

20%

Nenodokļu
ieņēmumi

6%
1%

73%

Maksājumi par
maksas
pakalpojumiem
Transfertu
ieņēmumi
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Izdevumi 2010. gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti
10%

16%

Sabiedriskā kārtība

1%
12%

Ekonomiskā darbība - transports

1%

Izglītība
Sociālā nodrošināšana

20%

Pašvaldības teritoriju
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija

40%

Izdevumi 2010. gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
10%
0%
7%

Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi

10%
48%
3%

Subsīdijas, dotācijas, sociālie
pabalsti
Kapitālieguldījumi
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
Transferti pašvaldībām

22%

2.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi
VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
t.sk Izpildvara ,likumdošanas vara, finanšu un
fiskālā darbība
transferti citu pašvaldību budžetiem
(izlīdzināšanas fonds)
Pārējie neklasificētie izdevumi
Pašvaldību parādu procentu nomaksa
Sabiedriskā kārtība un drošība. tiesību
aizsardzība
Ekonomiskā darbība-transports

6091,3

4386,3

4104,3

4712,1

961,0
647,7

693,9
397,9

665,2
315,5

518,4
309,5

285,9

197,3

231,3

2,6
81,8
124,5
48,0

27,4
35,3

98,7
45,0

118,4
46,5

25,6

179,2

21,1

227,8
19

Izglītība

2358,6
5,0
962,5

1655,4
0
851,9

1575,8
0
828,3

2153,0
0
900.8

1210,5

538,5

495,0

439,1

532,8

422,4

472,4

425,0

IX Izdevumi pēc ekonomikās
klasifikācijas(1+2)

6091.3

4386,3

4104,3

4712,1

1.Uzturēšanas izdevumi

4795,4
4084,1
2875,5

3929,3
3277,7
2341,5

3834,2
2918,7
2004.0

4194,2
2647,1
1765,6

2287,3
588,2

1885,1
456,0

1577,6
406,6

1408,9
344,4

21,3

19,8

12,5

1208,7
9,3

936,6
2,4

914,7
1,0

881,5
0.7

711,4
463,2

621,7
303,5

601,5
316,2

560,1
299,0

Grāmatu un žurnālu iegāde

12,7

3,8

3,1

3,5

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

12,2

5,1

-7,0

18,2

46,6
148,9
14,2

98,7
193,2
2,7

113,7
408,4
1,8

119,8
440,2
1,8

134,2
1295,7

190,5
456,9

406,6
269,7

438,4
517,2

0,2
515,8

0
359,7

0,4
393,4

0,7
987,1

-726,8
726,8

-325,8
325,8

397,3
-397,3

-774,7
774,7

-180,8
806,0

-288,6
625,2

252,3
336,7

-477,7
589,0

625,2

336,7

589,0

111,3

-68,3

-126,4

-145,0

-203,0

976,0

163,7

0

500,0

Veselības aprūpe
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta. kultūra un reliģija

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojumi
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti,
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu. energoresursu. ūdens un inventārs

Procentu izdevumi
Subsīdijas ,dotācijas un sociālie pabalsti
t.sk.Subsīdijas un dotācijas sabiedriskām
organizācijām
Sociālie pabalsti
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām
X Ieņēmumu pārsniegums(+),deficīts(-)
XI Finansēšana -(I-IX)

Budžeta līdzekļu izmaiņas
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda
beigās

Aizņēmumu atmaksa
Saņemtie aizņēmumi
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2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, par 35 % jeb 800,7 tūkst.latu. palielinājās ienākumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Arī iekasētais nekustamā īpašuma nodokļis salīdzinājumā ar
2009.gadu ir par 33,2 %lielāks kā 2009.gadā. Pašvaldības budžetā saņemtie maksājumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir samazinājušies par 17%, t.i. par 52,8
tūkstošiem latu, kas varētu būt saistīts ar iedzīvotāju pirktspējas samazināšanos.
2011.gada budžeta ieņēmumi plānoti par 564,2 tūkst.latu. jeb 12,5% mazāki nekā
2010.gadā,t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti par 763,7 tūkstošiem latu
mazāki.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa valsts prognoze, ņemot vērā piesardzības principu, tika
samazināta par 3%.
2.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi
2010.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 4104,3 tūkst.latu. Kopējais izdevumu
samazinājums 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu bija par 6,5% jeb 282 tūkst. lati.
Tabulā veikta Inčukalna novada pašvaldības izdevumu analīze sadalījumā pa
funkcionālajām kategorijām.
Izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti -665,2 tūkst. lati- 16.2% no kopējiem izdevumiem , 2009.g. 693,9 tūkst. lati (15.8%)
t.sk. pārvaldes izdevumi -315,5 tūkst.lati-7.7% no kopējiem izdevumiem , 2009.gadā –
397,8 tūkst. lati ( 9%)
pašvaldības parāda darījumi -118,4 tūkst. lati -2.8 %,2009.gadā-98,7 tūkst.
lati(2.2%)
maksājumi finansu izlīdzināšanas fondā -231,3 tūkst. lati- 5.6%,2009.gadā-197,3
tūkst. lati (4.4 %)
Sabiedriskā kārtība un drošība -46,5 tūkst. lati- 1%,2009.gadā – 45,0 tūkst. lati (1 %)
t.sk. bāriņtiesa – 22,8 lati,2009.gadā -25,3 lati
sabiedriskās kārtības uzturēšana – 23,6 tūkst. lati,2009.gadā -19,7 tūkst. lati
Ekonomiskā darbība – 21,1 tūkst. lati- 0.5%,2009.gadā -179,2 tūkst. lati (4 %)
t.sk .pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana no pamatbudžeta līdzekļiem, ELFLA (Eiropas
lauksaimniecības

fonds

lauku

attīstībai)

lauku

attīstības

programmas

pasākuma

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros realizētie projekti
-Priežu ielas rekonstrukcija -17,1 tūkst.lati,
-Zvaigžņu un Vāveres ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu apmaksa-2,3 tūkst. lati,
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-Krasta ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta apmaksa – 1,2 tūkst. lati.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 495,0 tūkst. lati-12.1%,2009.gadā –
538,5 tūkst. lati (12.2%)
t.sk. teritoriju attīstība - 24,3 tūkst. lati ,
ielu apgaismošana – 22,9 tūkst. lati
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība – 447,7 tūkst. lati
Atpūta, kultūra un reliģija -472,4 tūkst. lati-11.5%,2009.gadā- 422,5 tūkst. lati (9.6%)
t.sk. Sporta kompleksa uzturēšanas izdevumi –236,0 tūkst. lati ,2009.gadā – 191,1 tūkst.
lati,
bibliotēku uzturēšana -53,2 tūkst. lati, 2009.gadā-51,7 tūkst. lati,
Inčukalna tautas nama un Vangažu kultūras nama izdevumi –163,7 tūkst.lati,
2009.gadā- 158,3 tūkst. lati,
(Vangažu kultūras namā veikti kapitālā remonta darbi -43,5 tūkst. lati)
Pārējām sporta aktivitātēm –16,4 tūkst.lati,2009.gadā- 17,7 tūkst.lati
Laikraksta „Novada vēstis” izdošanas izdevumi- 2,6 tūkst. lati, 2009.gadā-3,6 tūkst.
lati
Izglītība - 1575,9 tūkst. lati- 38.4%,2009.gadā -1655,3 tūkst. lati – 37.7%
t.sk. Pirmsskolas izglītība -486,2 tūkst. lati,2009.gadā -550,3 tūkst. lati,
Pamatizglītība - 738,5 tūkst. lati ,2009.gadā- 765,6 tūkst. lati,
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 165,2 tūkst. lati,2009.gadā – 186,3
tūkst. lati,
Skolēnu pārvadāšanas izdevumi –32,6 tūkst. lati,2009.gadā- 26,6 tūkst. lati,
Savstarpējie norēķini par

izglītības iestāžu pakalpojumiem – 153,3 tūkst.

lati,2009.gadā -126,5 tūkst. lati,
Pārējā izglītības vadība – 7,6 tūkst. lati
Sociālā aizsardzība - 828,3 tūkst. lati – 20.2%,2009.gadā -852,0 tūkst. lati(19.4%)
t.sk. Atbalsts gados veciem cilvēkiem -237,7 tūkst. lati (aprūpe mājās -26,3 tūkst.
lati,2009gadā- 10,5 tūkst. lati, P/a Sociālās aprūpes mājas „Gauja” izdevumi-224,1 tūkst.
lats,2009.gadā – 292,2 tūkst. lati)
Atbalsts bezdarba gadījumā 108,2 tūkst. lati , 2009.gadā – 11,7 tūkst. lati
( Nodarbinātības Valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba
iemaņu iegūšanai ,ja darba devējs ir pašvaldība” bezdarbnieku darba praktizēšanas izdevumi)
Mājokļa atbalsts – 95,4 tūkst. lati
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(Dzīvokļu pabalsti naudā un natūrā ,pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanas izdevumi,
dotācija īres maksas daļējai apmaksai sociālo dzīvokļu īrniekiem. )
Pārējais citur neklasificētais

atbalsts sociāli atstumtām personām-227,2 tūkst.

lati,2009.gadā – 180,3 tūkst. lati.
Sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes -3,7 tūkst. lati,
2009.gadā -4,8 tūkst. lati
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība

- 156,3 tūkst. lati, 2009.gadā -143,9

lati,
t.sk. savstarpējie norēķini par uzturēšanos aprūpes mītnēs -32,9 tūkst. lati
sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi - 89,5 tūkst. lati,2009.gadā -86,4 tūkst. lati
Dienas centra Gaujā ,Dienas centra „Sarma”, Dienas centra „Vangaži” uzturēšanas
izdevumi – 38,2 tūkst. lati,
Pārējie sociālās aprūpes pasākumi - 8,0 tūkst. lati.
Izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem
Atlīdzība – 2004 tūkst. lati - 48.8 % no kopējiem izdevumiem , salīdzinājumā ar
2009.gadu samazinājusies par 9%
t.sk. atalgojums – 1577,6 tūkst.lati -38.3% no kopējiem izdevumiem, salīdzinājumā ar
2009.gadu – samazinājums par 16.4 %
darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumi -426,4 tūkst. lati – 10.4%
Preces un pakalpojumi – 914,7tūkst. lati -22.2%
Procentu maksājumi par aizņēmumiem -113,7 tūkst. lati -2.7%
Subsīdijas un dotācijas biedrībām un sabiedriskām organizācijām – 1,8 tūkst.lati
Sociālie pabalsti –406,6 tūkst. lati -9.9 % , salīdzinājumā ar 2009.gadu apjoms
palielinājies 2 reizes.
Pašvaldības budžetu uzturēšanas izdevumu transferti -393,4 tūkst. lati – 9.6 %
t.sk. maksājumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā –Ls 231,3 tūkst. lati-5.6%
Pamatkapitāla veidošana- 269,7 tūkst. lati- 6.6%.
2.3. Speciālais budžets
Inčukalna novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst valsts autoceļu (ielu) fonda
saņemtie līdzekļi pašvaldības ceļu, ielu uzturēšanai un remontam, dabas resursu nodokļa
maksājumi un pārējie maksājumi, kas neietilpst pamatbudžetā.
Tabulā apkopota speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika no 2008. līdz
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2010.gadam , kā arī 2011.gada plānotais speciālais budžets.
2010.gadā Inčukalna novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie izdevumi bija 70,6
tūkst.lati, kas bija par 18,3 tūkst.latu mazāk nekā 2009.gadā. 2010.gadā par 29% samazinājās
autoceļu fonda ieņēmumi salīdzinājumā ar 2009.gadu,bet salīdzinājumā ar 2008.gadu – pat 3
reizes. .Sakarā ar šādu finansiālo situāciju valstī , 2010. un 2011.gadā pamatbudžetā tiek
paredzēta sadaļa ceļu, ielu un infrastruktūras uzturēšanai, iesaistoties Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu realizēšanā.
2.4. Ziedojumi un dāvinājumi
Pamatojoties uz 2009.gada 17.novembrī noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu starp
AS „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”, kas paredz celt īpaši trūcīgo un
sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājību, nododot pašvaldību domēm dāvanu kartes
„Elektrības norēķinu karte – 500 kWh”, lai tās šīs dāvanu kartes nodotu trūcīgajām
mājsaimniecībām, kas lieto „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju. 2010.gadā 313 trūcīgās
mājsaimniecības saņēma šīs norēķinu kartes (katra par Ls 37.15)

par kopējo vērtību 11,6

tūkst.latu.
2010.gadā Inčukalna novada dome saņēma arī ziedojumu no a/s „PATA ” akcijai „Skolas
soma” -1000 latus. Vangažu pilsētas kultūras pasākumus ļoti aktīvi atbalstīja A/S Latvijas Gāze
. Kopējā ziedojumu summa 2010.gadā

no A/S Latvijas Gāze –1340 lati. A/S Swedbank

finansiāli atbalstīja Inčukalna novada bibliotēku 100 latu apmērā grāmatu iegādei.

Speciālā budžeta līdzekļu
izlietojums
Rādītājs
I Kopā ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu
līdzekļu avotiem
t.sk. privatizācijas fonds
dabas resursu nodoklis
pārējie ieņēmumi
autoceļu fonds
Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem
II Kopā izdevumi pa speciālajiem
budžetiem
Izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmētu
līdzekļu avotiem
t.sk. privatizācijas fonds

(tūkst.LVL)
Izpilde 2009.g

Izpilde 2010.g

Plāns 2011.g

98,1
97,2

78,3
75,9

74,9
74,9

6,5
14,5
1,2
188,6
8,7

0,2
8,9
1,0
87,1
0,9

0
12,7
0.6
62,6
2,4

0
12,0
0,3
62,6
0

247,9

94,3

72,9

100,1

235,6

88,9

70,6

100,1

108,8

32,2
25,6
1,9

0
0
0

0
0
0

Izpilde
2008.g.
219,5
210,8

t.sk.transferti uz pamatbudžetu
dabas resursu nodoklis

0
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autoceļu ( ielu )fonda līdzekļiem

126,8

54,8

70,6

100,1

12,3

5,4

2,3

0

247,9

94,3

72,9

100,1

1. Uzturēšanas izdevumi

162,5

72,3

68,7

100.,1

Kārtējie izdevumi

162,0
0
0
160,2
1,8

50,3
1,1
0,1
44,5
1,0

67,7
0
0
67,4
0,3

100,1

0,5

25,6

0
0

0
0

1,0

0

no pārējiem ieņēmumiem
Izdevumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem
III Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas

(1 + 2 + 3)

Atalgojumi
Soc.apdroš.iemaksas
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu,energoresursu,ūdens un inventāra
vērtībā
Grāmatu un žurnālu iegāde
Transferti uz pamatbudžetu
Dotācijas iedzīvotājiem

60,1
0

2.Izdevumi kapitālieguldījumiem
Kapitālie izdevumi

85,4

22,0

4,2

40,0

IV Ieņēmumu deficīts ( - ) vai pārpalikums
(+)

-28,4

3,8

5,4

-25,2

28,4
28,4

-3,8
-3,8

-5,4
-5,4

25,2
25,2

131,7
103,3

103,3
107,1

107,1
112,3

112,3
87,1

( I - III )
V Finansēšana - ( I - III )
Iekšējā finansēšana
Budžeta līdzekļu izmaiņas
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda
beigās

3. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums.
Novada kopplatība uz 2010.gada beigām saskaņā ar valsts zemes dienesta datiemadministratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskatu,bija 11196,3 ha, no kuras 1708 ha
(15,3%)ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 7081,4 ha (63,2%) meži..
Individuālo dzīvojamo māju apbūve aizņem 335,9(3%) , ražošanas objektu apbūve aizņem
160,3 ha (1,4%), satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijas aizņem 449,1 ha (4%) ,
derīgo izrakteņu teritorijas aizņem 172,6 ha ( 1,5%). Saskaņā ar Valsts Zemes dienesta datiem
(bilanci) – zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām uz 2010.g. –
Inčukalna novada pašvaldības īpašumu un lietojumu kopplatība ir 312,5 ha. .Zemes īpašumu un
lietojumu zemes vienību skaits novadā bija 4010.
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7. STRUKTŪRVIENĪBAS
 Kanceleja
Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un nosūtītie dokumenti:
Saņemti
(sal.dati ar 2009.g.)
1552 (821)
854 (391)
970 (429)
359 (121)

Nosūtīti
(sal.dati ar 2009.g.)
1274 (803)
1258 (544)
135 (52)

Juridiskas personas
Fiziskas personas
Iekšējā sarakste
Reģistrēti līgumi
Izsniegtas
393 (198)
izziņas(dažādas)
Izziņas par deklarēto
794 (189)
dzīvesvietu
Inčukalna novada pašvaldībā laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim ir notikušas 20 domes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par
720 jautājumiem. Tika pieņemti 25 saistošie noteikumi.
Inčukalna novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas
dzīvesvietu 470 personas, no tām 275 – Inčukalna pagastā, 195 – Vangažu pilsētā.
2010.gadā Inčukalna novada domes administratīvā komisija izskatījusi 117
administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem : 3 lietas izbeigtas, 3 gadījumos nolemts
piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, 15 gadījumos izteikti brīdinājumi.
Uzlikti naudas sodi par summu Ls 643, no tiem samaksāti Ls 246,Inčukalna novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību
pašvaldības darba organizācijā.

◘
 Dzimtsarakstu nodaļa

Laulību skaits
Dzimušo skaits
Mirušo skaits

2008.gads
12
31
37

2009.gads
18
57
86

2010.gads
14
45
67

◘
 Būvvalde
Inčukalna novada būvvalde Inčukalna teritorijā savas kompetences ietvaros
pārzina, regulē un koordinē būvniecību un teritoriālplānošanu:


izskata ar būvniecību saistītos dokumentus.



pārrauga būvniecības procesu Inčukalna teritorijā;
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organizē būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un
normatīvo aktu prasībām;



reģistrē un izskata būvniecības iesniegumus – uzskaites kartes;



izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;



sagatavo un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumus



izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus;



izsniedz būvatļaujas, specializētas būvniecības gadījumā – reģistrē būvatļaujas;



organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Vispārīgo
būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;



izdod izziņas zemesgrāmatu nodaļai par jaunbūvju un nepabeigtas būvniecības
faktisko stāvokli teritorijā;



izdod izziņas par īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas
plānojumu.
Būvvaldes struktūra: būvvaldes vadītājs – arhitekts, būvinspektors, zemes

ierīkotājs.
2010.gadā:


izsniegtas būvatļaujas 24;



plānošanas uzdevumi 22;



ekspluatācijā pieņemti 36 objekti;



saskaņoti būvprojekti 92.

◘
 Sabiedriskās attiecības


Regulāri tiek attīstīta gan iekšējā, gan ārējā komunikācija, akcentu

liekot uz atgriezeniskās saites veidošanu starp novada domi un iedzīvotājiem, tāpēc
noorganizētas divas tikšanās ar iedzīvotājiem.


Sagatavoti un izdoti novada laikraksta „Novada Vēstis” 12 numuri.

Laikraksta numuri ievietoti arī mājas lapā www.incukalns.lv.


Laikraksta maketēšanas nolūkos pilnveidotas zināšanas profesionālās

maketēšanas programmās Indesign CS2, Photoshop CS2, Ilustrator CS2, papildinātas
zināšanas Microsoft Office.


Regulāra informācijas (preses relīzes) sagatavošana medijiem, kā arī

mājas lapai www.incukalns.lv. Regulāra mājas lapas administrēšana.


Kopā ar domes speciālistiem regulāri tiek sagatavotas atbildes uz

iedzīvotāju jautājumiem, kas ienāk mājas lapā sadaļā – Jautājums pašvaldībai.
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Darbs ar biroja iekārtām (faksu, kopētāju), dokumentu sagatavošana

datorrakstā pašvaldības vajadzībām (āra sludinājuma dēļiem, utt.), afišu izgatavošana
pašvaldības iestādēm – informācijas apkopošana, maketēšana, ielūgumu un
apsveikumu izgatavošana.


Piedalīšanās domes sabiedriskajā darbā.



Veikta pilsētā notiekošo pasākumu fotografēšana un fotoattēlu

nodošana pasākumu organizatoriem, Vidusskolas muzejam.


Regulārs mediju monitorings.



Sagatavota informācija laikrakstiem „Rīgas Apriņķa Avīze”, žurnālam

„Logs”, kā arī portāliem.


Nodibināti jauni sakari ar dažādu mediju pārstāvjiem.



Sagatavota

nepieciešamā

un

pieprasītā

informācija

dažādiem

uzņēmumiem, sadarbības partneriem, u.c.


Uzņemtas sadraudzības pilsētu pārstāvju delegācijas.



Noorganizēts Latvijas proklamēšanas 90.gadadienas un Vangažu

pilsētas jubilejas svinīgais pasākums Vangažu kultūras namā.


Sagatavoti Lieldienu, Līgo, Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumi

Inčukalna novada domes sadarbības partneriem, uzņēmumam, iedzīvotājiem, u.c.


Attīstīta sadarbība ar tipogrāfiju.



Ņemta dalība dažādos ar sabiedriskajām attiecībām saistītos pasākumos

un semināros.


Izgatavoti dažādi jauni prezentmateriāli.



Pētījuma veikšana par iekšējo komunikāciju. Prakšu vadīšana dažādu

augstskolu studentiem.


Sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.



Vecās dokumentācijas un laikrakstu arhivēšana un sakārtošana.



Sadarbība ar dažādām valsts iestādēm (ministrijām, VID, Latvijas

Pašvaldību savienība, u.c.).


Informācijas par novadu izvietošana portālos www.draugiem.lv,

www.lps.lv, www.labadiena.lv, www.atputasbazes.lv, u.c.


Dažādu citu pasākumu organizēšana.



Dažādu rakstu un viedokļu par novadu apkopošana, kopēšana,

arhivēšana.


U.c.

◘
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8. IESTĀDES
 Sociālais dienests
Sociālā dienesta budžeta iedalījums 2010 gadā :
Mērvienība

Rādītājs
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta
pasākumiem
sociālā palīdzība
no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie
no tā
sociālie pakalpojumi
citi atbalsta pasākumi un kompensācijas
iedzīvotājiem
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi
Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūciju uzturēšanas izdevumi

Vērtība

Ls
Ls

508510
279180

Ls

30414

Ls

198916

Ls

210559

Ls

38219

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību - kopā
Rādītājs
izlietotie līdzekļi - kopā
naudā
no tiem
natūrā
ģimenes
personas ģimenēs - kopā
bērni
no tām

pilngadīgas
personas

vīrieši
sievietes
vīrieši
sievietes

bērni
t.sk.bērni ar invaliditāti
pilngadīgas darbspējīgas
personas

Visi
pašvaldības
sociālās
palīdzības
pabalsti kopā

strādājošas
personas

no tām

nestrādājošas
no tām
personas
personas bērna
kopšanas
atvaļinājumā
t.sk.personas, kuras veic darba
praktizēšanu pašvaldībās ar
stipendiju
pilngadīgas personas ar
invaliditāti
pensijas vecuma personas

Mērvienība

Vērtība

Ls
Ls
Ls
ģimeņu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits

279180
178308
100872
936
2213
252
252
701
1008
504
11

personu skaits

1227

personu skaits

323

personu skaits

857

personu skaits

47

personu skaits

77

personu skaits
personu skaits

61
421

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
Rādītājs
Izlietotie līdzekļi - kopā
no tiem
Ģimenes

Mērvienība

Vērtība

Ls

88877

naudā

Ls

88877

natūrā

Ls

0

ģimeņu skaits

253
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Personas ģimenēs - kopā

personu skaits

709

Dzīvokļa pabalsts
Rādītājs
Izlietotie līdzekļi - kopā
naudā
no tiem
natūrā
personām, kurām spēkā trūcīgas personas statuss
no tiem
personām, kurām spēkā maznodrošinātas personas
statuss
Ģimenes
Personas ģimenēs - kopā

Mērvienība
Ls
Ls
Ls
Ls

Vērtība
89271
20502
68769
38576

Ls
ģimeņu skaits
personu skaits

29809
786
1879

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai
Rādītājs

Mērvienība

izlietotie līdzekļi - kopā
naudā
no tiem
natūrā
ģimenes
personas ģimenēs - kopā
bērni

sievietes

no tām
Pašvaldības
saistošajos
noteikumos
noteiktie citi
sociālās
palīdzības
pabalsti
ģimenes
(personas)
pamatvajadzību
nodrošināšanai
- kopā

vīrieši

pilngadīgas
personas

vīrieši
sievietes

bērni
t.sk.bērni ar invaliditāti
pilngadīgas darbspējīgas personas
strādājošas personas
no tām

no tām

nestrādājošas personas
personas bērna kopšanas
atvaļinājumā
t.sk.personas, kuras veic darba
praktizēšanu pašvaldībās ar stipendiju
pilngadīgas personas ar invaliditāti
pensijas vecuma personas

no tām -

Personas, kurām atteikts pabalsts - kopā
no tām neatbilstība kritērijiem
pa
atteikuma
iemesliem finanšu līdzekļu trūkums
izlietotie līdzekļi - kopā

Ls
Ls
Ls
ģimeņu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
Ls

Vērtība
89766
60476
29290
461
978
203
208
242
325
411
9
434
106
313
15
30
25
108
17
17
0
75033

30

ēdienam

no tiem

naudā
natūrā

Ls
Ls
ģimeņu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
Ls
Ls
Ls
ģimeņu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits

ģimenes
personas ģimenēs - kopā
no tām

bērni

vīrieši

izlietotie līdzekļi - kopā
naudā
no tiem
natūrā
ģimenes
no tām veselības
aprūpei

personas ģimenēs - kopā
bērni

vīrieši
sievietes

no tām
pilngadīgas
personas

vīrieši
sievietes

45743
29290
409
914
199
9603
9603
0
60
66
1
0
22
43

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas)
ienākumu testēšanas (ārkārtas situācijā, apbedīšanas pabalsti, bērna dzimšanas
pabalsti, sociālās garantijas bērniem bāreņiem un audžu ģimenēm)
Izlietotie līdzekļi - kopā
naudā
no tiem
natūrā

Ls
Ls
Ls

11266
8453
2813

Sociālā dienesta lietvedībā ir 1440 lietas, kas iekārtotas pabalsta saņēmējiem
un 36 lietas riska ģimenēm. Mēnesī vidēji sociālā dienesta darbinieki apkalpo 150-280
klientus. Sociālā dienesta psihologi ir snieguši 1679 konsultācijas. Sadzīves apstākļu
apsekošana tika veikta 1011 klientiem.
Tika veikts aktīvs psihosociāls darbs ar riska ģimenēm, regulāri apsekotas,
veikta rehabilitācija ar mērķi uzlabot ģimenes sociālo situāciju, lai pēc iespējas mazāk
bērnu būtu jāievieto ārpus ģimenes aprūpes iestādēs.
Pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”,
iespēju robežās tika nodrošināti ar dzīvojamo platību.
Sociālajā dienestā strādā: sociālā dienesta vadītāja, 3 sociālie darbinieki, 2
sociālās palīdzības organizatori, 3 dienas centra vadītājas, 2 psihologi, specializētās
automašīnās vadītājs, 4 aprūpētāji. Regulāri tika apmeklēti pilnveides kursi un
semināri.
Sociālā dienesta sēdes notika vidēji 2 reizes mēnesī, sociālo jautājumu
komitejas sēdes 1 reizi mēnesī.
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Sociālais dienests pieņem lēmumus pamatojoties uz ”Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumu”, MK noteikumiem un Inčukalna novada saistošajiem
noteikumiem.
Sociālā dienesta ietvaros aktīvi darbojas 3 dienas centri- Inčukalnā, Gaujā,
Vangažos. Notiek laba sadarbība ar pensionāru padomi, Invalīdu biedrību, kā arī
Starpprofesionāļu komandu, kurā ietilpst dažāda veida profesiju pārstāvji – pedagogi,
ģimenes ārsti, policijas darbinieki, sociālie darbinieki, bāriņtiesas pārstāvji. Ar
Bāriņtiesu sociālajam dienestam ir veiksmīga , cieša un mērķtiecīga sadarbība sociālā
riska ģimeņu apzināšanā un sociālā darba organizēšanā. Sevišķa uzmanība tiek
pievērsta ģimenēm ar bērniem.
Lielai iedzīvotāju daļai pašvaldības sniegtie materiālie pabalsti ir palīdzējuši
pārvarēt krīzes radītos riskus, bet liels iedzīvotāju skaits joprojām ir bez pastāvīgu
ienākumu gūšanas iespējām un spiesti ilgstoši griezties pēc sociālās palīdzības.
Pamatojoties uz 2010.gada Sociālā dienesta darba analīzi, tika noteikti dienesta
attīstības mērķi un uzdevumi 2011.gadam:
-

regulāri celt kvalifikāciju apmeklējot kursus un seminārus,

-

iespēju robežās apgūt profesionālo izglītību,

-

akcentēt individuālo darbu ar klientu, motivējot izmantot personīgos resursus,

-

pilnveidot Sociālā dienesta darba metodes un formas, palielinot dienestā
strādājošo darbinieku kompetenci,

-

organizēt aprūpi mājās, izmantojot dienesta resursus,

-

meklēt risinājumus sociālo dzīvokļu piešķiršanai.

◘
 Bāriņtiesa
Bāriņtiesa ir Inčukalna novada izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
Inčukalna novada bāriņtiesas esošais sastāvs apstiprināts 12.09.2009.g., ar
viena bāriņtiesas locekļa maiņu 20.10.2010.g. Esošā sastāva pilnvaras, saskaņā ar
Bāriņtiesu likumu, spēkā līdz 11.09.2014.g.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Kokina (augstākā pedagoģiskā un juridiskā
izglītība; maģistra grādi sporta pedagoģijā un civiltiesībās);
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ināra Lucāne (augstākā pedagoģiskā un
sociālā pedagoga maģistra grāds);
Bāriņtiesas locekļi:


Marita Rušina (augstākā juridiskā izglītība);
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Māris Onskulis – pašvaldības dzīvojama fonda pārvaldnieks (augstākā
juridiskā izglītība);



Jānis Šate – ģimenes ārsts (augstākā medicīniskā izglītība;



Māris Kaļeņikovs – policijas iecirkņa inspektors (vidējā izglītība).

Inčukalna novadā, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara
apliecinājumus un pilda citus likumā noteiktos uzdevumus personām, kuras dzīvo
Inčukalna novada teritorijā. Par notariālo darbību veikšanu, saskaņā ar Bāriņtiesu
likumu, no fiziskām personām tiek iekasēta valsts nodeva, kura tiek iemaksāta
Inčukalna novada domes kasē.
Inčukalna novada Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada
administratīvā teritorija.
Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Inčukalna novada dome.
Inčukalna novada Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Inčukalnā un Vangažos
divas reizes nedēļā, - pirmdienās no pl. 9.00 - 12.00 un no pl. 13.00 - 19.00;
ceturtdienās no pl. 8.00 - 12.00 un no pl.13.00 - 18.00.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību
un tiesisko interešu aizsardzību.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece saņem pašvaldības
domes noteiktu mēneša amatalgu. Bāriņtiesas locekļi, ņemot vērā darba
apjomu, saņem atlīdzību atbilstoši nostrādāto stundu skaitam pēc pašvaldības
domes noteiktas likmes, nepārsniedzot 40 stundas mēnesī.
Bāriņtiesas darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju apmeklējot kursus un
seminārus.
Pie bāriņtiesas ir izveidota starpprofesionāļu (atbalsta) komanda (bāriņtiesas
priekšsēdētāja, sociālā darbiniece, psiholoģe, divi ģimenes ārsti, bērnudārza vadītāja,
pamatskolas direktore, policijas iecirkņa inspektore), kura reizi mēnesī sanāk kopā un
izrunā aktuālos jautājumus saistībā ar ģimenēm un bērniem, jo tikai sadarbojoties un
strādājot komandā iespējams sasniegt pozitīvus rezultātus.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Inčukalna novada Bāriņtiesa:
- aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un
tiesības;
- izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka,
aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
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- 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.
2010. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemts 41 lēmums, t. sk.:
- par atzinuma došanu tiesai

- 1;

- par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts

- 2;

- par aprūpes tiesību atņemšanu

-10

- par aprūpes tiesību atjaunošanu

-1

- par aprūpes tiesību neatjaunošanu

-5

- par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu

-4

- par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu

-3

- par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai

-1

- par aizbildņa maiņu

- 1;

- par uzturēšanos audžuģimenē izbeigšanu

-1

- par nepilnīgā ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē

- 3.

- par personas atzīšanu par adoptētāju

- 1;

- par atļauju pieņemt mantojumu nepilngadīgā vārdā

- 2;

-par mantojuma sadales akta apstiprināšanu

-1

-par atļauju bērnam ciemoties pie mātes

- 3.
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- par viesģimenes statusa piešķiršanu

- 1;

- par pārrakstīšanās kļūdas labojumu

- 1.

2010. gada Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 304 notariālas darbības, t. sk.:
- sastādītas un apliecinātas pilnvaras
-81
- sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts

- 47

- sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai

-39

- izdarīti parakstu apliecinājumi

-44

- apstiprinātas dokumentu kopijas

-83

- testamenta sastādīšana

-1

- testamenta pieņemšana glabāšanā

-1

- darījumu akta sastādīšana un parakstu paliecināšana

-7

- paziņojuma izsniegšana

-1

Par Bāriņtiesā izdarītajam notariālajam darbībām Inčukalna novada domes
kasē 2010.gadā iemaksāta valsts nodeva Ls 1963.10.

◘
 Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”
Vangažu pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” darba režīms ir 12 stundas.
Mūsu iestādi no 2010.gada 1.septembra apmeklē 172 bērni no pusotra gada vecuma.
Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” ir 7.grupas. Trīs no tām ar
vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu – kods 0101 11 21, kuru
apgūst 68 bērni, bet četras grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu –
kods 0101 11 11, kuru apgūst 104 bērni.
Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 47 bērni. Visiem 5-6 gadus veciem
bērniem tiek nodrošināta obligātā pirmsskolas izglītība. Bērniem ir iespēja apmeklēt
logopēda nodarbības.
Pedagoģisko procesu īsteno 18 pedagogi. 6 pedagogi iegūst augstāko
pedagoģisko izglītību. Iestādē strādā 19 tehniskie darbinieki.
Bērnu sadalījums pa vecumiem:
1-2 g.v. – 10
2-3 g.v. – 41
3-4 g.v. – 37
4-5 g.v. – 47
5-6 g.v. – 21
6-7 g.v. – 24
8 g.v. – 2
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Uz 2011.gada 1.septembri bērnu skaits rindā uz vietām/ citu pašvaldību bērni:
2006. – 1/2
2007. – 1/3
2008. – 14/1
2009. – 37/5
Kopā: 53/11
Pedagoģiskais darbs:
Iestādes pedagoģiskā procesa prioritāte: nostiprināt, aizsargāt un veicināt bērna
emocionālo, garīgo, fizisko un sociālo attīstību.
Iestādes izglītības programmu saturu un satura apguves plānotos rezultātus
nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Izglītības un zinātnes ministrija
izstrādājusi un Ministru kabinets 2010.gada 3.augustā ir apstiprinājis Ministru
kabineta noteikumus Nr.709„Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”).

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi:


latviešu tautas gadskārtu ieražu svētki, tematiskās izstādes sadarbībā ar
vecākiem,



leļļu teātra izrādes un koncerti un skolotāju iestudētās izrādes,



sporta pasākumi,



netradicionālie svētki - “Modes demonstrējumi”, “Cālis 2010”, Valentīna
dienas pasākums, Mākslas dienas u.c. pasākumi,



sadarbībā ar Mūzikas un mākslas skolu, Vangažu bibliotēku un Vangažu
kultūras namu, izglītojoši pasākumi bērniem.

Vecāku izglītību nodrošinoši pasākumi:


individuālās konsultācijas,



vecāku sapulces grupās,



jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce,



sešgadīgo bērnu vecāku tikšanās ar sākumskolas skolotāju,



atbalstoša un izglītojoša tikšanās ar psiholoģi-psihoterapeiti E. Rozenlauku
(Tēmas-audzināšanas

stili

ģimenē,

lutināšana

un

vardarbība,

bērna

temperamenti, emocijas un slimošana, stress, uzvedības korekcijas iespējas
ģimenē.).
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Divas reizes mācību gada laikā rīkojam 5-6gadīgo bērnu vecāku sapulces,
sadarbojamies ar Vangažu vidusskolu, īpašu uzmanību pievēršam bērnu sagatavošanai
skolai, aktualitātēm pirmsskolā un sākumskolā, runājam par nepieciešamajām
pamatprasmēm uzsākot mācības skolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības satura
pēctecību.
Sadarbojamies ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju par prakses
nodrošināšanu divām studentēm studiju programmā “Pirmsskolas un sākumskolas
skolotājs” un Rīgas Būvniecības vidusskolu par prakses nodrošināšanu vienam
studentam izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi, pavārs”.
Saimnieciskais darbs:
Visa gada laikā veikti mazi remontdarbi, kas saistīti ar iestādes telpu uzturēšanu.
Vasarā izremontēti divi sanitārie mezgli. Nomainīts grīdas segums 6.grupas rotaļu
telpā. Rudenī tika veikts jumta remonts iestādes palīgtelpai.

◘
 Pirmsskolas izglītības iestāde „Minka”
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādi „Minka” un filiāli „Lapsiņa” no
2010.gada 1.septembra apmeklē 150 bērni.
PII „Minka”- 110 bērni, filiālē „Lapsiņa”- 40 bērni.
Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem:
2008.gads – 6
2007.gads – 35
2006.gads – 40
2005.gads – 41
2004.gads – 28
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minka” darbojas 5 grupas.
Filiālē „Lapsiņa” darbojas 2 grupas.
Obligāto 5-6 gadīgo bērnu apmācību no 2010.gada 1.septembra apgūst 69 bērni
(2 grupas PII „Minka”, 1 grupa filiālē „Lapsiņa”).
Iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 11 11.
Licences Nr.V-3251, izdota 2010.gada 20.decembrī.
Sakarā ar teritoriālo reformu un juridiskās adreses maiņu, iestādei ir izdota jauna
Reģistrācijas apliecība Nr.4301901884, 2010.gada 24.februārī.
2010.gadā pirmsskolas izglītības programmas apguvi pabeidza 21 bērns- PII
„Minka” un 5 bērni filiālē „Lapsiņa”.
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Ar 2010.gada 16.augustu tika uzņemti 24 bērni – PII „Minka” un 10 bērni –
filiālē „Lapsiņa”.
Visi PII „Minka” audzēkņi ir Inčukalna novadā deklarētie bērni, audzēkņu no
citām pašvaldībām nav.
Bērnu skaits rindā 2010.gada septembrī
Dzimšanas
gads
2008.
2009.
2010.
Kopā:

PII „Minka”
44
28
10
82

Filiāle
„Lapsiņa”
3
3
2
8

Pedagogi
Kopējais pedagogu skaits no 01.09.2010.- 18, tai skaitā ar augstāko izglītību –
15 (maģistra grāds – 1), vidējo izglītību – 3, no kuriem studijas turpina 3.
Darbu PII „Minka” uzsāk jaunas skolotājas: mūzikas skolotāja Arta Laupace,
pirmsskolas skolotājas Ingrīda Šersta, Gianeja Paņkiva, Vivita Batānova.
Iestādē strādā logopēds, veicot individuālo darbu pie bērnu runas attīstības.
Sadarbībā ar novada domi, iestādē strādā psihologs. Pēc vecāku un pedagogu
pieprasījuma strādā ar bērniem un viņu vecākiem, veic psihodiagnostiku bērnu
gatavības skolai noteikšanā, konsultē iestādes pedagogus.
Ar novada domes atbalstu, 5-6gadīgie bērni reizi nedēļā apmeklē peldbaseinu un
sporta zāli Inčukalna Sporta kompleksā.
2010./2011.mācību gadā uzsāk darboties angļu valodas pulciņš 5-6gadīgiem
bērniem PII „Minka” un filiālē „Lapsiņa”. Skolotājas Rutas Zaharovas privātprakse.

Tehniskie darbinieki
Iestādē strādā 15 tehniskie darbinieki.
Administrācija
Vadītāja Inga Knite, vadītājas vietnieces izglītības jomā – Ilze Jakovicka (PII
„Minka”) un Aija Mukāne (Filiālē „Lapsiņa”).
Eiropas sociālā fonda projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos"
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2010.gadā projekta 3.aktivitātē – Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšana piedalījās 3 pedagogi – Agnese Asne, Ausma Kronberga un Inga
Moškina.
Projekta 2.posmā (2010.gada marts-jūnijs) Agnese Asne un Ausma Kronberga
ieguva 2.kvalitātes pakāpi.
Projekta 3.posmā ( 2010.gada septembris-decembris) Ausma Kronberga ieguva
3.kvalitātes pakāpi un Inga Moškina ieguva 2.kvalitātes pakāpi.
Nozīmīgākie pasākumi 2010.gada janvārī-maijā:


Organizējām Pierīgas novadu PII bērnu sporta svētkus „Nāc, ar Minku
pasportot!”- 2010.gada 13 aprīlī. Piedalījās bērnu komandas no Vangažu, Sējas,
Baldones, Siguldas, Mārupes un Inčukalna pirmsskolas iestādēm.

Iestādes pasākumi:















2.februārī – tematiskais pasākums „Es un mana drošība”
16.februārī – Meteņi-Masļeņica filiālē „Lapsiņa
Martā. Sporta pasākumi Sporta kompleksa zālē- filiāle „Lapsiņa”
1.aprīlī – Lieldienas. Skolotāju izrāde bērniem „Lieldienas gaidot”. Kustīgās
Lieldienas kopā ar Lieldienu zaķi. Filiālē „Lapsiņa”- Lieldienu jampadracis.
6-13.aprīlī. Teātra nedēļa filiālē „Lapsiņa”.
17.aprīlī- Inčukalna „Cālis”.
20.aprīlī – Bantīšu un šlipsīšu balle kopā ar vecvecākiem.
29.aprīlī – Atvērto durvju diena vecākiem – nodarbību vērošana. Vecāku
kopsapulce. Tēma: „Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības īpatnības”.
30.aprīlī grupa „Kāpēcīši” piedalījās sporta- orientēšanās pasākumā Ropzžu
novada Zaķumuižas PII.
6 – 11.maijā – Mātes dienas koncerti katrai grupai PII „Minka” un filiālē
„Lapsiņa”.
26.maijā- Izlaiduma grupas ekskursija.
28.maijā – Izlaidums PII „Minka”- Inčukalna Tautas namā.
31.maijā – Izlaidums filiālē „Lapsiņa”.
Informācijas dienas jaunuzņemto bērnu vecākiem. 9.jūnijā- PII „Minka”,
10.jūnijā- filiālē „Lapsiņa”.

Nozīmīgākie pasākumi 2010.gada septembrī-decembrī:







1.septembrī – Zinību diena kopā ar „Minku” un burtu meitiņām; Zinību diena
filiālē „Lapsiņa”.
30.septembrī – Miķeļdienas gadatirgus „Umurkumurs”.
30.septembrī filiālē „Lapsiņa” un 1.oktobrī PII „Minka”- Sporta pasākums
„Kustīgā Miķeļdiena”.
9.oktobrī- Skolotāju dienas ekskursija darbiniekiem uz Salaspili, un pieredzes
apmaiņa Salaspils novada PII „Daugaviņa”.
2.oktobrī – Pārgājiens „Pretim zelta rudenim”.
19.oktobrī – sporta pasākums „Lapsiņas” un „Minkas” vecākām grupām.
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11.un 12.novembrī – Gadskārtu svētki – Mārtiņi.
16.novembrī – Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts PII „Minka” un filiālē
„Lapsiņa”.
9.decembrī- Skolotāju pašgatavoto attīstošo spēļu prezentācija.
17.decembri- Ziemassvētku pasākums Tautas namā- PII „Minka”.
16.un 20.decembrī- Ziemassvētku pasākumi filiāles „Lapsiņa” grupām.
Tika organizētas dažādas tematiskās izstādes - „Balto darbiņu izstāde”,

Pulksteņu izstāde, Rotaļlietu izstāde „Mana mīļākā mašīna”, Zīmējumu izstāde „Es un
mana drošība”, Svečturu un pašdarināto sveču izstāde, izstāde „Raibā Lieldienu ola”,
Bērnu zīmēto portretu izstāde „Mana māmiņa”.
Filiālē „Lapsiņa” tika organizēta Lieldienu kompozīciju izstāde, rudens ziedu
parāde.
Notika dažādu viesmākslinieku pasākumi bērniem- koncerti, leļļu teātri.
Iestādē darbojas iestādes padome, kurā ir ievēlēti vecāku pārstāvji no katras
grupas, vadītāja, pedagogi un pašvaldības pārstāvis. 2010.gadā ir notikušas 5 sēdes.
Pedagoģiskais darbs
2010./2011. mācību gada pedagoģiskā darba galvenie uzdevumi ir:
1. Pamatuzdevumi bērna attīstībā:
1.1.

Personības attīstība – veicināt katra bērna empātijas spēju veidošanos
un pozitīvu savstarpējo saskarsmi;

1.2.

Attīstīt bērnu rakstītprasmes iemaņu veidošanos caur tēlotājdarbības
veidiem- zīmēšanu, aplicēšanu, veidošanu, rokdarbiem.

1.3.

Turpināt uzlabot darbu pie bērnu fiziskās attīstības un veselības
nostiprināšanas daudzveidīgās aktivitātēs: rīta vingrošana, sporta
nodarbības laukumā, pastaigas un pārgājieni.

2. Veicināt pirmsskolas un ģimenes sadarbību, uzlabojot sadarbības un
izglītošanas formas, un rosinot vecākus līdzdarboties pirmsskolas mērķu un
uzdevumu realizācijā.
3. Turpināt veidot estētisku un attīstošu vidi, pilnveidojot materiālo bāzi un
izstrādājot metodiskos materiālus:
3.1.

Veidot grupai metodiskos materiālus - attīstošās spēles pirkstu sīkās
motorikas attīstīšanai.

4. Pedagoģiskās kompetences celšanā- veicināt skolotāju profesionālo izaugsmi:
4.1.

Pedagoģiskā darba plānošana, pedagoģisko vērojumu un atskaišu
analīze;

4.2.

Skolotāju portfolio veidošana;
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4.3.

Tālākizglītības kursu un semināru apmeklējumi.

Dalība skatēs, konkursos, festivālos
Pedagogi Inga Moškina un Ilze Jakovicka piedalījās Pierīgas novadu
pirmsskolas pedagogu metodisko darbu skatē ar izstrādāto metodisko materiālu
„Sporta nodarbības pamattēmai „Es- rudenī” 3-4 gadus veciem bērniem”.
Skolotāju tālākizglītība
Iestādes pedagogi regulāri piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos un semināros,
ko organizē Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde un Pierīgas pirmsskolas
izglītības iestādes.
Dalība tālākizglītības kursos
Kursu/programmas nosaukums

Īstenotājs

Stundu
skaits

Dalībnieka
vārds, uzvārds

Metodes un paņēmieni bērna attīstības
sekmēšanai pirmsskolas izglītībā

Mācību centrs “Indigo”

36 stundas

Ausma
Kronberga

Bērna runas attīstības veicināšana
pirmsskolā

Mācību centrs
“Rūķudārzs”
Latvijas Pašvaldību
mācību centrs
Mācību centrs
“Rūķudārzs”
Latvijas Pašvaldību
mācību centrs

12 stundas

Vita Segliņa

8 stundas

Inga Knite

12 stundas

Ilze Jakovicka

12 stundas

Alda Ločmele

12 stundas

Sanda
Dārzniece
Līga Zambare
Santa Jansone

Personāla lietvedība
Bērna izziņas darbības veicināšana
pirmsskolas izglītībā
Aktualitātes piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu sagatavošanā skolai
ORFF seminārs- praktikums.
Elementārās muzicēšanas metodes
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērnu muzikālo un kteatīvo spēju
attīstīšanai.

SIA Barox RB
Talsu PPII „Sapnītis”

Laiks

2010.gada
aprīlis
2010.gada
aprīlis
15.12.2010.
2010.gada
aprīlis
2010.gada
augusts
2011.gada
janvāris

Saimnieciskais darbs
2010.gadā tika veikti sekojoši remontdarbi:
PII „Minka”
1. Veikts bērnu sanitārās telpas remonts 1.stāva 3.grupā.
2. Veikts kosmētiskais remonts grupas telpai un palīgtelpai 1.stāva 2.grupā.
3. Nomainītas evakuācijas durvis uz pagalmu 1.stāva 1.grupā.
Filiālē „Lapsiņa”
1. Veikts bērnu sanitāro telpu remonts abās grupās (1.st.un 2.st.)
2. Veikts grupas virtuves remonts 2.stāva grupai. Uzstādītas jaunas virtuves
mēbeles.
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3. Nomainītas ieejas durvis (ar koda atslēgu) uz 1.stāva grupu.
4. Iekārtota ģērbtuve 1.stāva grupai, pēc ģimenes ārsta telpu atgūšanas.
Filiālē „Lapsiņa” iegādāts inventārs:
1.
2.

Jaunākai grupai 1.stāvā iegādātas jaunas mēbeles (galdi, plauktiņi
rotaļlietām, mēbeles personālam).
Zālē uzstādīti jauni aizkari.

◘
 Vangažu vidusskola
Vangažu vidusskola 2009./2010. mācību gadu uzsāka ar labi padarīta darba
sajūtu – iepriekšējais mācību gads aizvadīts, izturot smago akreditācijas procesu un
saņemot augstu novērtējumu skolas darbam.
Tika aicināti bijušie skolēni uz skolas 50 jubileju un salidojumu.
Skolas koris piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
VISPĀRĒJAIS SKOLAS RAKSTUROJUMS
Vangažu vidusskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz
Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
Vangažu vidusskolas nolikumu, kuru apstiprina Inčukalna novada dome. Vangažu
vidusskola ir Inčukalna novada skola no 2009.gada jūlija.
Vangažu skola pirmo reizi minēta 1737.gadā. Jaunā Vangažu pamatskola
darbojas no 1959.gada, Vangažu vidusskola - no 1972.gada.
Pilsēta un skola veidojusies, attīstoties dzelzsbetona ražotnes rūpnīcai, kurā
strādāja dažādu tautību darbinieki. Skolai raksturīga koncentrētas mazas pilsētas
sociālā vide Šobrīd skolā mācās 123 latvieši, krievi - 173, baltkrievi - 12, ukraiņi - 6,
citas tautības - 17. Sociālo vidi raksturo vecāku izglītības sadalījums: augtākā izglītība
- 24%, vidējā speciālā - 47%, vidējā - 23%, pamatizglītība - 6%.
Pagājušajā mācību gadā skolā strādāja 39 skolotāji. 6 skolotājiem ir maģistra
grāds, 1 skolotājs ir doktors- I.Klemenoks (RTU)
Izglītības procesa nodrošināšanai ir visi nepieciešamie pedagogi ar augstāko izglītību
un attiecīgo kvalitāti.

PAMATJOMA
„MĀCĪBU SATURS”
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PROGRAMMA

Licences

Skolēnu

nr.

skaits

00011121

8575

44

2101 11 11

V-766

124

2101 11 21

V-767

154

3101 10 11

V-1549

14

3101 10 21

V-1550

39

Kods

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās
pirmskolas

izglītības

mazākumtautību

programma
Pamatizglītības

programma

ar

latviešu

mācībvalodu
Mazākumtautību

pamatizglītības

programma
Vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojošā virziena programma
Vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojošā virziena mazākumtautību
programma

PAMATJOMA
MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Galvenie uzdevumi


Skolēnu mācību motivācijas sekmēšana un praktiskas dzīves noderīgas
iemaņas un prasmes attīstīšana, izmantojot aktīvas izziņas procesu
veicinošas mācību metodes un paņēmienus



Pozitīvas gaisotnes veicināšana mācību stundās un vispārējā saskarsmē.



Veicināt praktisko dzīves prasmju un aktīvas dzīves pozīcijas apguvi.



Panāk apzinīgu skolēnu disciplīnu, kārtību un paaugstināt skolēnu drošību.



Skolas darba izvērtēšana un jaunu perspektīvu izstrādāšana.

Viens no galvenajiem mācību uzdevumiem - skolēnu mācību motivācijas
sekmēšana un praktiskai dzīvei noderīgu iemaņu un prasmju attīstīšana.
Stundu vērošanas galvenais mērķis bija noskaidrot:


IT izmantošana mācību stundās;



pozitīvas gaisotnes veicināšanu stundu laikā;
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mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti.

Lai paaugstinātu skolēnu mācību motivāciju, skolā nostiprināja atbalsta sistēmu:


Skola ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem un atbalsta personālu.
Skolēni var saņemt sociālā pedagoga, psihologa, logopēda, medicīnisko
palīdzību;



Skolā ir interešu izglītības programma, kur skolēniem ir dažādas iespējas
piedalīties interešu izglītības pulciņos un skolas pasākumos;



Skolā strādā pagarināta dienās grupa sākumskolas skolēniem;



Skolēniem ir konsultācijas visos mācību priekšmetos, kur pēc stundām
skolotāji strādā

gan ar talantīgiem skolēniem, gan ar tiem, kuriem ir

grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu;


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

Metodiskais darbs
Skolotāji interesējās par novitātēm izglītības jomā, piedalījās kursos rajonā un
valstī.
Skolā strādāja 4 metodiskās komisijas – valodu; matemātikas, dabaszinības un
soc. zinību; radošo priekšmetu; sākumskolas.
Tika organizēti teorētiskie semināri:
1. Izglītojamo radošās darbības rosināšana, tās paņēmieni un iespējas
2. 5-gadīgo bērnu psiholoģiska adaptācija jaunos apstākļos.
3. Metodes un paņēmieni matemātisko priekšstatu veidošanai.
4. Komunikatīvā kompetence latviešu valodas programmas kontekstā un ar to
saistītās problēmas mācību procesā.
5. Interaktīvās tāfeles pielietošanas iespējas radošo mācību priekšmetu stundās.
6. Starppriekšmetu saikne valodas apguves procesā.
Skolotāji sekmīgi strādāja pie pārbaudes darbu un izdales materiālu veidošanas
bērniem

ar

dažādiem

zināšanu

līmeņiem.

Organizēja

priekšmeta

popularizēšanas pasākumus.
Talantīgie skolēni saņēma atbalstu savai izaugsmei, piedalījās dažādos pilsētas un
novadu pasākumos.

SKOLĒNU REZULTĀTI PIERĪGAS NOVADU MĀCĪBU
OLIMPIĀDĒS.
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PRIEKŠMETS

SKOLĒNS

KL.

VIETA

SKOLOTĀJS

Biznesa ekon. pamati

Viktorija Kuzmina

12.

Atzinība

Dace Mālniece

Vēsture

Aļona Orehova

12.

Atzinība

Valentīna Čerņeja

Fizika

Ņikita Kondrahins

9.b

Atzinība

Natālija Marhele

Matemātika

Ņikita Kondrahins

9.b

II

Natālija Marhele

Matemātika

Sintija Lubanova

7.a

II

Marta Laizāne

Latviešu valoda

Sofija Galkovska

7.b

III

Mārīte Grišanova

Latviešu valoda

Viktorija Matvejeva

7.b

Atzinība

Mārīte Grišanova

Sākumskola

Paula Runce

3.a

Atzinība

Inese Grinberga

Sākumskola

Kitija Sadovska

4.a

III

Olga Suta

ESF projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu,
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” iesaistījās 5 skolotāji. Skolotāji piedalījās
semināros un tālākizglītības kursos savā specialitātē un IT izmantošanā, apguva
moderno mācību tehnisko līdzekļu lietošanu un jaunu mācību metožu izmantošanu.
17 skolotāji iesaistījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Visi skolotāji iepriekšējā mācību gadā novadīja 3 atklātās mācību stundas ESF
projekta īstenošanas ietvaros. Tā bija laba dalīšanās pieredzē. Katra metodiskā
komisija pagājušajā mācību gadā novadīja visus metodiskos seminārus kā plānots.
Turpināja attīstīties arī vidusskolas klases, neskatoties uz apkārtējo skolu
konkurenci.
PAMATJOMA
SKOLĒNU SASNIEGUMI
Izvērtējot 2009. / 2010. m.g. pamatjomu „Skolēnu sasniegumi”, mūsu skolas valsts
pārbaudes darbu rezultātus dažādos mācību priekšmetos balstoties uz statistisko
analīzi, mūsu skolai ir uzrādīti augstāki rezultāti, citos tādi paši rezultāti kā Pierīgas
novadu skolās. ABC līmeņu īpatsvars Vangažu vidusskolai ir 82% - no 20 skolām
esam 8. vietā. Mūsu skolai ir 5 mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti, t.i., 23% no
skolēnu skaita.
3.klases 2009./2010. m.g. darbus kārtoja 25 skolēni
Apguves līmenis

Matemātika

Dzimtā val.

Apguves līmenis

Valsts valoda
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(14 )
Vājš

1

0

Vājš

0

Viduvējs

3

2

Viduvējs

3

Optimāls

8

10

Optimāls

8

Augsts

13

13

Augsts

3

Vid. atz.

7.8

8.4

Vid. atz.

6,9

Vid. atz. novadu

7.3

8.4

Vid. atz. rajonā

5.9

6.klases 2009./2010. m.g. darbus kārtoja 24 skolēni
Apguves līmenis

Valsts valoda

Matemātika

Dzimtā val.

Apguves līmenis

Vājš

1

0

Vājš

0

Viduvējs

17

2

Viduvējs

3

Optimāls

5

10

Optimāls

8

Augsts

1

13

Augsts

3

Vid. atz.

5.0

8.4

Vid. atz.

6,9

Vid. atz. novadu

5.57

8.4

Vid. atz. rajonā

5.9

(14 )

9.klasēs 2009./2010. m.g pārb. darbus kārtoja 37
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Vidēja atzīme angļu valodā

6.61
7.00

6.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Vangažu vidusskola

Pierīgas novadu
apvienībā kopā

Vidēja atzīme vēsturē

6

5.25

5.61

5

4

3

2

1

0

Vangažu
vidusskola

Pierīgas novadu
apvienībā kopā

Vidēja atzīme krievu valodā
7.25
7.00

6.58

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Vangažu vidusskola

Pierīgas novadu
apvienībā kopā
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Vidēja atzīme latviešu valodā
6.17
6.00

5.10

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Vangažu
vidusskola

Pierīgas novadu
apvienībā kopā

12 .klasē eksāmenus kārtoja 12 skolēni
Centralizētais eksāmens angļu valodā 2009./2010. māc. g.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A

B

C

D

E

F

Vangažu vidusskola

0%

27%

64%

36%

0%

9%

Pierīgas novadu apvienībā
kopā

6%

15%

28%

26%

18%

6%

3.99%

12.10%

24.79%

26.84%

24.25%

8.03%

Valstī

Centralizētais eksāmens matemātikā 2009./2010. māc. g.

40%
30%
20%
10%
0%
Vangažu vidusskola
Pierīgas novadu apvienībā kopā
Valstī

A

B

C

D

E

F

0%

27%

55%

9%

9%

0%

6%

26%

36%

23%

8%

1%

4.30%

19.10%

29.80%

28.40%

16.40%

1.90%
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Centralizētais eksāmens valsts valodā 2009./2010. māc. g.

40%

30%
20%

10%
0%
Vangažu vidusskola
Valstī

A

B

C

D

E

F

0%

37%

36%

18%

9%

0%

3.87%

27.72%

27.82%

23.26%

14.87%

2.44%

12.klase. Eksāmens ģeogrāfijā 2010.g.
Vidēja atzīme ģeogrāfijā

7.00
6.23

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Vangažu vidusskola

Pierīgas novadu
apvienībā kopā

12.klase. Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos 2010.g.
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Vidēja atzīme biznesa
ekonomiskajos pamatos
7.5

8

6.37

7
6
5
4
3
2
1
0

Vangažu vidusskola

Pierīgas novadu
apvienībā kopā

12.klase. Eksāmens krievu valodā 2010.g.
Vidēja atzīme krievu valodā

7.00

6.00

5.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Vangažu vidusskola

Centralizēto eksāmenu līmeņu sadalījums 2010.g.
40%
30%
20%
10%
0%

A

B

C

Vangažu vidusskola

0%

30%

52%

Pierīgas novadu apvienībā
kopā

7%

23%

32%

4.38%

17.62%

27.54%

26.62%

Valstī

D

E

F

9%

6%

3%

23%

12%

3%

19.14%

4.70%

50

Pārbaudes darbus skolēni nokārtoja atbilstoši savām zināšanu līmenim. Vērtējums
gadā lielākoties bija atbilstošs eksāmena rezultātiem. Skolas vidējā atzīme gandrīz
sakrīt ar novadu un valsts vidējo atzīmi.

PAMATJOMA
ATBALSTS SKOLĒNIEM
2009./ 2010. mācību gada audzināšanas darba prioritāte bija Sekmēt jauno skolēnu
adaptāciju izglītības iestādē, sakarā ar teritoriālo reformu valstī un nodrošināt
labvēlīgu pedagoģisko un sociālpsiholoģisko vidi skolā.
Šajā mācību gadā tika pilnveidota atbalsta personāla savstarpējās sadarbības formas
(katra mēneša otrā otrdiena atbalsta personāla un klašu audzinātāju sanāksme)
Skola informēja vecākus, ja skolēns kavēja mācību stundas neattaisnotu iemeslu dēļ, ja
bija problēmas ar uzvedību un saskarsmē ar citiem skolēniem vai skolotājiem.
Nepieciešamības gadījumā tika informēta Bāriņtiesa un pilsētas sociālais darbinieks.
2009./2010. māc.g. veidojās cieša sadarbība starp sākumskolas skolotājiem un
bērnudārza pedagogiem , tika organizēti adaptācijas pasākumi vecākiem un bērniem.
Skola rīko adaptācijas pasākumus 1., 5.,10. klasēm , pasākumi “Pirmklasnieku
iesvētīšana” un “Piektklasnieku iesvētīšana”, „Desmitklasnieku iesvētīšana”,
Tika turpināts aizsāktais darbs pie Karjeras izglītības programmas pasākumu
realizācijas (tematiskās nodarbības, izstādes “Skola 2010 “apmeklējums, Karjeras
dienas, Ēnu diena Saeimā)
Tika organizētas tematiskās tikšanās ar atsevišķiem mācību profesiju pārstāvjiem :
policistiem, vides speciālistiem, zobārstiem
Klases audzinātāju teorētiskie semināri tika veltīti tēmai “Efektīvas darba metodes ar
klasi”, lai pilnveidotu audzināšanas metodes, kas veicinātu skolēnu pašapziņu un
veidotu pozitīvo līderu kodolu grupā
2009./2010. mācību gadā turpinājām aizsākto darbu pie integrējošiem pasākumiem
multikulturālā vidē (Desmitklasnieku iesvētības, Valentīndiena, Sporta diena,
Masļeņica, līdzdalība Vangažu pilsētas Teātra festivālā), kā arī skolēnu mācību darba
sasaisti ar karjeras izglītību (mācību priekšmetu popularizēšanas nedēļas) un veselīga
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dzīvesveida popularizēšanas (Drošības nedēļa, Sporta diena un Ziemas olimpiāde,
Meteņi, Veselības diena)
Pagājušajā mācību gadā pamatjomas „Atbalsts skolēniem” prioritāte bija darbs ar
talantīgiem bērniem. Ļoti veiksmīgi darbojās un augstus rezultātus uzrādīja koris,
izcīnot iespēju piedalīties X Latvijas skolu jauniešu dziesmu un deju svētkos.
Labi rezultāti bija arī sportā. Zēnu rokas bumbas komanda sevi apliecināja
sacensībās Vācijā.
Skolā notika sadarbība ar nepilngadīgo lietu inspektori, sociālo pedagogu.
Akreditācijas komisija ir augstu novērtējusi audzināšanas darbu skolā. Liels pluss
ir apkopotie audzināšanas materiāli – klašu audzinātāju portfolio. 2009./2010. mācību
gadā tika organizēti klašu audzinātāju semināri “Klases audzinātāja portfolio”,
„Klases izpētes metodes (nodarbība skolas psihologa vadībā), izsniegti metodiskie
materiāli darbam ar klasi.
PAMATJOMĀ
RESURSI
Samazinātais skolas budžets izglītības procesa nodrošināšanai ir pietiekams.
2010.
Pašvaldības finansējums

175 130

Valsts mērķdotācija

175 063

Remontdarbiem

15 000

Mācību grāmatām

3 000

Kopā

364 471

Lai nodrošinātu skolēnu brīvā laika kvalitatīvu piepildījumu, ir rasta papildus
iespēja skolēniem apgūt gan teātra spēlēšanas, gan dziedāšanas iemaņas dažādos
pulciņos, kurus finansē pašvaldība.
Skolas telpās darbojas Inčukalna novada Mākslu skolas Vangažu nodaļa.

PAMATJOMA
SKOLAS VIDE
Tika izremontēti 5 mācību kabineti un gaitenis un aprīkoti ar jaunām mēbelēm
un projektoriem, ekrāniem.
Pozitīvais ir e – klases izveide skolā. Mazinājās skolēnu dienasgrāmatu nozīme, tā
tomēr tiks saglabāta.
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PAMATJOMA
SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
Veicot iepriekšējā perioda attīstības prioritāšu analīzi, izvērtējot īstenoto,
sasniegto un, pamatojoties uz skolotāju gada pašvērtējumiem, administrācijas
pašvērtējumiem, akreditācijas komisijas rekomendācijām, kā arī pedagoģiskās
padomes sēdes analīzes rezultātiem, veica Vangažu vidusskolas attīstības prioritāšu
plānošanu 2010./ 2011.m.g. – 2012./ 2013.m.g. katrai no 7 skolas darbības
pamatjomām.
Pašvērtējumos augsti tiek novērtēta sadarbība starp skolotājiem, administrācijas
darba plānošana.

◘
 Mūzikas un mākslas skola
Audzēkņu skaits
01.10.2010. mūzikas programmā mācības 1.klasē uzsāka 34 audzēkņi, 2.klasē
27 audzēkņi, 3.klasē 8 audzēkņi, 4.klasē 16 audzēkņi, 5.klasē 12 audzēkņi, 6.klasē 14
audzēkņi, 7.klasē 6 audzēkņi, 8.klasē 11 audzēkņi, 9.klasē 2 audzēkņi. Vizuāli
plastiskās mākslas programmā mācības 1.klasē uzsāka 24 audzēkņi, 2.klasē 1
audzēknis, 3.klasē 7 audzēkņi, 4.klasē 3 audzēkņi, 5.klasē 5 audzēkņi. Kopējais
audzēkņu skaits 173.
Pedagogi
Šogad darbu uzsāka jauna klavieru spēles skolotāja Zane Godina,
sitaminstrumentu spēles skolotājs Pāvels Ignatjevs, ģitāras spēles skolotājs Andrejs
Vasiļjevs. Kopējais pedagogu skaits no 01.09.2010. – 25, tai skaitā ar augstāko
izglītību – 22 (maģistra grāds – 4), vidējo izglītību – 3, no kuriem studijas turpina 3.
Administrācija
Direktore Ieva Kikuste, direktora vietnieki mācību darbā – Līga Cera, Vitalis Kikusts.
Pasākumi
•

04.02.2010. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā Vangažos muzicē

Rīgas Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas skolotājas Guntas Božas audzēkņi.
Piedalās – Laura Tamane, Astra Lazdiņa, Egija Puzule.
•

10.02.2010.

piedalīšanās

Valsts

pūšaminstrumentu

konkunā.

Metālapūšaminstrumentu grupā skolotāja Jāņa Raslava audzēkņi ieguva godalgotas
vietas: tenora spēlē 4. klases audzēknis Edgars Peļņa savā grupā ieguva III vietu,
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7.tenora klases audzēknis Toms Andersons savā grupā ieguva I vietu, tūbas spēlē 4.
klases audzēknis Kārlis Circens savā grupā ieguva I vietu. Koncertmeistari Ieva
kikuste, Jurijs Kaspers.
•

13.02.2010. Inčukalna novada pūtēju orķestra, kora „Mežābele" un deju

kolektīva „Virši" labdarības koncerts Inčukalna Tautas namā.
•

06.03.2010. gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Inčukalna novada pūtēju orķestris piedalās pūtēju orķestru skatē un iegūst I pakāpes
diplomu, diriģents Vitalis Kikusts.
•

26.03.2010. piedalīšanās jauno vijolnieku un čellistu konkursā „Virtuozie

romantiķi", skolotājas Līgas Zaulas audzēkne Kitija Sadovska iegūst pateicības rakstu.
•

26.03.2010. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un

audzēkņi aicina uz koncertu Inčukalna Tautas namā.
•

27.03.2010. Inčukalna novada pūtēju orķestris (diriģents Vitalis Kikusts)

Jelgavā piedalās III Latvijas pūtēju orķestru konkursā un iegūst II vietu.
•

12.04.,13.04.2010. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

Santa Kauliņa un Svjatoslavs Uļjanovs (ped. Jurijs Kaspers) Jaunmārupē piedalās N.
Novikas V Starptautiskajā mazās kamermūzikas konkursā, audzēkņi saņem diplomu
par veiksmīgu muzikālo sniegumu klavieransambļu B grupā.
•

30.04.2010. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Liene

Korsaka un Santa Kauliņa Rīgā, radošuma nedēļas ietvaros, piedalās forumā
„Nedekorē-komunicē", abas iegūst diplomu nominācijā „Bīstama spēle".
•

28.04.2010. Inčukalna novada pirmskolas izglītības iestādē „Minka" izskan

mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts.
•

30.04.2010. Vangažu vidusskolas 50 gadu jubilejas pasākums, piedalās arī

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogi Līga Cera, Ieva Kikuste, Līga
Zaula, Edgars Beļickis, Svetlana Šalajeva, Aija Atvare, Diāna Krieviņa.
•

10.05.2010. skolotāju Līgas Zaulas un Līgas Ceras audzēkņu koncerts.

•

13.05.2010. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

Vangažu pirmskolas izglītības iestādē „Jancis”.
•

14.05.2010. Māmiņdienas koncerts: piedalās skolotāju Ievas Kikustes, Noras

Brokānes, Svetlanas Šalajevas, Jāņa Raslava audzēkņi.
•

27.05.2010. Izlaidums Vangažos.

•

28.05.2010. Izlaidums Inčukalnā.

•

01.09.2010. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aicina audzēkņus un

vecākus uz tikšanos Zinību dienā.
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•

19.10.2010. skolotājas Līgas Ceras audzēkņu koncerts.

•

15.11.2010. skolotāju Marinas Smirnovas un Edgara Beļicka audzēkņu

koncerts.
•

12.11.2010. skolotāju Andreja Vasijjeva un Pāvela Ignatjeva audzēkņu

koncerts.
•

08.11.2010. Inčukalnā viesojas Siguldas Jauniešu kamerorķestris un tiek kopīgi

iestudēti vairāki koncerta skaņdarbi ar mūsu skolas vijoles klases audzēkņu
piedalīšanos (ped. L. Zaula)
•

11.11.2010. Lāčplēša dienai veltīts svinīgais pasākums Vangažu vidusskolā.

Piedalās Svjatoslavs Uļjanovs (ped. J.Kaspers)
•

14.11.2010. Pilsētas svētku koncerts Vangažu kultūras namā, piedalās Kitija

Sadovska (ped.L.Zaula, kcm. L. Cera), flautu duets – Paula Runce un Elza Kalniņa
(ped. R. Melngalve, kcm. L. Cera)
•

16.11.2010. Valsts svētkiem veltīts koncerts, koncertā piedalās skolotāju

Ineses Andersones, Līgas Zaulas, Rasas Melngalves audzēkņi.
•

17.11.2010. Valsts svētkiem veltīts svinīgs sarīkojums un koncerts Vangažu

kultūras namā, uzstājas skolotāju apvienība: Jurijs Kaspers, Pāvels Ignatjevs, Andrejs
Vasiļjevs.
•

22.11.2010. skolotāju Ievas Kikustes un Edgara Beļicka audzēkņu koncerts.

•

15.11.2010. skolotāju Līgas Zaulas un Rasas Melngalves audzēkņu koncerts.

•

23.11.2010. skolotāju Ingas Knites, Svetlanas Šalajevas, Jāņa Raslava

audzēkņu koncerts.
•

24.11.2010. skolotāju Ineses Zanderes, Ginta Kalniņa, Harija Millera

audzēkņu koncerts.
•

24.11.2010. skolotājas Līgas Zaulas audzēkne Kitija Sadovska Rīgā piedalās 1.

A. Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas festivālā un saņem diplomu par piedalīšanos.
•

25.11.2010. pedagogu Jurija Kaspera un Jāņa Raslava Latviešu mūzikas klases

vakars.
•

30.11.2010. Latviešu mūzikas koncerts Vangažu pirmsskolas un sākumskolas

audzēkņiem, piedalās skolotāju A. Vasiļjeva, M. Smirnovas, L. Zaulas, J. Kaspera, R.
Melngalves, P. Ignatjeva, J. Raslava audzēkņi.
•

01.12.2010. Pirmās adventes koncerts, piedalās skolotāju R. Melngalves, I.

Kikustes, G. Kalniņa, H. Millera, E. Beļicka, L. Zaulas, I. Zanderes, I. Knites,
S.Salajevas, J. Raslava audzēkņi. Koncerta kocertmeistare I. Kikuste, koncerta tekstus
sagatavoja J.Tresikova.
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•

01.12.2010. Vangažu pilsētas pārvaldes ēkas Egles iedegšanas pasākums,

piedalās arī Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
•

21.12. 2010. Dienas centrā Vangažos koncerts Pierīgas reģiona pensionāru

biedrībai, piedalās skolotāju L. Zaulas, R. Melngalves, J. Kaspera, A. Vasiļjeva
audzēkņi, kocertmeistares I. Kikuste un I. Andersone.
•

22.12.2010. Inčukalna pamatskolas Ziemassvētku koncerts, koncertu palīdz rīkot

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas direktore I. Kikuste, mūzikas skolotāja
J.Tresikova, kora „Mežābele" diriģents V. Kikusts, skolotājas L. Atare, I. Indriksone,
A. Kalniņa.
•

23.12.2010. Ziemassvētku koncerts Inčukalnā.

•

23.12.2010. Ziemassvētku koncerts Vangažos.

Mācību darbs
I pusgadā notikuši visi ieplānotie pārbaudījumi: tehniskās ieskaites un mācību
koncerti mūzikas instrumentu specialitātēs, audzēkņu darbu skate vizuāli plastiskās
mākslas programmā.
Materiālā bāze
2010. gadā ir iegādāta 1 vijole, 1 akordeons, 1 flauta, 1 mazās bundžiņas, 3
nošu un 25 mūzikas valodas grāmatas.
Nepieciešams papildināt skolas materiālo bāzi ar sekojošo:
1 baritonsaksofons, 2 vijoles, 2 ģitāras, 6 datori vizuālās mākslas klasē, mūzikas
apskaņošanas iekārta, metronomi, instrumentārijs mūzikas valodas nodarbībām.
Skolotāju tālākizglītība
Kursa/programmas nosaukums
Daudzveidīgas mācību metodes
profesionālās ievirzes un
profesionālās vidējās izglītības
programmā Pūšaminstrumentu
spēle
Fotogrāfijas apguves iespējas,
metodika un saturs
Mūzikas skolu pedagogu
profesionālās kompetences
paaugstināšana

īstenotājs

Stundu
skaits

Dalībnieka vārds,
uzvārds

ESF;
Kultūras un radošās industrijas
izglītības nodaļa
JMRMV

24

Jānis Raslavs
Edgars Beļickis
Madara Behmane
Harijs Millers

ESF; KRIIN
Rīgas Doma kora skolas
atbalsta biedrība

36

Diāna Krieviņa
Agnese Ozoliņa
Kristīne Rone

ESF; RPIVA

36

Inese Andersone
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Meistarklases klavierspēles skolotājiem
Seminārs digitālā pasaule
Seminārs Prezentāciju prasmes
Profesionālo mūzikas programmu apguve un
izmantošana mācību procesā

Rīgas Dome
JMRMS
ESF; Baltijas Datoru
Akadēmija
ESF; Baltijas Datoru
Akadēmija
LLU

12

Inese Zandere

12

Līga Cera

12

Ieva Kikuste

36

Harijs Millers

Profesionālās kultūrizglītības pedagogu
publiskās sadarbības un komunikācijas
prasmes
Ziemassvētku dekori un dāvanu iesaiņošana

ESF; Rīgas Doma kora skolas
atbalsta biedrība

36

Ieva Kikuste

Mācību centrs „Arimeks"

6

Agnese Ozoliņa
Diāna Mežecka

Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās
ievirzes un profesionālo vidējo mūzikas
izglītības programmu mācību priekšmetā
Mūzikas valoda

ESF;
Rīgas Doma kora skolas
atbalsta biedrība

36

Elementārā muzicēšana un
improvizācija.Metodiskie aspekti

Profesionālā radošā apvienība
Mācību centrs. Bērnu un
jauniešu starptautiskā biedrība
„Eventus"

22

Inese Lipsta

Kvalitatīva mācību priekšmeta tematiskā plāna
izveide-pamats mērķtiecīgai un rezultatīvai
mācību stundai
Iestādes arhīva darba organizācija

Mācību centrs „Arimeks"

7

Līga Zaula

Mācību centrs „Arimeks"

6

Līga Zaula

Iestādes lietvedība

Mācību centrs „Arimeks"

6

Līga Zaula

Mūzika visiem. Mūzikas izglītības pieejamības
uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Rīgas domes izglītības, kultūras
un sporta departaments

12

Ieva Kikuste

Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem
normatīvajiem aktiem: to izveide, pielietojums
un pārraudzība
Muzikālo dotību atklāšana un talanta attīstība
bērnu mūzikas skolā

Mācību centrs „Arimeks"

8

Ieva Kikuste

Rīgas domes izglītības, kultūras
un sporta departaments
Limbažu mūzikas skola

14

Inese Zandere

36

Svetlana Salajeva

Mācību centrs „Arimeks"

6

Agnese Ozoliņa
Diāna Mežecka

Aktualitātes darbā ar akordeona spēles klases
audzēkņiem mūsdienīgām prasībām atbilstošā
mācību procesā
Ziemas dekoru un formas darbu izgatavošana

Jeļena Tresikova
Inese Lipsta
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 Inčukalna pamatskola
Atšķirībā no citiem uzņēmumiem, skolas mācību un audzināšanas darba
izvērtēšana un analīze notiek pedagoģiskās padomes sēdē katru gadu beidzoties
mācību gadam. Parasti jūnija vai augusta pedagoģiskās padomes sēdē, kad katrs
pedagogs izvērtē skolēnu sasniegumus mācību priekšmetos, kā arī sasniegumus
olimpiādēs un dažādos konkursos. Pēdējos gadus skola savu darbu vērtē pēc septiņu
jomu kritērijiem, ko izstrādājusi pasaules banka.
Skolas īstenotās izglītības programmas
Skolā 2009./10. m.g. mācību saturu nodrošināšanai ir licenzētas un akreditētas
pamatizglītības programmas, kods 21011111. Regulāri tiek veiktas izmaiņas
pamatizglītības programmā atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Visas mācību
priekšmetu programmas, interešu izglītības programmas un klašu audzinātāju darba
plāni katru mācību gadu uzsākot tiek apstiprināti un īstenoti atbilstoši licenzētajai
izglītības programmai.
2009./10. m.g. plānojot mācību saturu savā priekšmetā, izmantoja gan VISC
izstrādātās mācību priekšmetu paraugprogrammas, kā arī savus veidotos tematiskos
plānus.
2009. gada vasarā licenzēta un akreditēta vēl viena izglītības programma, kas
paredzēta bērniem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611. 2010.
gadā pēc šīs programmas mācās 11 skolēni.
Mācību grāmatu saraksts nākošajam mācību gadam tiek apstiprināts katra
mācību gada beigās un iesniegts vecākiem.
Šajā mācību gadā darbu uzsāka pedagoga palīgs, kas ir liels atbalsts bērniem ar
mācīšanās traucējumiem.
Mācīšanas kvalitāte
Skolā strādāja 24 pedagogi. Mācīšanas kvalitātes līmenis ir pietiekoši augsts. Par
to liecina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas lēmumi
par kvalitātes pakāpju piešķiršanu mūsu pedagogiem, par to liecina arī administrācijas
un kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļu hospitēto mācību stundu protokoli.
Mācīšanās kvalitāte
Savā darbā skolotāji cenšas visus skolēnus motivēt mācīties. Plānojot mācību
stundas, izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, mācību līdzekļus un cita veida mācīšanas
metodes, kas atbilst mācīšanas mērķiem, skolēnu vecumam un mācāmā priekšmeta
specifikai, taču strādājot pēc vispārējās pamatskolas izglītības programmas grūti ir
veikt diferenciāciju. Tāpēc atsevišķiem skolēniem tiek piedāvāta programma ar kodu

21015611, kā arī pēc psihologa ieteikuma atsevišķiem skolēniem sniegti atbalsta
pasākumi.
No pedagogu puses tiek viss darīts, kas attiecas uz mācīšanu, taču, ja runājam
par mācīšanos, tad ar katru gadu problēmas tikai pieaug, jo daļa skolēnu vienkārši
nemācās ne stundās, ne mājās. Bieži atsevišķiem skolēniem stundās ir disciplīnas
pārkāpumi, kas traucē mācīties pārējiem skolēniem. Pārrunas ar skolēniem un
vecākiem faktiski neko nemaina. Liekas, ka vecāki netiek gala ar audzināšanas darbu
un visbiežāk arī skolas ieteikumus neņem vērā.
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Arī 2009./10. m.g. skolēnu mācību darbu vērtēja ievērojot valstī noteikto
kārtību. Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā, ko nosaka
skolā izstrādātais un apstiprinātais vērtēšanas reglaments. Ar vērtēšanas reglamentu ir
iepazīstināti skolēnu vecāki.
2009./10. m.g. skolā mācījās 204 skolēni. Apkopotie dati rāda, ka visaugstākie
mācību sasniegumi ir literatūrā un mājturībā. Kā parasti, grūtāk veicas svešvalodās un
matemātikā. Pedagoģiskās sēdes lēmums bija turpināt darbu pie mācību sasniegumu
uzlabošanas ar cerībām, ka to daļēji palīdzēs licenzētā programma, kas domāta
bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
Sadarbība ar vecākiem
Skola regulāri informē vecākus par skolēnu sasniegumiem Skolas durvis
vecākiem ir vienmēr atvērtas un daļa vecāku to izmanto, lai piedalītos mācību stundās
un runātos ar pedagogiem. Klašu audzinātāji 3-4 reizes ir organizējuši savās klasēs
vecāku sapulces. Skolā ir tradīcija organizēt pusgadā reizi pasākumus visiem
vecākiem. 2009./10. mācību gada 1. pusgadā vecāki noklausījās V. Kincāna lekciju
„Etiķete." Otrajā pusgadā skola organizēja atvērto durvju dienu, kad visi skolas
pedagogi laikā no pīkst. 16.00 - 20.00 ir savos kabinetos un gatavi individuālām
pārrunām ar vecākiem.
Sākot ar 2010. gada 1.septembri skolā ir e-klase, kur vecāki var gūt pilnīgu
informāciju par bērna sekmēm un uzvedību skolā, kā arī izlasīt, kādi darbi bērnam
veicami mājās. Arī MK noteikumi Nr. 89. kas stājās spēkā ar 2011. gada 1. februāri
tiek precīzi ievēroti.
Atbalsts skolēnam
2009./10. m.g. tāpat kā iepriekšējos gadus skolā strādā medmāsa, kas sadarbībā
ar pedagogiem, vecākiem un ģimenes ārstiem veic izvērstu veselības aprūpi,
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uzraudzību, profilaktisko darbību un vecāku informēšanu par skolēna veselības
stāvokli. Katru dienu skolēniem tiek mērīts cukura līmenis asinīs un pēc vajadzības
tiek ievadīta nepieciešamā deva insulīna. Visa gada garumā bija nodrošināta sertificēta
zobārsta pakalpojumi un zobu higiēnista pakalpojumi.
Skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt psihologa konsultācijas.
Skolēniem, kam disleksija, ir pieejama logopēda palīdzība.
Skolas piedāvājums, pateicoties arī pašvaldības finansējumam ir daudzpusīgs un
spēj apmierināt skolēnu vajadzības.
Skolā arī šajā mācību gadā 8.un 9. klašu skolēni tikās ar dažādu mācību iestāžu ,
kas nodrošina vidējo izglītību, pārstāvjiem. Arī skolas bibliotēkā ir pieejama
informācija par karjeras izglītību.
Katru gadu skola ievāc informāciju par absolventu zināšanu bagāžu un daudzas
skolas, kur mācās mūsu absolventi, izteica pateicību mūsu skolas pedagogiem.
Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām. Kā jau minēju 2009. gada vasarā tika
licenzēta programma - speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem - kods 21015611, pēc kuras 2009./10. m.g. mācās tie skolēni,
kam ir atbilstošs pedagoģiski - medicīniskās komisijas slēdzieni. Ieteikumu mācīties
pēc programmas saņēma 11 skolēnu, taču ne visi vecāki ir gatavi pieņemt, ka viņa
bērnam ir mācīšanās grūtības.
Skolas vide
Skolas telpas ir funkcionālas un estētiski noformētas. SanitārhigēnisKie apstākļi
klasēs un pārējās telpās atbilst normām. Taču vajadzību vēl ir daudz. Nepieciešama
mācību līdzekļu iegāde, mēbeļu iegāde, elektrības sakārtošana, kā arī siltummezgla
remonts.

Personāla tālākizglītība
Personāltālākizglītības plānošanā skolas vadība ir ievērojusi skolas attīstības
plānā paredzēto. Skolotāji regulāri apmeklē metodisko komisiju seminārus, ceļ savu
kvalifikāciju kursos. Viens skolotājs mācas augstskolā, lai iegūtu ķīmijas pedagoga
kvalifikāciju. 2010. gadā 3 skolotāji papildināja savas zināšanas LU šādās
programmās: „Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir
garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi", kā
arī „Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes pirmskolā". Šos kursus
apmaksāja Eiropas sociālais fonds.
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Finanšu resursi
2010.gadā skola strādāja vadoties pēc Inčukalna novada domes un Inčukalna
pamatskolas 2010.gada 1.martā noslēgtā finansēšanas līguma. Visi 2010. gada
izdevumi ir fiksēti grāmatvedībā. Ārpus skolai paredzētā budžeta novada dome skolā
uzstādīja ugunsdzēsības signalizāciju.

◘
 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

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, solārijs. Pakalpojumi tiek sniegti: valsts iestādēm,
pašvaldību iestādēm, publiski pakalpojumi privātpersonām, maksas pakalpojumi, un
pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai kopumā.
Sporta komplekss ir noorganizējis 24 sporta spēles: daudzcīņa, pludmales volejbols,
dambrete, zolīte, pokers, badmintons, peldēšanas sacensības, spēka vīru sacensības,
florbols un futbols.
Inčukalna sporta kompleksā notika starptautiska mēroga sacensības florbolā un
badmintonā.
Inčukalna sporta kompleksā ir sporta pulciņi un sporta komandas:
1. peldēšanas pulciņš;
2. florbolā (4 jauniešu, 2 meiteņu, viena pieaugušo komanda);
3. basketbolā (4 jauniešu komandas);
4. viena pieaugušo futbola komanda.
Inčukalna sporta komandas piedalījās vairākos turnīros:
1. Latvijas basketbola čempionātā;
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2. Latvijas florbola čempionātā;
3. Pierīgas čempionātā;
4. Starptautiskajā čempionātā basketbolā Čehijā „Eirobasket Easter 2010”.

◘
 Inčukalna Tautas nams
Inčukalna Tautas namā darbojas sekojoši kolektīvi:
Pašvaldības finansējums:
1. Jauktais koris „Mežābele”- 40 dalībnieki.
2. Senioru koris „Atblāzma”- 30 dalībnieki.
3. Vidējās paaudzes deju kol. „Virši” – 30 dalībnieki.
4. Pūtēju orķestris – 35 dalībnieki.
5. Amatierteātris – 15 dalībnieki.
6. Bērnu amatierteātris – 10 dalībnieki.
7. Bērnu deju kol. – 20 dalībnieki, kas ar jauno rudens sezonu pārtapa par
jauniešu deju kolektīvu -25 dalībnieki.
Visi kolektīvi piedalās skatēs un ir ieguvuši augstus novērtējumus.
Pašfinansējums:
8. Bērnu vokālais ansamblis – 20 dalībnieki.
9. Bērnu ritma deju grupa – 15 dalībnieki.
10. Bērnu sporta deju grupa – 8 dalībnieki.
Interešu kopas:
1. Mākslinieku kopa – 20 dalībnieki.
2. Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”- 8 dalībnieki.
3. Karate grupa – 35 dalībnieki.
4. Līnijdeju grupa – 20 dalībnieki.
Kopā: 331 dalībnieks.
Pasākumi: 90 Apmeklētāji kopā: 12820
Finanses: no pašvaldības- 57624,47 Ls
Svarīgākie TN pasākumi 2010.gadā:
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 Mākslas dienas 2010. un izstādes: B.Samuss un A.Ausēja-Rudzīte „Sieviete un
Jūra”, Foto izstāde „Vasasras rapsodijas”, lietišķās mākslas un foto izstāde
„Gadalaiki”.
 Vasarsvētku deju lielkoncerts.
 41. Dziesmu diena.
Bērniem:
Gadskārtu ieražas.
Mazo vokālistu konkurss „Inčukalna Cālis 2010”.
Lieldienu Jampadracis.
Ziemassvētku pasākums.
Tradīcijas:
Jaungada pasākums.
Vecā Jaungada karnevāls „Kā pasakā”.
Pensionāru jaungada balle.
Labdarības pasākums - „Atver sirdi mīlestībai”.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi 25.martā un 14.jūnijā.
Jāņu nakts pasākums.
Kapusvētki.
Dzejas diena.
Lāčplēša diena.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums – Goda novadnieku
godināšana.
Profesionālu mākslinieku viesizrādes un vieskoncerti.
Pašdarbības kolektīvu koncerti.
Gribētu atzīmēt labo sadarbību ar citām organizācijām: Invalīdu biedrību, pamatskolu,
bērnudārzu, mūzikas skolu, represēto biedrību, pensionāru apvienību un biedrību un
bibliotēku.

◘
 Vangažu kultūras nams
2010.gadā Vangažu k/n strādāja 12 darbinieki.
Tika realizēti iepriekš izstrādātie projekti un turpināts darbs pie tiem :
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• Starptautiskā bērnu aizsardzības diena;
• Teātra dienas festivāls;
• Popiela;
• Mātes diena;
• Lieldienu pasākums;
• Ziemassvētku koncerts;
• egles iedegšanas pasākums pie pārvaldes;
• konkurss "Cālis";
• tematiskas izstādes sadarbībā ar pensionāru biedrību;
• integrācijas pasākumi sadarbībā ar kopienām;
• Valsts Leļļu Teātra izrādes un citi teātri;
• jauniešu mūzikas grupu koncerti (grupa no Olaines, Jēkabpils, Liepājas utt.);
• diskotēkas jauniešiem kultūras namā. Pagājušajā gadā notika aptuveni 30
diskotēkas;
• festivāls „Slāvu vainags”;
• Līgo svētku pasākums pie pārvaldes;
• valsts un pilsētas svētku koncerti ar pašdarbības kolektīviem, atpūtas vakars valsts
un pilsētas svētkos;
• filmas "Rūdolfa mantojums" demonstrēšana kultūras namos;
• viesojās cirks;
• notika animācijas filmu festivāls sadarbībā ar skolu un bērnudārzu;
• viesojās "Tofiks" ar Jaungada izrādi u.c pasākumi.
Ieviestas jaunas tradīcija kultūras dzīvē:
•

konkurss „Vangažos dzied” notika republikas mērogā;

•

2011.gada sākumā notika pasākums uz ledus ar maskām, kuru vēlamies ieviest
kā tradīciju turpmāk, kā arī masku balle.

Pamatā visus tematiskos pasākumus kultūras namā veidojam uz pašdarbības
kolektīviem, kā rezultātā kolektīviem ir augstāka motivācija ikdienā apmeklēt
nodarbības, jo regulāri ir iespēja izpausties uz skatuves un celt savu māksliniecisko
līmeni.
Pulciņi:
• latviešu tautas deju kolektīvs" Pīlādzītis";
• bērnu vokālais ansamblis "Karuselis"
• latviešu teātra pulciņš "Pigoriņi";
• sieviešu ansamblis "Kaprīze";
• estrādes deju grupa "Ciprese";
• ukraiņu vokālais ansamblis "Veselka;
• ukraiņu vokālais ansamblis "Jatraņ";
• krievu vokālais ansamblis
"Krievu kadriļļa";
• baltkrievu vokālais ansamblis
"Žuravuška".
Perspektīvā 2011.gadā:
• palielināt stundu skaitu bērnu vokālajam ansamblim, lai sadalītu bērnus pēc vecuma
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posmiem, ņemot vērā vecumposmu balss īpatnības;
• iegādāties jaunus tērpus bērnu tautas deju kolektīvam, teātra studijai;
• izveidot lidmodelisma pulciņu;
• turpināt kultūras nama rekonstrukciju (2011.gada vasaras periodā veikt kosmētisko
remontu 2.stāvā, grimmētavās, vasaras estrādē);
• turpināt rādīt kinofilmas;
• turpināt sadarboties ar mūzikas skolu, pensionāru biedrību, PII "Jancis", vidusskolu
u.c.

◘
 Inčukalna novada bibliotēka
Inčukalna novada bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir dibināta 1946. gada
3.janvārī, tā atradās Inčukalna centrā, vecajā pagastmājā. Kopš 2001. gada bibliotēka
atrodas vienā ēkā, ar atsevišķu ieeju, kopā ar Inčukalna novada domi. Inčukalna
novada kopēja platība ir 112 km2. Novads sastāv no daudziem nelieliem mazciemiem:
Gauja, Indrāni, Sēnīte, d/k „Draudzība” Egļupē, d/k „Kļavas” netālu no Sēnītes,
Griķukrogs, Kārļzemnieki, Lielpurvi, kā arī Vangažu pilsēta/no 2009.gada
1.septembra/ un pats Inčukalns, kas atrodas novada pašā centrā. 2009.gada 1.septembrī
Inčukalns apvienojās ar Vangažu pilsētu un turpmāk būs Inčukalna novads.
Bibliotēka ir Inčukalna novada kultūras, izglītības un informācijas iegūšanas
centrs, kas nodrošina apmeklētājiem draudzīgu vidi mācībām un brīvā laika
pavadīšanai.

Pamatojoties uz Inčukalna novada domē apstiprinātajiem bibliotēkas

noteikumiem, tiek nodrošināta visiem bibliotēkas apmeklētājiem brīva, neierobežota
literatūras un informācijas saņemšana.2009.gada 27.oktobrī bibliotēka saņēma
akreditācijas apstiprinājumu un tagad 5 gadus var turpināt darbu kā kultūras un
gaismas nesēja. Bibliotēka ir ļoti iemīļota skolēnu, jauniešu un dažāda vecuma un
interešu grupu apmeklētājiem. Bibliotēkas atrašanās vieta ir ļoti pateicīga, jo ir centrā
Bibliotēkai ļoti laba sadarbība ar visām novada iestādēm. Visi Inčukalna novadā
notiekošie pasākumi koordinējas caur bibliotēku. 2009.gadā bibliotēkas vadītāja Vija
Onskule kļuva par konkursa „Pagasta Bibliotekārs- Gaismas Nesējs” uzvarētāju Rīgas
reģionā. Tagad Vija ir abu: Vangažu pilsētas un Inčukalna bibliotēkas vadītāja.
Grāmatu fonds bibliotēkā ir bagāts un lasītāju ļoti iecienīts. Bibliotēkas lietotāju
pieprasījums vienmēr ir izpildīts, par ko saņemam ļoti labas atsauksmes.
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2.Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Inčukalna novadā ir četras dzelzceļa stacijas, kā arī kursē skolēnu autobuss,
satiksmes autobuss, kas ļauj Inčukalna novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem no
citām pašvaldībām brīvi nokļūt uz bibliotēku. Bibliotēkai ir viens bibliopunkts, kas
atrodas dienas centrā „Gauja”, astoņu kilometru attālumā no bibliotēkas, kurā Gaujas
iedzīvotāji reizi mēnesī var gan saņemt, gan nodot grāmatas, kā arī pasūtīt tās.
Vangažu pilsētā arī ir publiskā bibliotēka, kura no 1.septembra 2009.g. ir apvienota ar
Inčukalna bibliotēku un par tās vadītāju ir Vija Onskule. Vajadzīgo literatūru pasūtam
caur SBA, kā arī sameklējam no citām bibliotēkām. Tā par 2010.gadu pasūtījām caur
SBA 125 iespieddarbus, bet mūsu b-ka citām izpalīdzēja ar 1300 iespieddarbu.
Bibliotēku apmeklē vecāki ar bērniem, ar zīdainīšiem ratiņos, lasītāji ar ierobežotām
kustībām-visi brīvi var apmeklēt telpas, jo grāmatu krātuve atrodas 1.stāvā un viegli
pieejama. Dažus lasītājus, kuri ar laiku ir daļēji zaudējuši pārvietošanās spējasapkalpojam mājās, kā arī sadarbojamies ar sociālo dienestu. Bibliotēkai ir trīs nodaļas,
diemžēl tās visas atrodas vienā telpā, kas ir tikai 122 m2, un proti – bērnu, pieaugušo
un interneta lasītava.
Bibliotēkas darbs tiek plānots ceturksnim, gadam, kā arī tiek izstrādāts
perspektīvais darba plāns piecu gadu periodam.
Bibliotēkā tiek sniegti arī maksas pakalpojumi, kuri ir apstiprināti Inčukalna
novada domē pēc apvienošanās ar Vangažu pilsētu 14.09.2009.
Bibliotēkā ir reģistrēti 1117 lasītāji, no kuriem 328 ir bērni un jaunieši vecumā
līdz 18 gadiem. Sakarā ar bezmaksas internetu, bibliotēkā ir audzis bibliotēkas
apmeklētāju skaits, bet izsniegums nav audzis, pat samazinājies, jo daudzi apmeklē šo
kultūras iestādi tikai datorpakalpojumu dēļ. Tas ir vērojams sevišķi bērnu un jauniešu
vidū. Bibliotēkas lietotāji labprāt izmanto bibliotēkas pakalpojumus sestdien, nāk arī
mazie bērniņi ar vecākiem, studenti. Daudzi vēlētos, lai bibliotēka strādā arī
svētdienās.
Lietotāju sk.
Izsniegums
Apmeklējumu sk.

2007.g.
944
48697
15195

2008.g.
1031
53498
21513

2009
1117
50646
21616

2010
1415
55378
20460

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Katru gadu apmeklētājiem tiek piedāvāti arvien jaunāka veida un kvalitātes
pakalpojumi, izmantojot informācijas tehnoloģijas, kas veicina Inčukalna novada
sabiedrības veidošanos, izglītošanos un novada veiksmīgu attīstību. Bibliotēka savu
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darbu plāno,

sadarbojoties ar Inčukalna novada domi, Rīgas rajona galveno

bibliotēku - Salaspils bibliotēku, kā arī ar citām rajona bibliotēkām un Latvijas
Nacionālo bibliotēku, pamatojoties uz bibliotēkas apmeklētāju vēlmēm un
ieteikumiem. Bibliotēkas krājumā ir 17352 vienības (uz 01.01.2011.). Ar katru gadu
šo vienību skaits palielinās, tas tiek panākts, plānojot fonda papildināšanu, atjaunošanu
un krājuma attīrīšanu, nu arī pateicoties deputātu atbalstam finansiāli.
Daži bibliotēkas lasītāji lasa tikai žurnālus, tāpēc ļoti apmierināti ar bagāto parakstīto
žurnālu klāstu. Sakarā ar bibliotēku apvienošanos, mēs veicam žurnālu apmaiņu;
atvedam žurnālus no Vangažu b-kas un viņiem iedodam, kādu nav viņu lasītājiem, tā
piemēram-Vangažu b-kā daudz lasītāju krievvalodīgo, tāpēc iedodam žurnālus, kuru
nav viņiem, bet paši sev atvedām GEO, Yes, Čemodāns, Witch utt.
4.Informācijas pakalpojumu attīstība
2005. gadā bibliotēka ieviesa savu elektronisko grāmatu katalogu, kas deva
iespēju ātrāk iegūt informāciju par bibliotēkā esošajām grāmatām, to atrašanās vietu
bibliotēkā utt. Šo iespēju tagad arī piedāvājam bibliotēkas apmeklētajiem, jo bibliotēkā
ir uzstādīts atsevišķs dators speciāli ar elektronisko katalogu, kur jebkurš bibliotēkas
lietotājs var pieiet un ievadot autoru vai citus viņam zināmos datus par iespieddarbu
un noskaidrot vai iespieddarbs ir bibliotēkā pieejams vai nav.To var noskaidrot jebkurš
interneta lietotājs, ieejot Inčukalna mājas lapā. Protams, bibliotēkā tiek izmantoti arī
citi pieejamie informācijas resursi, kuros tiek iegūta informācija par jaunākajām
grāmatām, kuras varētu iegādāties. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 15 datori.
Bibliotēkas pakalpojumus izmanto ne tikai Inčukalna novadā dzīvojošie, bet arī
daudzu citu pašvaldību iedzīvotāji, kas vai nu strādā Inčukalna novada teritorijā, vai
arī dzīvo Inčukalna novada teritorijā vasaras sezonās (ir deklarēti citās pašvaldībās),
vai arī vienkārši ir iecienījuši bibliotēku un viņus pilnībā apmierina bibliotēkas
piedāvātie pakalpojumi. (skatīt tabulā, kurā ir paradīti lasītāji - vietējie un no citām
pašvaldībām)
Lasītāji:

Kopā: 1415

Inčukalns

1217

Garkalne

3

Vangaži

21

Sēja

4

Krimulda

10
67

Allaži

5

Ropaži

3

Tumšupe

3

Sigulda

14

Rīga

70

Ādaži

2

Inciems

1

Līgatne

3

Mālpils

1

Bibliotēkas krājuma attīstība tiek balstīta uz bibliotēkas lietotāju grupu
informacionālo vajadzību apmierināšanu:
 Mācībām un studijām;
 Individuālo tālākizglītības un mūžizglītības atbalstīšanai;
 Kultūras, tradīciju, zinātnes un mākslas apzināšanai;
 Praktiska rakstura informācijai;
5.Novadpētniecības darbs
Inčukalna mājas lapā www.incukalns.lv, ir sadaļa –Novadpētniecība, kurā
atrodami materiāli par Inčukalna vēsturi, materiāli par tikšanos ar interesantiem
cilvēkiem Inčukalnā, par Latvijas lielāko problēmu- gudrona dīķi un aktivitātēm ap
viņu, par interesantiem, nozīmīgiem cilvēkiem- inčukalniešiem. Bibliotēkā ir mapes ar
materiāliem par Inčukalna vēsturi, par vēsturiskām celtnēm novadā, par publikācijām
žurnālos, kuros ir minēts Inčukalns vai inčukalnieši. Inčukalna novadam par godu ir
uzrakstīta grāmata A. Veckalnes un J. Zandbergas redakcijā „Inčukalna mozaīka”,
kuru ļoti daudz izmanto savos pētījumos, rakstos skolēni, studenti un visi interesenti.Ir
mape bibliotēkā, kurā mēs krājam visus Inčukalna novadā izdotos laikrakstus-agrāk
bija „Inčukalna laiks”, tagad pēc apvienošanās „Novada vēstis. Inčukalns Vangaži”. Ir
mape, kuru ļoti iecienījuši Dienas centru vadītāji, praktisko darbu darītāji -„Derīgie
padomi”- kurā ir apkopoti materiāli par dažādu dāvanu izgatavošanu, dažādi praktiskie
padomi visdažādākās dzīves situācijās.
6. Projektizstrāde
Mūsu bibliotēka piedalās visos izsludinātajos KKF projektos, tikai par 2010
gadu mēs nepiedalījāmies „Bērnu žūrija” kopējā projektā, bet tikai vietējā mērogā68

savā bibliotēkā. Piedalījās 32 bērni. Vēl mēs piedalījāmies stāstnieku projektā ”Stāstu
laiks bibliotēkās”, stāstījām pasakas b/dārza bērniem ’Vecīša cimdiņš”, un „Zelta
zivtiņa”.
7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Inčukalna bibliotēkas darbinieki sadarbojas ar sava reģiona bibliotēkām:
Garkalnes, Vangažu, Sējas, Siguldas, Allažu, ar citu novadu bibliotēkām: Līvānu,
Juglas, Daugavpils, Jelgavas ZA. Bibliotēkas darbinieces apmeklē izglītojošos kursus,
visus metodiskos seminārus, mēs meklējam iespējas pašizglītībā /bibliotekārs
izglītojas katru dienu, izlasot jaunu presi/. Lūdzam konsultācijas neskaidros
jautājumos bibliotekārajā darbā, sniedzam konsultācijas viens otram, vienmēr
saņemam izsmeļošas atbildes neskaidros jautājumos no metodiķes. Sadarbojoties ar
metodiķi, veiksmīgi izgājām bibliotēkas akreditāciju, par ko esam ļoti gandarītas.
Sekmīgs darbs ir veiksmīgas sadarbības rezultāts, jo bez sadarbības nav iespējams
mūsu darbs.
8. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Ņemot vērā to, ka bibliotēkā nav atsevišķas telpas bērnu nodaļai, darbs ar
bērniem un jauniešiem tiek veikts bibliotēkas kopējā telpā. Bērniem un jauniešiem
bibliotēkā tiek rīkotas arī bibliotekārās stundas, kuru laikā tiek apmācīti lietotāji
bibliotēkas darba iemaņu un informācijas apguves prasmē. Lietotāju apmācība
informācijas apguves praksē noris arī ikdienā, veicot individuālo darbu ar lasītājiem.
Bibliotēka šogad nav iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu žūrija”, bet tikai savā bibliotēkā-vietējā mērogā, piedalījās 32 bērni .Bērni
piedalījās „Bērnu žūrijas ”noslēguma pasākumā kopā ar Vangažu bibliotēkas
ekspertiem devāmies ekskursijā uz Zaķusalas televīzijas torni. Lai būtu interesantāk –
kopā ar mums pasākumā piedalījās ,, Bērnu žūrijas” logo Zaļais cilvēciņš un mūsu
Inčukalna novada simbols – kaķis. Valdīja liela jautrība un ieinteresētība, visi vēlējās
fotografēties ar kaķi un zaļo cilvēciņu .Braucot mājup – eksperti atbildēja uz konkursa
jautājumiem par izlasītajām grāmatām un par pareizām atbildēm saņēma dāvaniņas.
Vēl mēs ņēmām dalību gadskārtējā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, lasot grāmatiņu
par leduslācēnu Illi. Tautas nama vadītāja Inga Freimane iepazīstināja 2. klases bērnus
ar leduslacēna piedzīvojumiem .Sekojam līdzi visiem KKF piedāvājumiem un
izvērtējam par dalību tajos.
Kas to būtu domājis, ka vakarā, rudenī pa tumsu, kāds nāks uz pasākumu? Bet bija!
Dzejas dienas zem baltajām akācijām ar dzeju, ar pašmāju un novadnieku
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dzejniekiem, ar karstu tēju, āboliem un jauku garastāvokli! Tā mums jau ir jauka
tradīcija katru rudeni. Bibliotēka sadarbojas ar Inčukalna novada pamatskolas
bibliotēku. Regulāri skolā tiek izlikti paziņojumi par pasākumiem un jaunumiem
bibliotēkā, kā arī līdzīgu informāciju saņemam no skolas, kas veicina ciešu sadarbību
starp skolu un bibliotēku.
Par cik darbs ar bērniem nav iespējams atsevišķā bērnu nodaļā, tad tam ir
izveidota atsevišķa, neliela zona vismazākajiem lasītājiem – īpaši plaukti,
noformējums un paklājiņš. Ir bērnu spēļmantiņas, mašīnas, grāmatiņas ar skaņu, Omes
soma ar visiem piederumiem, kuru ļoti mīl mazie bērni gan izņemot mantas no somas,
gan saliekot.
Bērnu nodaļas darba radītāji
Rādītāji
Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegums

2006.g.
271
4382
15531

2007.g
213
2627
9242

2008.g
316
4962
7188

2009
328
5827
6114

2010
464
6047
7011

Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēka ir realizējusi septiņus projektus piesaistot
papildus līdzekļus (skatīt zemāk tab.).
9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkas darbība tiek balstīta uz Inčukalna novada domes apstiprināto
Inčukalna novada bibliotēkas nolikumu, kurš ir apstiprināts Inčukalna novada domē
09.2010. g. Inčukalna novada dome ir noslēgusi darba līgumus ar katru no bibliotēkā
strādājošajiem darbiniekiem. Koplīgums starp Inčukalna novada domi (tās
izpilddirektora Oskara Kalniņa personā) un darba kolektīvu noslēgts 01.09.2010., kas
paredz Inčukalna novada domes un bibliotēkas darbiniekiem papildus sociālās
garantijas.
Visiem darbiniekiem Inčukalna novada domē ir izstrādāti un apstiprināti amatu
apraksti, kuros skaidri redzami katra darbinieka darba pienākumi.
10. Bibliotekārais personāls
Bibliotēkā strādā trīs darbinieki – bibliotēkas vadītāja, bibliotekāre un uz
pusslodzi datoru speciālists. Lai veicinātu darbinieku vispārējo un profesionālo
pilnveidi, darbinieki apmeklē dažādus kursus, seminārus, dodas pieredzes apmaiņas
braucienos, kurus finansiāli atbalsta Inčukalna novada dome. Iegūtās zināšanas un
pieredze veicina darbinieku darba kvalitātes paaugstināšanu un bibliotēkas
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modernizēšanu un attīstīšanu. (Zemāk tabulā ir redzami darbinieku apmeklētie kursi,
semināri un pieredzes apmaiņas braucieni).
Bibliotēkas finansiālo nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā
Finansējums

2007

(LVL)

2008

2009.g.

2010

Kopā

33789

39202

31344

53303

Pašvaldību budžets

31279

37385

30537

51903

Fondu

-

-

-

-

210

27

207

340

200

500

100

100

1050

1290

600

960

līdzekļi

(VKKF u.c.)
Maksas
pakalpojumi
Sponsorējumi,
ziedojumi
No valsts budžeta

Kā redzams no iepriekš esošās tabulas, tad finansējums bibliotēkai palielinās ar
katru gadu, kas dod iespēju, bibliotēkai pilnveidoties, augt un attīstīties. Finansējums
bibliotēkai ir atbilstošs pēc normatīvajos aktos noteikto finansējumu piešķiršanas
bibliotēkām.
 Vangažu bibliotēka
1. Īss situācijas raksturojums
Vangažu pilsētas bibliotēka (turpmāk bibliotēka) ir Inčukalna novada
pašvaldības struktūrvienība; kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku
likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kulturas ministrijā, nodrošina
bibliotēkas darbību un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku
pieejamību un tās izmantošanu.
2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2010.gadā ir 16 201 eksemplāri. Krājuma
komplektēšanas stratēģija un politika ir saistīta ar bibliotēku tīkla optimizāciju,
bibliotēku datorizāciju un elektroniskā kataloga (Alisei) veidošanu.
Bibliotēkas krājumu veido :
1) grāmatas, audiovizuālie dokumenti, seriālizdevumi,
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2) krājums pamatā veidots pa noteiktam nozarēm (filozofija, psiholoģija, reliģija,
dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves māksla, valodniecība, vēsture)
un uzziņu izdevumi – enciklopēdijas, vārdnīcas;
3) daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu, angļu, krievu valodās.
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums:

Krājumu
apjoms

grāmatas

2008. gads

2009. gads

izslēgts

ienācis

1846

755

seriālizdevumi

audiovizuālie
dokumenti
pārējie
dokumenti
Kopā:

1846

izslēgts
kopā
16077
891

57

647
62

2

12

814

16798

1010

2010. gads

ienācis

168

kopa

15354

1657

izslēgts

ienācis kopā

234

984

16201

1020

1020
4

61

2008

16 201

57
36
2548

1197

15 447

1254

Katrs bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 12 reizes gadā. Katra
pilsētas iedzīvotāja rīcībā bibliotēkas kopkrājumā – 16 201 iespieddarbi.
Vangažu bibliotēkā vienam lasītājam vidēji ir 23 vienības, bibliotēkas fonda
apgrozība 1.14.
Lai bibliotēkas krājums būtu aktuāls un mūsdienīgs, regulāri notiek krājuma attīrīšana.
Inventarizācija tika veikta 2002.gadā februārī, nākošā krājumu pārbaude paredzēta
2012.gadā.
Bibliotēka ir atteikusies no liekajām dubletēm, mazpieprasītās, novecojušās
literatūras un nolietotajiem izdevumiem.
Bibliotēkā abonēto preses izdevumu ir daudzpusīgs. Galvenais jaunieguvumu
avots ir budžeta līdzekļi, tomēr daudz grāmatu iegūts saņemot dāvinājumus no
dažādiem avotiem.
3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība


Bibliotēkas pakalpojumu attīstība
2010. gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji:

16104 grāmatas, t.sk. 4821 bērnu grāmatas, 35 nosaukumi dažādi žurnāli un laikraksti
latviešu, krievu valodā, 61 audiovizuālie dokumenti, kā arī 20 elektroniskie dokumenti,
10 kartogrāfiskie dokumenti; bezmaksas internets.
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Bibliotēkas izmantošana
Pilsētas bibliotēkās kopējais reģistrēto lietotāju skaits no 01.01.2010. līdz

30.12.2010. – 774, apmeklējumu skaits – 9948, izsniegumu skaits – 18 495.
Bibliotēku aktīvākie apmeklētāji ir bērni un jaunieši līdz 18 - 290.

BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANA

Lasītāju/lietotāju
kopskaits
Izsniegums
Apmeklējums

2008.

2009.

2010.

Kopēja dinamika

728

888

774

(+/-)
-

18315
7717

19705
11572

18495
9984

-

Bibliotēka ir pieejama klientiem 32 stundu nedēļā.
Par bibliotēkas pasākumiem, izstādēm un jaunieguvumiem var iepazīties vietējā
laikrakstā „Novada Vēstis”, kā arī Inčukalna novada mājas lapā www.incukals.lv
(sadaļa kultūra), interesenti var uzzināt visu jaunāko informāciju par bibliotēkas
pasākumiem, izstādēm un jaunieguvumiem.


Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas nosacījumi

Bibliotēka sniedz šādus pamatpakalpojumus:


nozaru literatūru un daiļliteratūru



periodiskie izdevumi (35 nosaukumus)



novadpētniecības materiāli



interneta pakalpojumi (bezmaksas)



konsultācijas darbā ar datoru, internetu



apmeklētājiem pieejami arī datorpakalpojumi t.sk. internets, kopēšana,
skenēšana, drukāšana



bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jaunatnes literatūras klāsts, kā arī
periodiskie izdevumi pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem



bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā
aktuāliem tematiem
Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu veidi un

izcenojumi ir apstiprināti Inčukalna novada domē.
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Pasākumi, lai atvieglotu lasītāju darbību bibliotēka
Bibliotēkas lasītājiem ir pieejami 2 elektroniskie katalogi – elektroniskais

kopkatalogs Alise 4i, kur ir ievadīti 67% no Vangažu grāmatu fonda. Atvērot mājas
lapu www.salaspils.biblioteka.lv/Alise un mājas lapā www.incukalns.lv. (Vangažu
bibliotēka).
4. Darbs ar bērniem un jauniešiem.


Darba ar bērniem u jauniešiem raksturojums mūsu bibliotēku sistēmā.
Tradicionāli viena no prioritārajām lasītāju grupām bibliotēkā ir bērni un

jaunieši: vieni no aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir skolēni-290, pirmsskolas
vecuma bērnu skaits 2010. gadā -24.
Pamatskolas skolēniem tiek piedāvāts iepazīties ar materiālu klāstu, kas izvietots
izstādēs.
Bibliotēkā bērnus gaida ne tikai jaunas un aizraujošas grāmatas, CD, DVD, bet
arī bērnu stūrītis, kur zem krāsaina lietussarga un ērta galdiņa var pasēdēt un pašķirstīt
jaunāko literatūru: grāmatas, žurnālus un arī paspēlēt bērnu galda spēles. Izveidots
jauns plaukts „Kāpēcīšiem” - enciklopēdijas un citi materiāli vismazākajiem
lasītājiem. Apmācības informācijas ieguvē pārsvarā norit ikdienā – individuālajā darbā
ar lasītājiem – pieaugušajiem, bērniem un skolēniem.
Darbs ar jauniešiem tiek veikts sadarbojoties ar Vangažu vidusskolu. Katru gadu
bibliotēka organizē bibliotekāro zināšanu dienu Vangažu vidusskolas skolēniem, kā arī
bērnu dārza „Jancis” audzēkņiem.
5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums:


Katalogi
Bibliotēka strādā ar ALISI 4i versiju. Elektroniskajā kopkataloga tiek iekļauti

Inčukalna novada Vangažu bibliotēkas jaunieguvumi, kā arī 67% (9568 ekz.) no
bibliotēkas krājuma atspoguļoti Rīgas reģiona elektroniskajā kopkatalogā un darbs ir
aktīvi jāturpina.
 Elektronisko datubāzu piedāvājums
Elektronisko datubāzu piedāvājums bibliotēkas lietotājiem pārskata periodā 1 informācijas meklēšanas un tulkošanas sistēma Letonika.lv.
2010. gadā lietotājiem bija pieejami dažādi elektroniskie informācijas nesēji, t.sk., 62
audiovizuālie dokumenti (CD un DVD), kā arī elektroniskie dokumenti, bezmaksas
internets.
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Bibliotēkā ir izveidots lokālais datortīkls, visas darba vietas ir pieslēgtas internetam.
Salaspils novada veidotais Elektroniskais katalogs, Analītikas datubāze un Novada
datubāze- http://katalogs.biblioteka.salaspils.lv.


Uzziņu un informācijas darbs
Viena no bibliotēkas darba sastāvdaļām ir uzziņu un informācijas darbs.

Bibliotēkā tiek sniegtas dažādas uzziņas: bibliogrāfiskās, bibliotekārās, tematiskās u.c.
Iespējams darbs ar
enciklopēdijām un laikrakstu publikācijām.
Informācijas darbs sevī ietver elektroniskās uzziņas – interneta lietošana,
darbs ar datoru; skaitliskās uzziņas – materiālu kopēšana, skenēšana un printešana;
bibliogrāfiskās uzziņas – izstādes un tematisko materiālu avoti. Bibliogrāfiskajā
uzziņu un informācijas darbā plaši tiek izmantoti tiešsaistes pakalpojumi – LNB
datubāzes.
Uzziņu ieguvei informācija tiek meklēta izmantojot bibliotēkas krājumu, un
informācijas tehnoloģiju piedāvātas iespējas. Uzziņu skaits: 2010.g.- 507.
Iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits – 125.
6. Novadpētniecības darbs
Bibliotēkā pieejams sistematizēts, noformēts novadpētniecības materiālu klāsts.
Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pilsētas vēstures,
kā arī novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.
Bibliotēkas darbinieki ikdienā strādā pie tēmu, materiālu izveides un
sistematizēšanas, veidojot informācijas un materiālu kopumu par Inčukalna novada
notikumiem, Vangažu bibliotēku, iestādēm un uzņēmumiem.
 Pašvaldības aģentūra Sociālās aprūpes māja „Gauja”
2010. gadā PASAM „Gauja” kopējie faktiskie ieņēmumi par sociālo aprūpi
bija Ls 277647.
2010. gadā Sociālajā aprūpes māja „Gauja” uz patstāvīgu dzīvi iestājās 23
klienti, izstājās 19, no tiem miruši 16, atgriezušies mājās 3 klienti. Klientu skaits uz
2011. gada 1 .janvāri aprūpē bija 56 klienti . Faktisko vietu (gultu dienu skaits)
aizpildījums 2010. gadā bija 19385.
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Savu darbību virzījām, lai optimāli apmierinātu klientu vajadzības, nodrošinot
kvalitatīvu sociālo aprūpi un rehabilitāciju. Tika domāts par atbalsta sniegšanu
klientam viņa problēmu risināšanā , kur ar katru klientu individuāli strādāja sociālais
darbinieks. Vienu reizi nedēļā notika grupu un kustību terapiju , sveču vingrošana un
mākslas terapija. Pārskata gadā pieaudzis guļošo klientu skaits līdz 27, kas prasa
papildus līdzekļus aprūpes kvalitatīvai nodrošināšanai – pamperu un higiēnas
līdzekļu iegādei , kas gadā sastāda Ls 10192.
Kopumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi iestādē strādā 24 darbinieki.
Domāts par apkalpojošā personāla kvalifikācijas celšanu. Gada laikā visi darbinieki
piedalījās kvalifikācijas celšanas kursos. Visi aprūpētāji apmeklēja 24 stundu
apmācību „Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar
diagnosticētām hroniskām slimībām.” Novembra mēnesī pie mums pieredzes apmaiņā
ciemojās 23 Latvijas pašvaldību pansionātu direktori.
Daudz strādāts pie kultūras pasākumu pieejamības nodrošināšanas un saturīga
brīvā laika pavadīšanas klientiem organizējot dažādus pasākumus;
•

dzimšanas dienu kopējas svinības mēneša jubilāriem;

•

mācītāja dievkalpojumi katru svētdienu pl. 14.00 un Ziemsvētkos,
Lieldienās;

•

mātes dienai veltīts koncerts un Lieldienu koncerti;

•

kopīga līgošana;

•

deju grupas „Ciprese” koncerts;

•

svinīgā sanākšana un koncerts Latvijas proklamēšanas gadadienā;

•

Ziemassvētku ieskaņas koncerti: 13. Decembrī Inčukalna ansamblis
„Rudzupuķes” , 16.decembrī Garkalnes pamatskolas koncerts, 17.
decembrī Siguldas pamatskolas koncerts, 29.decembrī Gaujas dienas
centra koncerts, 23.decembrī Sidgundas pamatskolas koncerts;

•

27.decembrī kopējā Ziemassvētku eglīte;

•

no 25. Līdz 26. Augustam seši klienti piedalījās radošajā nometnē
Jūrmalā ;

•

Inčukalna kultūras nama vairāku koncertu apmeklējums;

•

Inčukalna novada pensionāru pasākuma apmeklējums.

Klientiem ir iespēja lasīt grāmatas, avīzes un žurnālus un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

◘
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 PSIA „Vangažu Namsaimnieks”
Informācija par sabiedrību
SIA „Vangažu namsaimnieks” ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Valdes
priekšsēdētājs Maksims Griščenko, valdes locekļi Ņikita Kozlovs un Sergejs
Gorčinskis (no 2010.gada 14.janvāra)
Darbības veids
Namu

apsaimniekošana, siltuma pārvade

un realizācija, starpniecība

pakalpojumu sniegšana, dažāda veida komunālie pakalpojumi.
Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā
Sabiedrība 2010.gadā sevi ir parādījusi kā sabiedrība, kura ir spējīga strādāt
ekonomiskās krīzes apstākļos.
Par namu apsaimniekošanu. Saskaņā ar dzīvokļu īpašniekiem izsūtītām
2010.gada tāmēm apsaimniekošanas maksa sastāda 0,34 Ls par 1m2, kas ietver sevī
obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības. Citi pārvaldīšanas darbi, piemēram,
dzīvojamās mājas uzlabošana un attīstīšana, tiek veikti atbilstoši dzīvojamās mājas
īpašnieka gribai un maksātspējai. Atskaites gadā sabiedrība organizēja dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces un saskaņā ar likumu ir piedāvājusi izvēlēties māju
pārvaldīšanas formu. Rezultātā 2 mājas ir pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības un
noslēgušas ar SIA „Vangažu Namsaimnieks” pārvaldīšanas līgumus, kā arī sadarbībā
ar Ekonomikas ministriju šīm mājām tika sagatavoti visi nepieciešami dokumenti, lai
varētu piesaistīt ERAF līdzekļus daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumiem. No māju iemaksātājām apsaimniekošanas maksām saskaņā ar 2010.gada
tāmēm veikti paši neieciešamākie dzīvojamo māju apsaimniekošanas darbi
Par siltumenerģijas pārvadi un realizāciju. Saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu Regulatora lēmumu, SIA „Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas
tarifi ir piesaistīti pie dabas gāzes tirdzniecības cenas. 2010.gadā gāzes cena ir
mainījusies daudzkārt, pieaugot ziemā, līdz ar to SIA „Vangažu Namsaimnieks” tarifi
tika attiecīgi mainīti. Ņemot vērā iedzīvotāju zemo maksātspēju un maksājumus par
piegādāto siltumenerģiju ar 2-3 mēnešu novēlošanos, Sabiedrība nevar plānveidīgi
veikt plānotus siltumenerģijas sistēmas uzlabošanas darbus. Kā rezultātā tika veikti
paši nepieciešamākie darbi siltumpunktu un siltumtrases sistēmas darbības
nodrošināšanai.
Pārskata gadā Sabiedrība ir laicīgi norēķinājusies ar siltumenerģijas ražotāju,
lai gan iedzīvotāju parādi par siltumenerģiju ir pieauguši uz 48%, salīdzinot ar
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2009.gada parādu, un 2010.gada iedzīvotāju parāds sastāda 7% no 2010.gada
apgrozījuma par siltumenerģiju. Vidējais maksājums mēnesī par siltumenerģiju
2010.gadā bija 0,70 Ls/m2. Kopējais pārdotais siltumenerģijas apjoms iedzīvotājiem
sastāda 14000MWh un juridiskajām personām – 2500MWh. Sabiedrības apgrozījums
2010.gadā bija Ls 903 715,00 un peļņa Ls 50 235,00.
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
Turpmāk sabiedrība veiks plānotus remonta darbus saskaņā ar 2011.gada
tāmēm, t.i., turpinās kāpņu telpu un balkonu remontus, mainīs ieejas durvis uz dzelzs
durvīm, ierīkos jaunu elektroinstalāciju māju pagrabos, hidroizolēs jumtus, taisīs māju
nojumes, veiks apmales betonēšanu un skursteņu remontus, kā arī mainīs mājas
maģistrālo kanalizāciju un ventiļus, organizēs māju jumtu nomaiņu un siltināšanu,
piesaistot dzīvokļu īpašnieku papildus maksājumus un ERAF līdzfinansējumu.
Sabiedrība ir organizējusi iepirkumus par materiālu iegādi, kuru rezultātā tiks uzstādīti
modernizēti siltummezgli Priežu 1, 2, 3 un Parka 4, 6. Uz šo brīdi notiek
dokumentācijas sagatavošanas darbi, lai veiktu siltumtrases rekonstrukciju 500m
garumā, piesaistot ERAF līdzfinansējumu 50% apmērā. Iegādājoties divu komponentu
poliuretāna sistēmu, Sabiedrība plāno sniegt siltināšanas un hidroizolācijas
pakalpojumus: siltināt bēniņus, pagrabus, sienas, caurules, šuves, kā arī hidroizolēt
jumtus. Optimizējot izmaksas, tiks veikti ieguldījumi pamatlīdzekļos, lai uzņēmums
būtu vēl konkurētspējīgāk mūsdienīgajā tirgū.
Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu
Valde izsaka priekšlikumu pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt
sabiedrības tālākai attīstībai.
Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaiste
Sabiedrība līdzekļus iegūst no komercdarbības, kā arī no piesaistītā kredīta.

◘
 PSIA „Vangažu Avots”
Darbības veids
PSIA „Vangažu Avots” galvenais darbības virziens ir ūdens piegāde un
kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskām
personām.
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Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā
Sabiedrības neto apgrozījums 2010.gadā bija Ls 130872,00. Sabiedrība
2010.gadu noslēdza ar zaudējumiem Ls18401,00 apmērā. Galvenie zaudējumu cēloņi
ir neparedzētās ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas, kas radās īstenojot projektu
„Ūdenssaimniecības attīstības 19.Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldības” otro
kārtu, projekta ID Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/044 (turpmāk projekts), kura
realizācijas gaitā bija vairākas ūdensvadu avārijas, jo projekts paredzēja tikai
maģistrālo ūdensvadu izbūvi, bet vecie pieslēgumi mājām ar zināmu regularitāti plīsa.
Kā arī, pārņemot Inčukalna novada ūdenssaimniecību, šīs ūdenssaimniecības avāriju
likvidācija, kā arī šīs ūdenssaimniecības sakārtošanai. Lai nodrošinātu šos pasākumus,
darbā tika pieņemti divi darbinieki un veikti citi pasākumi. Tāpat palielinājās šaubīgo
debitoru parādi par summu Ls1861,00.
Sabiedrības „Vangažu Avots” galvenie klienti starp vidējām sabiedrībām
2010.gadā bija SIA „Industriālais parks”, SIA „Alus Nams”, PII „Jancis”, u.c.
Sabiedrības neto apgrozījums salīdzinot ar 2009.gada rādītājiem, 2010.gadā
samazinājies par 3%.
Svarīgākie pasākumi 2010 gadā
2010.gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja ūdens piegādei un kanalizācijas
notekūdeņu novadīšanai Vangažu pilsētas iedzīvotājiem un juridiskām personām.
Ar Inčukalna novada domes lēmumu PSIA „Vangažu Avots” tika izveidota
valde 3 cilvēku sastāvā, kā arī palielināt pamatlkapitālu (mantiskais ieguldījums –
pamatlīdzekļi).
Tika noslēgts ar PSIA „Vangažu Avots” kapitāldaļu turētāja pārstāvi līgums
par Inčukalna novada teritorijas darbības zonas paplašināšanu.
Sakarā ar teritorijas darbības zonas paplašināšanos notika regulāra sadarbība ar
LR Vides ministrijas Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi par B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas pārņemšanu uz PSIA „Vangažu Avots” vārda.
Sakarā ar teritorijas darbības zonas paplašināšanos notika regulāra sadarbība ar
sabiedrisko

pakalpojumu

regulēšanas

komisiju

par

Inčukalna

novada

ūdenssaimniecības teritorijas darbības zonas tarifu pārņemšanu uz PSIA „Vangažu
Avots” vārda.
Svarīgākie

gada

3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/044

pasākumi
ietvaros

bija
22.oktobrī

Projekta
2010.gadā

ID
tika

Nr.
noslēgts

būvniecības līgums ar konkursa uzvarētāju SIA „Ūdensnesējs” par kopējo summu
Ls283 132,80.
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Kā arī Projekta ID Nr. 3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/044 ietvaros 21.oktobrī
2010.gadā tika noslēgts būvniecības līgums ar konkursa uzvarētāju SIA „ Konsorcijs
Koger un partneri” par kopējo summu Ls988 225,00.
2010.gadā divas reizes tika veikta ūdenstorņa profilaktiskā skalošana, kā arī
ūdens tīklu skalošana caur hidrantiem, kā arī notekūdeņu kanalizācijas tīklu skalošana
ar specializēto tehniku un darba drošības sistēmas uzlabošana.
2010.gadā bija vairākas lielas ūdensvadu tīklu avārijas, kas tika novērstas.
Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas
Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde apstiprināja
gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātu un
sabiedrības finansiālo stāvokli.
Pētniecības darbi un attīstības pasākumi
2010.gadā turpināt strādāt pie Kohēzijas fonda projekta realizācijas otrās kārtas,
kurā paredzētas aktivitātes ir kvalitatīva dzeramā ūdenspiegādes nodrošināšanai un
ūdens resursu aizsardzībai:


trīs jaunu artēzisko aku ierīkošana;



piecu neizmantojamo artēzisko aku tamponēšanu;



ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve ar ražību 750m³ /d.n.;



ūdens torņa rekonstrukcija ar rezervuāra tilpumu 200 m³;



mobilās dīzeļelektrostacijas iegāde;



notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve ar jaudu.

Tāpat turpināt aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadīto
piesārņojuma apjoma pazemināšanu. Kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu.
Piesaistīt vairāk uzmanības sabiedrības tiešo izmaksu efektīvai samazināšanai un
administratīvo izdevumu kontrolei.
2011.gadā nebūs nepieciešams celt tarifus ūdens piegādei un kanalizācijas
novadīšanai. Samazināt elektroenerģijas patēriņu.
Sabiedrības mērķis ir turpināt veiksmīgu komercdarbības attīstību, jaunu
tehnoloģiju ieviešanu, turpināt sadarbību ar būvfirmām, jaunu projektu attīstītajiem,
pakalpojumu rekonstrukcijas un remonta jomā.
Priekšlikumi par sabiedrības zaudējuma segšanu
2010.gadā zaudējuma summa Ls18401,00 apmērā, to paredzēts segt no nākošā
perioda ieņēmumiem.

◘
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 PSIA „Vangažu Ambulance”
Vangažu ambulance nodrošina iedzīvotāju veselības aprūpi pilsētā un veic ar šī
uzdevuma veikšanu saistītās darbības.
Ambulancē ir sekojoši speciālisti:
1. Ģimenes ārsts
2. Zobārsts
3. Ārsta palīgs
4. Ambulatorās medicīnas māsa
5. Reģistrators
6. Grāmatvede
7. Apkopēja.
Ambulancē var saņemt sekojošus medicīniskos pakalpojumus:
1. Ģimenes ārsta konsultācijas
2. Ārsta palīga konsultācijas
3. Zobārstniecības pakalpojumus
4. Vakcinācijas – gan saskaņā ar valsts noteikto imunizācijas programmu, gan kā
maksas pakalpojumus. Var veikt vakcināciju ar gripas, ērču encefalītu, A unB
hepatīta, Rota vīrusu, papillomas vīrusu, vējbaku un meningokoka vakcīnām.
5. EKG izmeklēšanu
6. Saņemt

sekojošas

fizioprocedūras

-

ultraskaņa

,

KUF,

amplipulss,

elektroforēze, kvarcs, UVČ.
7. Zīdaiņu un pieaugušo masāžas
8. Analīžu veikšana ar stripiem un analīžu noņemšana un nosūtīšana uz NMS
laboratoriju
9. Ginekologa konsultācijas reizi nedēļā
Ambulances darba laiki organizēti tādā veidā, lai ārstu spētu apmeklēt gan uz
vietas dzīvojošie un strādājošie pacienti, gan ārpus Vangažiem strādājošie, tādējādi
nedēļas laikā ārstu apmeklēt ir iespējams no 8.00 rītā līdz 20.00 vakarā. Atsevišķa
diena tiek plānota bērnu profilaktiskajām apskatēm un vakcinācijām.
Ārpus darba laika neatliekamo pacientu apkalpošanu nodrošina vienotā NMP.
Pie ģimenes ārsta Ināras Laizānes ir reģistrēti 2982 pacienti.
2010.gada laikā Vangažu ambulancē pie medicīnas darbiniekiem ir reģistrēti 26108
apmeklējumi, tai skaitā slimības dēļ – pieaugušie-12986, bērni – 1812 Veiktas 806
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mājas vizītes, tai skaitā pie bērniem – 577. Veiktas 66 ambulatorās operācijas, 1968
procedūras, 3011 EKG, veiktas uz vietas un nosūtītas izmeklēšanai – 5998 analīzes,
veiktas citoloģiskās izmeklēšanas 529 sievietēm.
2010.gadā Vangažu ambulances ieņēmumi:
Izpilde
1. Valsts budžeta līdzekļi ( slimokase)
100524
2 Tiešie maksājumi (pacientu iemaksas+maksas 13680
pakalpojumi)
Kopā
114204
Vangažu ambulance maksā Inčukalna novada domei par īri, apkuri un telefona nomu.
Risināmie jautājumi:
1. Jāpapildina pašvaldības uzņēmuma „Vangažu ambulance” materiāli tehniskā
bāze, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
2. Veselības aprūpē strādājošo medicīnas darbinieku profesionālās izaugsmes
stimulēšana un jaunu kadru piesaistīšana.
Piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana – mājas aprūpes nodrošināšana.
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9. KOMISIJAS
 Privatizācijas komisija
Ir sasauktas 8 Privatizācijas komisijas sēdes. Veikts izskaidrojuma darbs ar
iedzīvotājiem par paātrināti privatizētajiem dzīvokļiem. Sniegtas izsmeļošas atbildes
uz neapmierināto iedzīvotāju vēstulēm.
Noslēgti 7 pirkuma līgumi, kas ir jau saņēmuši Zemesgrāmatas.

◘
 Administratīvā komisija
Inčukalna novada domes administratīvā komisija (turpmāk tekstā

-

administratīvā komisija) tiek veidota uz Inčukalna novada domes pilnvaru laiku un ir
pakļauta Inčukalna novada domei. Administratīvā komisija tiek uzturēta no Inčukalna
novada domes budžeta līdzekļiem Inčukalna novada domes aparāta štatu saraksta
ietvaros.
Administratīvā komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumus, Inčukalna novada domes lēmumus, normatīvos dokumentus, kā arī šo
Nolikumu.
Administratīvā

komisija

izskata

un

pieņem

lēmumus

administratīvo

pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo
pārkāpumu.
Administratīvā komisija ir izveidota 5 locekļu sastāvā:
- deputāti: Iveta Skurule, Armands Crulnieks
- bāriņtiesas pārstāvis: Iveta Kokina
- policijas pārstāvis: Anita Rūdolfa
- domes darbiniece, novada iedzīvotāja: Svetlana Cepurniece
Komisija ir ievēlējusi:
o

komisijas priekšsēdētāju – Ivetu Kokinu
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o

priekšsēdētāja vietnieku – Ivetu Skuruli

o

atbildīgo sekretāru, kurš nav komisijas loceklis – Karinu Īli

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, locekļu un atbildīgā sekretāra amats tiek
apmaksāts pēc domes noteiktās stundu tarifa likmes.
Administratīvās komisijas galvenie uzdevumi ir:
Savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi izskatīt un izanalizēt:
a) katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, izlemt lietu saskaņā ar likumu;
b) attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā,
un, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši
vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi
apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
c) kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu
un savlaicīgu izpildi.
d) apkopot, analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to
dinamiku, regulāri informēt par to Inčukalna novada domi.
e) pētīt un izmantot citu pašvaldību un ārvalstu pieredzi pagastu administratīvo
pārkāpumu profilakses sistēmā.
f) sniegt informāciju Inčukalna novada iedzīvotājiem atbilstoši savai kompetencei.
g) izskatīt administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu
iesniegumus, sniegt atbildes iesniedzējiem.
Administratīvās komisijas sēdes notiek katru otro pirmdienu gan Vangažos,
gan Inčukalnā pēc ienākošajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem.

◘
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 Iepirkuma komisija
Būvdarbu iepirkumi
Līgumcenu
robežas un Rindas
iepirkuma kods
veidi
A

Noslēgto
Informatīvo
iepirkuma
Iepirkuma
paziņojumu par līgumu un
procedūru
noslēgtajiem
vispārīgo
skaits
līgumiem skaits vienošanos
skaits

B

1

2

Iepirkuma līgumu skaits ar
komersantiem un pretendentu
skaits no
Latvijas

3

Noslēgto iepirkuma
līgumu summa (Ls)
bez PVN

citām ES
citām valstīm
valstīm

4

5

6

7

Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi
090
10
10
10

136118,97

Piegādes iepirkumi
Līgumcenu
robežas un
iepirkuma
veidi

Rindas
kods

A

B

Noslēgto
Informatīvo
iepirkuma
Iepirkuma
paziņojumu par līgumu un
procedūru
noslēgtajiem
vispārīgo
skaits
līgumiem skaits vienošanos
skaits
1

2

Iepirkuma līgumu skaits ar
komersantiem un pretendentu
skaits no
Latvijas

3

4

citām ES
citām valstīm
valstīm
5

Noslēgto iepirkuma
līgumu summa (Ls)
bez PVN

6

7

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka
par to**
veicot 100 1
1
1
128800
atklātu
konkursu
Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu
veicot
4
3
3
107528,01
atklātu 140
konkursu
Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi
180
2
4
4
9904.04

Pakalpojumu iepirkumi
Līgumcenu
robežas un
iepirkuma
veidi

Rindas
kods

A

B

Iepirkuma līgumu skaits ar
komersantiem un pretendentu
skaits no

Informatīvo
paziņojumu par
Noslēgto
noslēgtajiem
iepirkuma
Iepirkuma
līgumiem/
līgumu un
procedūru paziņojumu par
vispārīgo
skaits
iepirkuma
vienošanos
procedūras
skaits
rezultātiem
skaits
1

2

Latvijas

3

4

citām ES
citām valstīm
valstīm

5

Noslēgto iepirkuma
līgumu summa (Ls)
bez PVN

6

7

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu
veicot
2
1
1
26950,50
atklātu 240
konkursu
Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi
300

3

2

2

269962.5

1

Publisko iepirkumu likuma 8. pantā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi
320

3

5

5

33998.15

Faktiski izlietotie naudas līdzekļi
Rindas kods
A

B

Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem

390

Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (Ls)
ar PVN
1

345794,16
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 Vēlēšanu komisija
2010.gadā darbojās divi iecirkņi: Vangažu un Inčukalna. Katra komisija sastāv
no 7 locekļiem. 2010.gadā noorganizētas LR Saeimas vēlēšanas.
Apmeklēti Centrālās vēlēšanu komisijas kursi. Apkopoti materiāli, uzturēta
speciālā datubāze VDIIS.
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