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inčukalna novads

Inčukalna novada dome

adrese: atmodas iela 4
tālrunis: 67977310
E-pasts: pp@incukalns.lv
www.incukalns.lv 

adrese: Meža iela 1
tālrunis: 67995650
E-pasts: vangazi@latnet.lv
www.incukalns.lv 

inčukalna novada kopējā platība ir 112km2

iedzīvotāju skaits 8400

novada sastāvā kopš administratīvi teritoriālās reformas 
2009.gada 1.jūlijā ietilpst inčukalna pagasts un  

vangažu pilsēta

inčukalna novads atrodas vidzemē, ~35 km attālumā no rīgas 
un ~18 km attālumā no siguldas.  

pašvaldība robežojas ar ropažu, siguldas, sējas, krimuldas,  
ādažu un garkalnes novadiem

novada administratīvais centrs - inčukalns

vangažu pilsētas pārvalde

Inčukalna novada ģerbonis

Ģerbonis veidots zaļā un zelta krāsā. 
Zaļā krāsa simbolizē dabu, brīvību, prieku, 
veselību, zemi. Zelta - bagātību, cieņu un 
varenību. divi čiekuri - abas apvienotās 
teritorijas. čiekurs simbolizē jaunu 
dzīvību, kurš atveroties zemē izsēj daudz 
sēklu. dod iespēju zemē iedīgt skaistām, 
jaunām priedēm. 

svarīgākā informācija



�

priEkšsēdētāja uZruna

pašvaldības galvenais finanšu instruments ir pašvaldības 
budžets. tas ir apstiprināts 2011.gada februārī domes 
sēdē.

budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar 
finanšu metodēm. svarīgākais, kas jānodrošina pašvaldībai 
– ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība vienlaikus 
sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar 
iedzīvotāju sociālajām interesēm.

līdz ar šo pārskatu, tiek nodots jūsu vērtējumam 2011.
gadā paveiktā atspoguļojums dažādās pašvaldības darbības 
jomās, pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē – finansiālo 
resursu pārvaldībā, infrastruktūras pilnveidošanā un 
novada labiekārtošanā.

pašvaldībā paveiktā galvenie vērtētāji esat jūs, novada 
iedzīvotāji. 

paldies, ka neesat vienaldzīgi, interesējaties par visu 
aktuālo, kas notiek novadā un paužat savu viedokli par 
novadam svarīgiem jautājumiem. 

svarīgākais 2011.gadā:
1. notikušas 22 domes sēdes, kurās pieņemti 22 

saistošie noteikumi;
2. 2. sakārtoti nozīmīgākie kultūrvēsturiskie 

objekti – vācu karavīru kapi, velnala, padomju karavīru 
kapi, raganas kaujā kritušo piemiņas vieta – izgatavoti 
informācijas steni un izvietotas norādes. darbs veikts gan 
ar pašvaldības, gan sponsoru atbalstu;

3. 2011.gadā novisnēta inčukalna 575 dzimšanas 
diena;

4. veiktas ielu rekonstrukcijas gaujā (krasta iela), 
vangažos (gaismas  iela), inčukalnā aleksandra parkā 
– izveidots drošais ceļš uz skolu, bet gaujā – drošais 
ceļš uz mājām, inčukalnā – vāveres un Zvaigžņu ielu 
rekonstrukcija,

5. u.c.
palielināts sociālais budžets. ar 2011.gadu pabalsts par 

katru jaundzimušo ir 100 lati.

kā visā valstī, arī mūsu novadā pastāv liels risks, 
ka daudzi iedzīvotāji aizceļo peļņā uz ārvalstīm, tomēr 
ceram, ka kopīgā ekonomiskā izaugsme kādu dienu ļaus 
mūsu novadniekiem atgriezties mājās.

Ar cieņu, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus

Cienījamie Inčukalna pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
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Inčukalna novads atrodas rīgas reģionā 37 km 
attālumā no galvaspilsētas rīgas, 18 km attālumā no 
siguldas. pašvaldība robežojas ar ropažu, siguldas, sējas, 
krimuldas, ādažu un garkalnes novadiem. 

novada sastāvā kopš administratīvi teritoriālās 
reformas 2009.gada 1.jūlijā ietilpst inčukalna pagasts un 
vangažu pilsēta. par administratīvo centru tika noteikts 
inčukalns. 

novada apdzīvojumu veido vangaži, inčukalns, gauja, 
krustiņi, griķi, Egļupe, kļavas, Meža miers un citas dažāda 
lieluma apdzīvotās vietas, viensētu grupas un atsevišķas 
viensētas.

pēc apdzīvotības blīvuma ar 75,9 cilv./km2 2011.gada 
sākumā inčukalna novads bija 9.vietā latvijā (no 110 
pašvaldībām, neskaitot republikas pilsētas).

pēdējo sešu gadu laikā kopumā novada teritorijā 
iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par aptuveni 2% (169 
cilvēkiem), tomēr pieaugums vērojams tikai inčukalna 
pagastā (+285), savukārt vangažu pilsētā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 116 iedzīvotājiem.

paMatinForMāCija

Iedzīvotāju sastāvs pēc tautībām

  vangaži  inčukalns
latvieši   1389  3287
krievi 1865  961
ukraiņi 226  86
baltkrievi 220  87
poļi  98  54
Ebreji 15  10
lietuvieši 33  35
igauņi 1  1
azarbadžāni 19  1
čigāni 1  11

Inčukalns
2006.gadā inčukalna pagasts 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, 
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. 

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. 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). 

novada  teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi rīga 
– sigulda – igaunijas robeža (veclaicene) (a2), inčukalns 
– valmiera – igaunijas  robeža (valka) (a3) un reģionālais 
autoceļš inčukalns – ropaži – ikšķile (p10), kā arī dzelzceļa 
līnija Meitene – jelgava – rīga – lugaži.

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

novada nozīmīgākie objekti: gaujas nacionālais parks, 
indrānu parks, vangu velnala, velna kambaris, vangažu 
baznīca, operdziedātājas annas ludiņas-pabiānes ierīkotais  
dendrārijs  -  operas  dārzs “līgotnēs”, atpūtas parks 
„rāmkalni”, u. c.
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Dome
inčukalna novada dome atbilstoši „republikas pilsētas 

domes un novada domes vēlēšanu likumam” sastāv no 15 
deputātiem. domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī. reizi 
ceturksnī – vangažu pilsētas pārvaldē.

inčukalna novada domē laika periodā no 2011.gada 
1.janvāra līdz 31.decembrim ir notikušas 22 domes sēdes 
(par divām vairāk, nekā 2010.gadā), kurās izskatīti un 
pieņemti lēmumi par 665 jautājumiem (par 55 mazāk, 
nekā 2010.gadā). tika pieņemti 22 saistošie noteikumi 
(par trīs mazāk, nekā 2010.gadā). 

inčukalna novadā no 2011.gada 1.janvāra līdz 
31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 435 personas, no 
tām 158 – inčukalna pagastā, 177 – vangažu pilsētā.

lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu padomes 
lēmumprojektus, padome no pašvaldības deputātiem 
ievēlē:

• finansu jautājumu komiteju;
• izglītības, kultūras, sporta un sabiedriskās kārtības, 

sociālo un veselības jautājumu komiteju;
• komunālo jautājumu komiteju;
• attīstības un lauksaimniecības jautājumu komiteja.
atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no 

deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem, un 
novada domes darbiniekiem ir izveidojusi komisijas:

• administratīvo pārkāpumu komisija;
• privatizācijas komisija;
• vēlēšanu komisija;
• iepirkumu komisija.

Pašvaldības pārziņā ir sekojošas  iestādes un 
struktūrvienības:

būvvalde;
dzimtsarakstu nodaļa;
Finanšu nodaļa;
kanceleja;
vangažu pilsētas pārvalde;
pii “Minka” ar filiāli “lapsiņa”; pii „jancis” 
vangažos;
inčukalna novada bibliotēka;
inčukalna tautas nams;
vangažu kultūras nams;
inčukalna sporta komplekss;
bāriņtiesa;
sociālais dienests;
vangažu vidusskola un inčukalna pamatskola;
Mūzikas un mākslas skola;
pa “sociālās aprūpes māja gauja”.

Inčukalna novada domei ir kapitāldaļas sekojošos 
uzņēmumos:

psia „vangažu namsaimnieks”;
psia  „vangažu avots”;
psia „vangažu ambulance”.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

 

Inčukalna novada dome,  
komitejas 

Domes priekšsēdētājs 
Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Izpilddirektors 

Iestādes Struktūrvienības 

Inčukalna novada domes struktūra

Budžets
inčukalna novada pašvaldības budžets sastāv no 

pamatbudžeta un speciālā budžeta. pamatbudžets ir 
budžeta ieņēmumu daļa, ko veido nodokļu ieņēmumi 
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis), ne nodokļu ieņēmumi (pašvaldības nodevas, 
ieņēmumi no pašvaldības piekritīgās mantas realizācijas, 
maksājumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem), 
maksājumi  no valsts budžeta, savukārt speciālais budžets 
ietver īpašiem mērķiem iezīmētos ieņēmumu avotus 
- privatizācijas fondu, dabas resursu nodokli. speciālā 
budžeta līdzekļi, saskaņā ar likumdošanu, tiek novirzīti 
konkrētu pasākumu realizācijai.

2011.gada budžeta izpildes analīze
pamatbudžeta 2011.gada ieņēmumu plāns izpildīts par 

99.3 %.- 4415,4 tūkst.lati.
70% no pamatbudžeta ieņēmumiem  ir nodokļu 

ieņēmumi. nodokļu ieņēmumu plāns
izpildīts par 106.6%,.maksas pakalpojumu un citu pašu 

ieņēmumu-par 110%, valsts budžeta transfertu - par 82% 
(gada beigās netika saņemti Eiropas savienības finansējums 
par  projektu realizāciju).

67,3%0,4%

6,4%

25,9%

Nodokļu
ieņēmumi

Nenodokļu
ieņēmumi

Maksājumi par
maksas
pakalpojumiem
Transfertu
ieņēmumi

Ieņēmumi 2011.gadā 

Izdevumi 2011. gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām
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Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība
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budŽEts
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Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžets

(tūkst.
lvl)

Rādītājs Izpilde 
2009.g.

Izpilde 
2010.g.

Izpilde 
2011.g.

Plāns 
2012.g.

Kopā ieņēmumi (II+V) 4060,4 4501,6 4415,4 3936,3

Nodokļu ieņēmumi 2470,7 3329,6 2971,3 2763,8

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2295,5 3096,2 2665,6 2487,7

nekustāmā īpašuma nodoklis 175,2 233,4 305,7 276,1

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 86,6 98,4 121,5 114,6

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvi 88,6 135,0 184,2 161,5

Nodokļi atsev.pakalpoj.veidiem 0 0 0 0

azartspēļu nodoklis 0 0 0 0

Nenodokļu ieņēmumi 22,7 27,4 19,5 15,8

procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 2,3 2,0 1,2 0,8

valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 10,2 6,0 6,8 6,6

naudas sodi un sankcijas 4,1 4,4 11,4 5,6

pārējie nenodokļu ieņēmumi 4,2 8,3 0.1 2,8

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumaiznomā
šanas,pārdošanas,pamatparāda kapitalizācijas 1,4 6,7 0 0

Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 311,5 258,7 282,9 290,9

V Transfertu ieņēmumi 1255,6 885,9 1141,7 865,8

Ieņēmumi no citām pašvaldībām 919,5 79,5 66,3 91,6

Maksājumi no valsts pamatbudžeta 336.1 806,4 1075,4 774,2

Mērķdotācija pašvaldību budžetiem 101,3 510,2 521,1 360,0

dotācijas 179,3 120,4 89,2

ieņēmumi no Eiropas savienības struktūrfondu 
finansēto daļu  projektu īstenošanai 55.5 175,8 465,1 414,2

budŽEts
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VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 4386,3 4104,3 4027,4 5142,4

vispārējie valdības dienesti 693,9 665,2 400,1 463,00
t.sk izpildvara ,likumdošanas vara, finanšu un fiskālā 
darbība 397,9 315,5 294,2 324,4

transferti citu pašvaldību budžetiem (izlīdzināšanas fonds) 197,3 231,3 2,6 0
pārējie neklasificētie izdevumi 34,5
pašvaldību parādu procentu nomaksa 98,7 118,4 103,3 104,1
sabiedriskā kārtība un drošība. tiesību aizsardzība 45,0 46,5 44,1 100,5
Ekonomiskā darbība-transports 179,2 21,1 292,8 0,5
izglītība 1655,4 1575,8 1564,0 2393,7
veselības aprūpe 0 0 0 0
sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 851,9 828,3 823,3 873,1
pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 538,5 495,0 440,3 827,9
atpūta. kultūra un reliģija 422,4 472,4 462,9 483,7

IX Izdevumi pēc ekonomikās klasifikācijas(1+2) 4386,3 4104,3 4027,4 5142,4
1.Uzturēšanas izdevumi 3929,3 3834,2 3557,8 3612,5
Kārtējie izdevumi 3277,7 2918,7 2909,6 2968,3
Atlīdzība 2341,5 2004.0 1939,2 1858,9
atalgojumi 1885,1 1577,6 1556,7 1471,8
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 456,0 406,6 370,3 374,1
darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas 21,3 19,8 12,2 12,9
preces un pakalpojumi 936,6 914,7 970,4 1109,4
komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 2,4 1,0 0,6 2,6
pakalpojumu apmaksa 621,7 601,5 599,2 725,3
Materiālu. energoresursu. ūdens un inventārs 303,5 316,2 377,5 376,7

grāmatu un žurnālu iegāde 3,8 3,1 3,7 3.8
budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 5,1 -7,0 -10,6 0,9
procentu izdevumi 98,7 113,7 99,1 99,0
subsīdijas ,dotācijas un sociālie pabalsti 193,2 408,4 381,7 344,6
t.sk.subsīdijas un dotācijas sabiedriskām organizācijām 2,7 1,8 0,6 0,6
sociālie pabalsti 190,5 406,6 381,1 344,0
izdevumi kapitālieguldījumiem 456,9 269,7 469,4 1529,6
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 0 0,4 0,2 0,2
uzturēšanas izdevumu transferti  pašvaldībām 359,7 393,4 167,4 200,6
X ieņēmumu pārsniegums(+),deficīts(-)  -325,8 397,3 387,9 -1206,1
Xi Finansēšana -(i-iX) 325,8 -397,3 -387,9 1206,1

budžeta līdzekļu izmaiņas -288,6 252,3 -214,0 673,0
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 625,2 336,7 589,0 803,0
budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 336,7 589,0 803,0 131,0

aizņēmumu atmaksa -126,4 -145,0 -158,1 -160,0
saņemtie aizņēmumi 163,7 0 0   739,1

līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
-15,8 -45,0

budŽEts
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Izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem: 
atlīdzība – 1820,2 tūkst. lati - 47.3% no kopējiem 

izdevumiem, salīdzinājumā ar 2010.gadu samazinājusies 
par 3.5%. t.sk. atalgojums – 1461,3 tūkst.lati - 38.0%, 
salīdzinājumā ar 2010.gadu – samazinājums par 1.6 %

darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumi -
347,2 tūkst. lati – 9.0%. 

preces un pakalpojumi – 876,1tūkst. lati -22.8%.
procentu maksājumi par aizņēmumiem  -99,1tūkst. lati 

-2.5%.
subsīdijas un dotācijas biedrībām un sabiedriskām 

organizācijām – 0,6 tūkst.lati.
sociālie pabalsti –374,4 tūkst.lati -9.7% , salīdzinājumā 

ar 2010.gadu apjoms samazinājies par 6.5%.
pašvaldības budžetu uzturēšanas  izdevumu transferti  

-208,6 tūkst.lati – 5.4 %. t.sk.pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām par 
izglītības iestāžu pakalpojumiem un sociālās aprūpes 
pakalpojumiem -194,0 tūkst. lati.

pamatkapitāla  veidošana - 469028 lati - 12.2%,t.
sk.kapitālo remontu un rekonstrukcijas darbi 348,5 tūkst. 
lati.

Izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

vispārējie valdības dienesti  - 400,1 tūkst. lati - 10.4%, 
2010.g. - 665,2 tūkst.lati (16.9%). t.sk. pārvaldes izdevumi 
- 294,2 tūkst.lati - 7.6%, 2010.gadā – 315,5 tūkst.lati 
(8%).

pašvaldības parāda darījumi - 103,3 tūkst. lati -2,7 
%,2010.gadā - 118,3 tūkst.lati (3.0%).

Maksājumi finansu  izlīdzināšanas fondā -2,6 tūkst. lati- 
0.1%,2010.gadā-231,3 tūkst. lati (5.9 %)

sabiedriskā kārtība un drošība - 44,1 tūkst. lati- 
1,1%,2010.gadā – 46,5 lati (1,2 %). t.sk. bāriņtiesa – 24,0 
tūkst.lati, 2010.gadā - 22,8 tūkst.lati. 

sabiedriskās kārtības uzturēšana – 20,1 tūkst. lati, 
2010.gadā - 20,3 tūkst.lati. 

Ekonomiskā darbība – 292,8 tūkst. lati - 7.6%,  
2010.gadā - 21,1 tūkst. lati (0.5%). 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 
(gājēju celiņi Zvaigžņu – atmodas iela un gājēju celiņi 
gaujā) un EraF ietvaros realizētie projekti (Zvaigžņu, 
vāveres ielas rekonstrukcija  un krasta ielas rekonstrukcija 
gaujā ) - Zvaigžņu un vāveres ielas rekonstrukcija - 105,5 
tūkst. lati, krasta ielas rekonstrukcijas 1.kārta – 26,4 
tūkst. lati, gājēju celiņa izbūve atmodas iela – Zvaigžņu 
iela - 73,1 tūkst. lati. gājēju celiņa izbūve gaujā – 86,6 
tūkst. lati. pašvaldības ielu un laukumu uzturēšana no 
pašvaldības pamatbudžeta – 1,3 tūkst.lati.

pašvaldības teritoriju  un mājokļu apsaimniekošana  
- 440,3 tūkst. lati - 11.4%,2010.gadā – 495,0 tūkst.lati 
(12.6%). t.sk. teritoriju attīstība - 20,1 tūkst.lati, ielu 
apgaismošana – 32,9 tūkst.lati, teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība – 387,3 tūkst. lati.

atpūta, kultūra un reliģija - 462,9 tūkst.lati -
12.0%,2010.gadā - 472,4 tūkst. lati (12.0%). t.sk. sporta 
kompleksa uzturēšanas izdevumi – 267,5 tūkst. lati, 2010.

gadā – 236,5 tūkst. lati, bibliotēku uzturēšana - 53,7 tūkst 
lati, 2010.gadā - 53,2 tūkst. lati, inčukalna tautas nama 
un vangažu kultūras nama izdevumi –126,7 tūkst. lati, 
2010.gadā- 163,6 tūkst. lati, pārējām sporta aktivitātēm 
–12,3 tūkst. lati,2010.gadā - 16,4 tūkst. lati.

laikraksta „novada vēstis” izdošanas izdevumi - 2,7 
tūkst. lati, 2010.gadā - 2,6 tūkst. lati.

izglītība - 1576,9 tūkst.lati - 41.0 %, 2010.gadā - 1587,9 
tūkst. lati – 40.4%. t.sk. pirmsskolas izglītība - 497,8 
tūkst. lati, 2010.gadā - 498,2 tūkst. lati, pamatizglītība 
- 709,8 tūkst. lati, 2010.gadā - 738,5 tūkst. lati, interešu 
un profesionālās ievirzes izglītība 134,5 tūkst. lati, 2010.
gadā – 165,2 tūkst. lati, skolēnu pārvadāšanas izdevumi 
–78,6 tūkst. lati, 2010.gadā - 32,6 tūkst. lati, savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem – 156,1 tūkst. 
lati lati, 2010.gadā - 153,3 tūkst.lati, pārējā izglītības 
vadība – 9,4 tūkst. lati, 2010.gadā - 7,5 tūkst. lati.

sociālā aizsardzība - 631,1 tūkst. lati – 16.4%,2010.
gadā - 642,5 tūkst. lati(16.4%).

atbalsts bezdarba gadījumā  104,6 tūkst. lati,  
2010.gadā – 108,1 tūkst. lati (nodarbinātības valsts 
aģentūras  aktīvās nodarbinātības  pasākumā „apmācība 
darba iemaņu  iegūšanai ,ja darba devējs ir pašvaldība” 
bezdarbnieku darba praktizēšanas izdevumi).

Mājokļa atbalsts – 110,1 tūkst. lati, 2010.gadā – 95,3 
tūkst. lati (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 - 207,1 tūkst. lati, 2010.gadā – 227,2 tūkst. 
lati.

sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un 
eksperimentālās izstrādnes - 5,0 tūkst. lats, 2010.gadā 
-3,7 tūkst. lati t.i. sociālās mājas gaujaslīči 3 uzturēšanas 
izmaksas.

pārējā citur neklasificētā sociālā  aizsardzība - 179,5 
tūkst. lati, 2010.gadā - 181,7 tūkst. lati, t.sk. savstarpējie 
norēķini par uzturēšanos aprūpes  mītnēs - 71,2 tūkst. 
lati, 2010.gadā - 55,2 lati, sociālā dienesta uzturēšanas 
izdevumi - 91,4 lati,2010.gadā - 89,5 tūkst. lati. dienas 
centra gaujā, dienas centra  „sarma”, dienas centra 
„vangaži”  uzturēšanas izdevumi – 38,2 lati, 2010.gadā- 
38,8 tūkst. lati. aprūpe mājās – 12,9 tūkst. lati, 2010.
gadā - 13,6 tūkst. lati.

budŽEts
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rEaliZētiE projEkti

 Inčukalna novada domes investīciju projektu( 2010.-2011.) kopsavilkums 

Pamatojoties uz to, ka investīcuju projekti realizējami vairāku gadu garumā, nav iespējams viekt prezīzu salīdzinošo analīzi 
par pēdējiem 2 gadiem, tāpēc tabulas veidā hronoloģiski tiek atspoguļoti tie projekti, kuru realizācija tika veikta šajos gados. 
Līdztekus šiem projektiem tika veikts darbs, kas saistīts ar jaunu projektu pieteikumu un ar to saistītās dokumentācijas izstrādi, 
kuru realizācija plānota 2012. gadā.

nosaukums
Fonda nosaukums un 
attiecināmo izmaksu 

līdzfinansējums %
Īstenošanas gads

kopsumma 
projektam ( ls)

pašvaldības 
līdzfinansējums (ls)

publiskais (valsts 
un Fondu) 
līdzfinansējums 
(ls)

1 “gaujas un priežu ielu ietves 
rekonstrukcija vangažos” ElFla 75 % 2009.-2010. 8545,97 3248,89 5297,08

3
“daudzfunkcionāla atpūtas 

parka izveide inčukalna 
ciematā”

ElFla 75 % 2009.-2010. 44033,31 16687,43 27345,88

4 “skolas un senču ielas 
rekonstrukcija vangažos” ElFla 75 % 2009.-2010. 144120,00 53735,82 90384,18

5 “priežu ielas rekonstrukcija” 
inčukalnā ElFla 75 % 2010. 18231,81 6931,10 11 300,71

7

a l te rna t ī vā s  ap rūpes 
pakalpojumu pilnveide dienas 
centrā “gauja”, vienošanās 
nr. 3dp/3.1.4.4.0/09/apia/
vraa/063/018 

EraF, 79% 2010.-2011. 13223,00 2480,95 10742,05

8

 drošais ceļš iedzīvotājiem 
( g a u j a ) ,  v i e n o š a n ā s 
n r. 3 d p / 3 . 2 . 1 . 3 . / 1 0 / a p i a /
CFla/042/035

EraF, 79% 2011. 75520,32 14160,07 61360,25

9

drošais ceļš uz skolu 
( i n čuka ln s ) ,  v i eno šanā s 
nr. 3dp/3.2.1.3./10/apia/
CFla/043/036 

EraF, 79% 2011. 65405,55 12263,55 53142,00

10 skolas auglis valsts un Es atbalsts 2011. 1148,40 0,00 1148,40

11

“apmācība darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai, ja 
darba devējs ir pašvaldība”, kā 
partneris sadarbībā ar nva

EsF, 100% 2009.-2011. 231 030,00 0,00 231030,00

12
vāveres ielas un Zvaigžņu 

ielas posma rekonstrukcija,  nr. 
10-04-l32100-000103 

E l F l a ,  9 0 % 
n o  p r o j e k t a 
a t t i e c i n ā m a j ā m 
izmaksām 

2 0 1 1 . - 2 0 1 2 . , 
Zvaigžņu iela 75508,52 43508,52 32000,00

vāveres iela 32003,69 21203,69 10800,00

13
krasta  ie las  posmu 

rekonstrukcija, nr. 10-04-l3210-
000254

E l F l a ,  9 0 % 
n o  p r o j e k t a 
a t t i e c i n ā m a j ā m 
izmaksām

2011.-2012. 54696,64 37236,64 17460,00

15

spec iā l i s tu  p ie sa i s te 
inčukalna novada domei, 
n r.1dp/1 .5 .3 .1 .0/11/ ip ia/
vraa/008/122

EsF, 100% 2011.-2013. 18499,00 0,00 18499,00

16

i z g l ī t ī b a s  i e s t ā ž u  
informatizācija, vienošanās 
nr. 3dp/3.2.2.1.2./09/ipia/
viaa/546

EraF, 100% 2010.-2011. 35599,68 0,00 35599,68

17

inčukalna novada domes 
attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana, vienošanās 
nr. 1dp/1.5.3.2.0/10/apia/
vraa/041/059

EsF, 100% 2011.-2013. 50000,00 0,00 50000,00

18

inčukalna novada domes 
pašvaldības izglītības ēku- 
inčukalna pamatskolas un vangažu 
vidusskolas renovācija, veicot 
energoefektivitātes pasākumus 
un nodrošinot oglekļa dioksīda 
emisijas samazinājum,  nr. kpFi-
7/14.

kpFi 85% no 
attiecināmo izmaksu 
kopsummas

2011.-2012. 962910,24 267767,92 695142,32

kopā: 1 830 476,13 479 224,58 1 351 251,55
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Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi:

saņemti 
(salīdzinoši ar 2010.gadu)

nosūtīti 
(salīdzinoši ar 2010.gadu)

juridiskas personas 1713 (1552) 903 (1274)

Fiziskas personas 921 (854) 1149 (1258)

iekšējā sarakste 1176 (970) 133 (135)

reģistrēti līgumi 319 (359)

izsniegtas izziņas(dažādas)  480 (393)

izziņas par deklarēto 
dzīvesvietu  746 (794)

inčukalna novadā  no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 435 personas, no tām 158 
– inčukalna pagastā, 177 – vangažu pilsētā. 

dZiMtsarakstu nodaļa

2009 2010 2011
Laulību skaits 18 14 22
Dzimušo skaits 57 45 55
Mirušo skaits 86 67 91

salīdzinot ar 2010.gadu, 2011.gadā dzimušo un mirušo 
skaits ir palielinājies. Mirušo vidējais vecums - 71 gads. 
60 gadus nesasniedza 17 aizgājēji. bez tēva dzimusi viena 
meitene, bet ar paternitātēm reģistrēti 22 bērni. 

būvvaldE

Plānošanas un arhitektūras uzdevumi

Gads 2009 2010 2011

Skaits 43 22 25

Saskaņoti un akceptēti būvprojekti

2009 2010 2011

104 92 91

Būvatļaujas
2009 2010 2011
65 24 34

Ekspluatācijā nodotas ēkas un būves
2009 2010 2011
54 36 22

Būvju demontāžas un nojaukšanas
2009 2010 2011

1 3 2

Pārbaudes un atzinumi
2009 2010 2011
16 21 32

Būvniecība bez būvatļaujas
2009 2010 2011

7 4 2

Atkāpes no būvprojekta
2009 2010 2011

9 7 4

Sūdzības par būvniecības jautājumiem
2009 2010 2011
15 17 23

2011.gads salīdzinot ar 2010.gadu:
- arhitektūras plānošanas uzdevumi izdoti par 3 vairāk;
- būvprojekti saskaņoti tikpat;
- 10 būvatļaujas izdotas vairāk;
- 14 ēkas un būves nodotas ekspluatācijā mazāk;
- patvaļīgā būvniecība samazinājusies;
- pieaudzis ir iedzīvotāju sūdzību skaits būvniecības 
jautājumos;

būvniecība kopumā lēni, bet atkopjas no krīzes.
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sabiEdriskās attiECĪbas

2011.gadā, salīdzinoši ar 2010.gadu, sabiedriskajās 
attiecībās, tātad, inčukalna novada domes publiskā tēla 
veidošanā, lielāks akcents tika likts uz sociālo mediju 
apgūšanu un papildināšanu. ņemot vērā, ka ekonomiski 
aktīvākā iedzīvotāju grupa ir interneta lietotāji, šo 
mediju īpatsvars ārējās komunikācijas instrumentu bāzē, 
ir viens no lielākajiem. to apliecina arī 2011.gadā veiktais 
pētījums par ārējo komunikāciju. aktualizēti tādi sociālie 
mediju, kā: 

• www.draugiem.lv – portālā izveidotas un regulāri 
t iek papi ld inātas 
domubiedru grupas 
vangaži un inčukalns;

• www.facebook.
com – izveidota un 
regulāri tiek papildināta 
sadaļa  inčukalna 
novads;

• www.twitter.com 

– izveidots konts @
incukalnanovads.

M i n ē t a j o s 
med i j o s  t i e k 
popularizēta arī 
inčukalna novada 
p a š v a l d ī b a s 
mājas lapa www.
i n c u k a l n s . l v , 
tādejādi panākot 
vairāku ārējās 
komunikācijas instrumentu savstarpēju iedarbību un 
lielāku kapacitāti. 

uzsākta sadarbība arī ar portāliem www.pilseta24.lv, 
www.e-novads.lv, www.meziem.lv, u.c.

uzsākta sadarbība ar dažādiem citiem portāliem, 
izvietots inčukalna novada baneris. 

2011.gadā turpinājās pašvaldības laikraksta „novada 
vēstis” izdošana – 12 numuri. tiek ņemti vērā iedzīvotāju 

viedokļi par publicējamās 
informācijas saturu. tāpēc 
laikrakstā aizvien vairāk 
tiek aprakstīti novadā 
dzīvojošie cilvēki, kuri ar 
savu darbu, interesēm, 
sabiedriskajām aktivitātēm 
popularizē inčukalna novada 
vārdu. aizvien vairāk 
tiek publicēts arī pašu 
iedzīvotāju rakstītais. 

2011.gadā attīstīta 
sadarbība ar ārējās 
k o m u n i k ā c i j a s 
mērķgrupām, piemēram, 

pirmo reizi tika 
organizēts pasākums 
„uzņēmēju diena 

NOVADA V
LAIKRAKSTS2011.gada oktobrisNr.10 (27)

Novadā jauni bērnu rotaļu laukumi un gājēju 
ietves 

Fo
to

: 
Ja

na
 B

un
ku

s

Gads met savu otro loku, tikpat krāsainu un piesātinātu, kā darbi 
novadā. Daudzi no tiem jau noslēgti, daži turpinās, bet citi vēl tikai 
tiek plānoti. Šoreiz par paveikto novadā oktobrī secīgi pēc  kārtas. 

„Gan ar pašvaldības, gan Eiropas Savienības (ES), gan sadarbības partneru līdzek-
ļiem daudzi darbi oktobrī noslēgušies, galvenokārt – labiekārtošanas un pilnveidošanas 
darbi. Svarīgākais no tiem, kas skar visus novada iedzīvotājus – apkures sezonas uzsāk-
šana. Paldies SIA „Vangažu Namsaimnieks” un SIA „Eko Svelme” par plānveidīgo un 
veiksmīgo sadarbību šajā jautājumā,” sarunā ar laikrakstu „Novada Vēstis” pastāstīja 
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko, kurš oktobrī, kamēr Inčukalna 
novada domes izpilddirektors devās atvaļinājumā, veica izpilddirektora pienākumus. 

• Inčukalnā un Gaujā nodoti ekspluatācijā gājēju celiņi, līdz ar to radīta jauna in-
frastruktūra. Projekts tapa pateicoties ES piesaistītajiem līdzekļiem un pašvaldības 
līdzfinansējumu.

• Vangažos ir izbūvēts jauns gājēju celiņš, kas ved no kultūras nama līdz tiltiņam. 
Lai iedzīvotājiem būtu ērti un patīkami šķērsot minēto ceļa posmu, celiņš ir apgaismots. 
Jaunas aprises ieguvis arī tiltiņš šīs taciņas galā. Savukārt tiltam, kas atrodas Smilšu 
ielā, uzstādītas jaunas margas. Tas ir SIA „Izoterms” dāvinājums pilsētai. 

• Liels darbs tika ieguldīts Gaujā, kur jau sen bija nepieciešamība izveidot jaunu 
bērnu rotaļu laukumu. Aizvadītajā mēnesī pilnībā tika demontēts vecais laukumiņš, un 
tā vietā tika izbūvēts jauns. Tagad bērniem ir iespēja spēlēties jaunā smilšu kastē, šū-
poties, slidināties pa slidkalniņiem un izbaudīt citus jaunos rotaļu elementus. Savukārt 
pieaugušo ērtībai uzstādīti desmit jauni soliņi. Padomāts arī par jaunām atkritumu ur-
nām. Jāuzsver, ka arī pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” filiāle „Lapsiņa” tikusi pie 
jauna rotaļu laukuma. Tur uzstādīta jauna smilšu kaste ar rūķu māju, šūpoles un soliņš. 
Jācer, ka bērniem un audzinātājām šie jaunumi ikdienas dzīvi padara komfortablāku un 
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/L. Vāczemnieks/ 

Sveicu visus Inčukalna 
novada iedzīvotājus Latvijas 
Republikas proklamēšanas 

93.gadadienā!
Šis gads novadam ir īpašs, 
jo Inčukalns nosvinēja 575 
gadus, bet Vangažu pilsēta 
14.novembrī atzīmēs savu 

20.dibināšanas gadadienu.
Visiem novada iedzīvotājiem 
novēlu īpašu šo svētku laiku, 

paturēt sirdī svarīgākos 
vēstures notikumus, kā arī 
saglabāt nezūdošu entuziasmu 
mūsu dzimtenes un novada 

attīstībai!

Inčukalna novada domes vārdā
priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Jaunais rotaļu un atpūtas laukumiņš bērniem Gaujā.

2011”. divas reizes gadā tika organizētas tikšanās ar 
iedzīvotājiem. lai attīstītu komunikāciju ar jauniešiem, 
tika organizēta arī ēnu diena. lai šo komunikāciju padarītu 
efektīvāku, 2012.gadā paredzēta jaunas tradīcijas 
ieviešana, iesaistot skolēnus un pašvaldības darbiniekus.

2011.gadā turpināta sadarbība ar medijiem: ziņu 
aģentūrām, dažādiem portāliem, laikrakstiem, u.c. 

turpināts mediju monitorings, kas dod iespēju apkopot 
publiskajā telpā esošo informāciju, izdarīt secinājumus par 
pašvaldības tēlu, salīdzināt to ar citām pašvaldībām. 

i e s p ē j u 
robežās veikta 
p a š v a l d ī b a s 
p a s ā k u m u 
fotografēšana, 
fotomateriāls 
n o d o t s 
a t t i e c ī g a j a i 
struktūrvienībai 
vai iestādei.

veikti vairāki 
p a s ā k u m i 
i e k š ē j ā s 
komunikācijas 
u z l a b o š a n a . 
izmantoti gan 
formālie, gan 
n e f o r m ā l i e 
pasākumi, kas 
abi ir efektīvākie iekšējās komunikācijas instrumenti. 
uzsākts arī pētījums par iekšējās komunikācijas 
situāciju. 

turpināta sadraudzība ar saue pilsētu igaunijā. 
sagatavoti vairāki jauni prezentmateriāli ar inčukalna 

novada simboliku. atjaunoti esošie prezentmateriāli. 
izveidotas vairākas jaunas prezentācijas par inčukalna 
novadu.

Cieša sadarbība ar māksliniekiem jaunā inčukalna 
novada ģerboņa izstrādē.

pārstāvēta inčukalna novada dome latvijas republikas 
Heraldikas komisijā, apstiprinot jaunizveidoto inčukalna 
novada ģerboni; latvijas pašvaldības savienībā, latvijas 
asociācijā sabiedrisko attiecību profesionāļiem, u.c.

Inčukalna novada pašvaldība 
portālā www.draugiem.lv

Inčukalna novada pašvaldības mājas lapa www.incukalns.lv

Inčukalna novada pašvaldība 
laikraksts “Novada Vēstis”

Inčukalna novada pašvaldība Twitter

struktūrviEnĪbas
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inčukalna novada domē darba aizsardzības sistēma ir 
strukturēta sekojošā veidā:

1.1. darba aizsardzības politika – inčukalna novada 
domes vadība ir izstrādājusi darba aizsardzības politiku, 
kurā noformulējusi iestādes attieksmi, noteikusi mērķus 
un uzdevumus darba drošības un veselības aizsardzības 
jomā.

1.2. darba aizsardzības organizatoriskā struktūra – darba 
drošības un veselības aizsardzības pasākumu īstenošanai 
inčukalna novada domē ir noteikta organizatoriskā 
struktūra.

darbinieku pienākumi un atbildība darba aizsardzībā 
ir noteikti amatu aprakstos un attiecīgajos iekšējos 
noteikumos un rīkojumos.

darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības 
pasākumu vadīšanai inčukalna novada pašvaldības iestādēs 
un struktūrvienībās ir darba aizsardzības speciālists. 

1.3. plānošana – lai nodrošinātu sistemātiku darba 
drošības un veselības aizsardzības pasākumu veikšanu, 
nepārtrauktu darba vides uzlabošanu, inčukalna novada 
domē katram gadam tiek sastādīts darba aizsardzības 
pasākumu plāns. izstrādāto plānu, pēc izvērtēšanas 
atbilstībai iestādes mērķiem un iespējām, apstiprina 
inčukalna novada domes izpilddirektors.

1.4. darba vides risku novērtēšana – lai noteiktu 
pastāvošo risku darbinieku drošībai un veselībai darba 
vietās/procesos, kā arī lai veiktu un plānotu pasākumus 
to iedarbības novēršanai vai samazināšanai līdz 
pieļaujamajam līmenim inčukalna novada domē, darba 
vides risku novērtēšana un pasākumu noteikšana to 
novēršanai/samazināšanai tiek veikta reizi gadā.

1.5. darba vides iekšējā uzraudzība – nodrošina noteikto 
un plānoto darba drošības un veselības aizsardzības 
pasākumu izpildi, izpildes kontroli un nekavējošu korektīvo 
darbību veikšanu neatbilstību gadījumos.

1.6. rīkojumi un darba aizsardzības noteikumi – nosaka 
darbības, kuras nodrošina darba aizsardzības sistēmas 
uzturēšanu un pilnveidošanu, darba aizsardzības pasākumu 
plānošanu, veikšanu, darba vides iekšējo uzraudzību un 
darba vides uzlabošanu.

1.7. instrukcijas – prasības drošai darbu veikšanai 
darba vietās un ekspluatējot tehnoloģiskās iekārtas nosaka 
iestādē apstiprinātās darba aizsardzības instrukcijas un 
izmantojamo iekārtu ražotāju izstrādātās ekspluatācijas 
instrukcijas. 

lai ieviestu inčukalna novada domē un tās pakļautībā 
esošajās iestādēs vienotu darba aizsardzības sistēmu, 
2011.gadā daļā iestāžu veikts darba aizsardzības audits, 
izstrādāta un papildināta dokumentācija:

– inčukalna novada domē;

struktūrviEnĪbas

darba drošĪba

– pii ,,jancis’’;
– pii ,,Minka’’;
– Mūzikas un mākslas skolā;
– inčukalna pamatskolā;
– inčukalna sporta kompleksā;
– vangažu kultūras namā;
– vangažu vidusskolā.
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iEstādEs

soCiālais diEnEsts

inčukalna sociālā dienesta darbs orientēts uz kvalitatīvu 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu 
novada iedzīvotājiem. nepārtraukti tiek celta darbinieku 
kvalifikācija un izglītības līmenis; pēc 2010.gada un 2011.
gada statiskas datiem vērojams darbinieku izglītības 
kāpums: 

izglītības līmenis 2010.g 2011.g
Maģistra grāds sociālajā 
darbā 0 1

2.līmeņa augstākā 5 7

1.līmeņa augstākā 0 1

apgūst augstāko izgl. 2 1

vidējā speciālā 6 5

pašvaldības iedalītie sociālā budžeta līdzekļi 
tiek izlietoti atbilstoši mērķiem, lai nodrošinātu 
trūcīgo un maznodrošināto pašvaldības iedzīvotāju 
pamatvajadzības.

izlietoto līdzekļu apjoms sociālajiem pakalpojumiem 
un sociālajai palīdzībai par 2010. un 2011. gadu liecina 
par iedzīvotāju tendenci biežāk vērsties pašvaldībā pēc 
sociālās palīdzības:

sociālā palīdzība (pabalsti) 2010.g
ls 279 180

2011.g
ls 281 742

no pašvaldības sociālā 
budžeta līdzekļiem 
apmaksātie sociālie 

pakalpojumi

ls 55 216 ls 71 118

visvairāk līdzekļu no sociālās palīdzības budžeta 
tiek tērēts pabalstam garantētā minimālā ienākuma 
(gMi) nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstam, pabalstam 
brīvpusdienām bērniem izglītības iestādēs un pabalstam 
mācību procesa nodrošināšanai skolēniem.

pabalsta mērķis 2010.g 2011.g

gMi
ls 88877 

(253
ģimenes)

ls 77956 
(238 

ģimenes)

dzīvokļa pabalsts
ls 89271 

(786
ģimenes)

ls 106604 
(836

ģimenes)

brīvpusdienas
ls 75033 

(409
ģimenes)

ls 52548   
(282

ģimenes)

Mācību līdzekļiem
ls 5130

(133
ģimenes)

ls 5280     
(143

ģimenes)

tabulā redzams, ka salīdzinājumā ar 2010.gadu, 2011.
gadā pabalsts gMi ir samazinājies, jo daudzi trūcīgie 
iedzīvotāji izmantojuši iespēju piedalīties „100-latnieku 
programmā”. pieaudzis ir to ģimeņu skaits, kuras griezušās 
pēc palīdzības apkures sezonas laikā, jo ievērojami 
cēlušās izmaksas par komunāliem pakalpojumiem apkurei. 
atšķirībā no 2010.gada, brīvpusdienas tika piešķirtas tikai 
tiem trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, kuri 
apmeklē pašvaldības izglītības iestādes. bet pabalstu 
mācību līdzekļiem 2010.gadā un 2011.gadā saņēmušas 
aptuveni vienāds skaits ģimeņu.

inčukalna sociālais dienests veic aktīvu motivējošu 
darbību iedzīvotāju iesaistīšanai dažādos sabiedrības 
atbalsta procesos. tādējādi katru gadu tiek izmaksātas 
vienreizējas naudas balvas represētām personām, pirmās 
grupas invalīdiem, invalīdiem kopš bērnības un bērniem 
invalīdiem. kā arī visi pašvaldības bērni vecumā līdz 7 
gadiem saņēmuši Ziemassvētku paciņu ar saldumiem.

iedzīvotāji sociālajā dienestā ir saņēmuši pabalstus bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas: 

• bērna dzimšanas gadījumā, 
• iedzīvotāja nāves gadījumā,
• stihiskas nelaimes gadījumā,
• ķirurģiskas operācijas gadījumā,
• bērna invalīda un invalīda kopš bērnības 

rehabilitācijai.
augšminētie pabalsti 2010.gadā tika izmaksāti par 

summu ls 11256 , bet 2011.gadā par summu ls 23216 
salīdzinājumā ar 2010.gadu, 2011,gada izmaksas ir augušas, 
jo palielinājies pabalstu mērķu spektrs un pabalsta apjoms 
bērna dzimšanas gadījumā.

 
inčukalna novada sociālajā dienestā bez materiālajiem 

pabalstiem tiek sniegti dažāda veida pakalpojumi: 
• aprūpe mājās vangažos, gaujā un inčukalnā
• psihologa pakalpojumi vangažos un inčukalnā
• darbojas dienas centri, gaujā, inčukalnā un 

vangažos
• rehabilitācijas pakalpojumi personām atgriežoties 

no ieslodzījuma
• pakalpojumi sadarbībā ar Minesotas programmu 

klientiem ar atkarībām
• specializētās automašīnas izmantošana, klientiem 

ar kustību traucējumiem i; ii; grupas invalīdiem un bērniem 
invalīdiem, kā arī vientuļiem pensionāriem

• visu gadu katru trešdienu darbojas siltās zupas 
sadales punkti – gaujā, inčukalnā un vangažos

• latvenergo dāvanu karšu dalīšana noteiktām grupu 
personām

humānās palīdzības izsniegšana vangažos un 
inčukalnā 

inčukalna novada sociālais dienests kā iestāde  un 
pakalpojums aprūpē mājās, lr lM sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā reģistrējies no 2009.gada 
9.novembra.
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iEstādEs

bāriņtiEsa

bāriņtiesa ir inčukalna novada izveidota aizbildnības 
un aizgādnības iestāde.

inčukalna novada bāriņtiesas esošais sastāvs apstiprināts 
12.09.2009., ar viena bāriņtiesas locekļa maiņu 20.10.2010. 
Esošā sastāva pilnvaras, saskaņā ar bāriņtiesu likumu, 
spēkā līdz 11.09.2014.

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 
rušiņa  (augstākā juridiskā izglītība); Māris onskulis 
– pašvaldības dzīvojamā 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.

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 un darbojas starpprofesionāļu 
(atbalsta) komanda (bāriņtiesas priekšsēdētāja, sociālās 
darbinieces, psiholoģes, ģimenes ārsti, bērnudārzu 
vadītājas, skolu direktores,  policijas iecirkņa inspektore, 
skolu sociālie pedagogi), 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;
- 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.

2011. gadā inčukalna novada bāriņtiesā pieņemti 64  
lēmumi (2010. gadā – 41 lēmums), t. sk.
- par atzinuma došanu tiesai -  3;
- par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot 
no valsts - 1;
- vienpersoniski lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu - 2;
- par aprūpes tiesību atņemšanu - 3;
- par aprūpes tiesību neatjaunošanu - 5;
- par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību 
atņemšanai- 6;
- par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu - 1;
- 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 - 1;
-par bērnu nodošanu adoptētāja uzraudzībā - 1;
- par atrašanos adoptētāja uzraudzībā pārtraukšanu - 1;
- par to, ka adopcija nav bērnu interesēs - 1;
- par atļauju iegādāties īpašumu nepilngadīgā vārdā - 2;
- par aizliegumu pārdot bērnam piederošu īpašumu - 1;
-par atļauju rīkoties ar bērnu kontiem - 4;
-par atļauju bērnam ciemoties pie vecākiem - 9;
- par viesģimenes statusa piešķiršanu - 1;
- par bērnu uzturēšanos viesģimenē - 1;
-par audžuģimenes statusa piešķiršanu - 1;
- par bērnu nodošanu citas personas aprūpē uz laiku 
latvijā -  3;
- par valsts pabalsta saņemšanas maiņu - 7;
-par pārrakstīšanās kļūdas labojumu - 2;
- par lietas izbeigšanu - 2.

2011. gadā inčukalna novada bāriņtiesā izdarītas 448 
notariālās darbības (2010. gadā – 304), t. sk.
- sastādītas un apliecinātas pilnvaras - 128;
-  atsauktas pilnvaras - 2;
- sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no 
valsts - 37;
- sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai - 31;
- izdarīti parakstu apliecinājumi - 79;
-apstiprinātas dokumentu kopijas - 154;
- testamenta sastādīšana - 4;
- darījumu akta sastādīšana un parakstu paliecināšana 
- 13.

par bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām  
inčukalna novada domes kasē 2011. gadā iemaksāta valsts 
nodeva  ls 1537.20 (2010. gadā - ls 1963.10).
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pirMsskolas iZglĪtĪbas iEstādE “janCis”
inčukalna novada vangažu pirmsskolas izglītības 

iestādes “jancis” darba režīms ir 12 stundas. Mūsu iestādi 
no 2011.gada 1.septembra apmeklē 179 bērni no pusotra 
gada vecuma. 

inčukalna novada vangažu pirmsskolas izglītības 
iestādē “jancis” ir 7.grupas. divas no tām ar vispārējās 
pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu – kods 
0101 11 21, kuru apgūst 56 bērni, bet piecas grupas ar 
vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 
11 11, kuru apgūst 123 bērni.

obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 51 bērns. visiem 
5-6 gadus veciem bērniem tiek nodrošināta obligātā 
pirmsskolas izglītība.

 salīdzinoši ar 2010.gadu 5-6 gadīgo programmu 
2011.gadā apgūst par 2 bērniem vairāk.

 pedagoģisko procesu īsteno 18 pedagogi. 5 
pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. iestādē 
strādā 19 tehniskie darbinieki. 

 bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem:
2010.gads – 1
2009.gads – 41
2008.gads – 45
2007.gads – 41
2006.gads – 31
2005.gads – 18
2004.gads – 2

uzņemto bērnu skaits 2011./2012. mācību gada 
septembrī – 56 bērni

bērnu skaits rindā 2011.gada septembrī uz turpmākajiem 
mācību gadiem – 89 bērni.

salīdzinoši ar 2010.gadu, 2011.gadā uzņemto bērnu 
skaits ir lielāks, un vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmu apgūst par 19. bērniem vairāk, ne kā 2010.
gadā.

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”). bērniem ir iespēja 
apmeklēt logopēda nodarbības.

bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši 
pasākumi:
• rudens balle, izstāde „rudentiņš bagāts vīrs”.
• Mārtiņi un lielais rudens gadatirgus.
• pasākums „latvija-tu mīļa man”, izstāde „Es dzīvoju 
latvijā”.
• Ziemassvētku uzvedumi, Meteņi, Masļeņica, lieldienas, 
Mātes dienai veltīti koncerti un izstādes, izlaiduma 
pasākumi.

organizējām pierīgas novadu piecām pirmsskolas 

izglītības iestādēm sporta svētkus pii „jancis”

vecāku izglītību nodrošinoši un sadarbības veicinoši 
pasākumi:
• individuālās konsultācijas,
• vecāku sapulces grupās,
• jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce,
• sešgadīgo bērnu vecāku tikšanās ar sākumskolas 
skolotāju.

iestādes pedagogi piedalās tālākizglītības kursos un 
pieredzes apmaiņas pasākumos, kurus organizē pierīgas 
pirmsskolas izglītības iestādes un pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde. 

turpinām sadarbību 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:
2011.gada veikti remontdarbi izglītības iestādes 

4.grupā. izremontēta rotaļu un atpūtas telpa, ģērbtuve, 
sanitārā telpa un palīgtelpas. 4.grupā iegādātas jaunas 
mēbeles (plaukti rotaļlietām, krēsli, gultas, garderobes 
skapīši, paklāji un mēbeles pedagogiem). grupas telpās 
iegādāti jauni aizkari.
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pirMsskolas iZglĪtĪbas iEstādE “Minka”
iestādes mērķis ir īstenot vispārizglītojošo pirmsskolas 

izglītības programmu un sagatavot izglītojamos 
pamatizglītības apguvei. iestāde realizē obligāto 5 un 6 
gadus veco bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

iestādes filiāle - „lapsiņa” gaujā.

iestādi apmeklē 162 bērni (uz 2011.gada 1.septembri). 
pii „Minka”-117 bērni, filiālē „lapsiņa”-45 bērni.

bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem:
2010.gads - 3
2009.gads - 12
2008.gads – 38
2007.gads- 37
2006.gads - 39
2005.gads - 28
2004.gads - 5

salīdzinot ar 2010.gadu, bērnu skaits pieaudzis par 
12 bērniem, nedaudz palielinot bērnu skaitu grupās pēc 
saraksta.

pii “Minka” darbojas 5 grupas, filiālē „lapsiņa” - 2 
grupas. obligāto 5-6 gadīgo bērnu apmācību no 2011.gada 
1.septembra apgūst 72 bērni.

2011.gadā pirmsskolas izglītības programmas apguvi 
pabeidza 25 bērni (pii „Minka” -21, filiālē „lapsiņa”-4). 
2010.gadā - 26 bērni.    

visi pii „Minka” audzēkņi ir inčukalna novadā deklarētie 
bērni, audzēkņu no citām pašvaldībām nav, jo prioritāri 
vietas pirmsskolā tiek nodrošinātas novadā deklarētiem 
bērniem. uz vietām pirmsskolā ir rinda bērniem līdz 4 
gadu vecumam.

iestādes darbības virzieni un mērķi
saskaņā ar 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem nr.709 „noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām” nosacījumiem: 

pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna 
vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa 
attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un 
sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes 
un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam 
iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. 

pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir: 
1. sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību 

apguvi; 
2. sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un 

interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību; 
3. veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres 

attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi; 
4. sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju 

attīstību; 
5. sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam 

pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un 
latvijas valsti; 

6. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu 

attīstību.
 
pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, 

pasākumi) 
2011./2012. mācību gada pedagoģiskā darba galvenie 

uzdevumi:
1. pilnveidot darbu 5-6gadīgo bērnu sagatavošanā 
skolai:
1.1. gatavot, atlasīt, apkopot un sistematizēt uzskates 
materiālus valodas un matemātikas nodarbībām;
1.2. veidot izdales materiālu bāzi valodas un matemātikas 
nodarbībām.
2. audzināt bērnos patriotisko jūtu veidošanos pret 
dzimto vietu un valsti, radot interesi par latviešu tautas 
tradīcijām, svētkiem un sabiedriskās dzīves norisēm.
3. pilnveidot darbu pie bērnu fiziskās attīstības rīta 
vingrošanā un sporta nodarbībās laukumā.
4. veicināt pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu 
sadarbību:
4.1. veicināt skolotāju palīgu aktīvu piedalīšanos 
rotaļnodarbībās;
4.2. iesaistīt skolotāju palīgus izdales materiālu 
izgatavošanā, grupas attīstošās vides veidošanā;
5. turpināt darbu pie pedagoģiskās kompetences celšanas, 
veicinot skolotāju profesionālo izaugsmi, piedaloties EsF 
projektā “pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”.  

nozīmīgākie pasākumi 2011.gada janvārī-maijā:
• Ziemas sporta aktivitātes „visi uz kalniņa” un „Mazā 
ziemas olimpiāde”
• karnevāls „kaķa gadā ieejot”
• Meteņi
• sporta svētki „jautrais pasts”
• nepieradinātās modes skate. tērpu izgatavošana no 
netradicionāliem materiāliem.
• Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2011”
• spodrības dienas- apkārtnes sakopšana
• lieldienu sporta aktivitātes „lieldienu olu maršs”
• lieldienas kopā ar lieldienu zaķi. skolotāju teātra 
izrāde 
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• pārgājiens. putnu vērošana dabā.
• Mātes dienas koncerti. bērnu zīmēto portretu izstāde 
„Mana māmiņa”
• angļu valodas pēcpusdiena
• izlaiduma pasākumi grupai „kaķēni”. Ekskursija uz 
skolu. izlaiduma ekskursija-pārgājiens
• izlaidums 
• jāņu ielīgošanas pasākums
nozīmīgākie pasākumi 2011.gada septembrī-decembrī:
• Zinību diena kopā ar lelli ullu un kaķi Minku
• tēvu dienas pasākums
• izstāde „rudentiņš bagāts vīrs”. Miķeļdienas mielasta 
diena. Miķeļdienas gadatirgus.
• pārgājiens „pretī zelta rudenim”
• izstāde „Ķirbji kā gaismas ķermeņi”
• Mārtiņi kopā ar ilgu reiznieci
• Mācību ekskursija lāčplēša dienā- „piemiņas vietas 
manā novadā”
• latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts
• rūķu darbnīcas. adventes vainagu darināšana
• adventes vainagu izstāde

• Ziemassvētku pasākums tautas namā, filiālē 
„lapsiņa

notika dažādu viesmākslinieku pasākumi bērniem- 
d.rijnieka koncerts „Manas mājas”, leļļu teātris „latviešu 
tautas pasakas”, koncerts „četri gadalaiki” ar Zuzīti un 
bārdiņu no burbuļciema, Ceļojošais kino teātris „kino 
pasaule” ar animācijas filmu „rio”, imanta pauras koncerts 
„skani latvijai”.

notika dažādi metodiskie pasākumi: pedagošiskās 
padomes sēdes, plānošanas sapulces, darbinieku sapulces, 
skolotāju pašgatavoto mācību materiālu un attīstošo spēļu 
prezentācijas, pieredzes apmaiņas par iegūto semināros 
un kursos, atklātās nodarbības, skolotāju tikšanās ar 
psiholoģi un aktuālo jautājumu risināšana.

dalība projektos

• Eiropas sociālā fonda projekts “pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos”

2011. gadā (4.un 5.posmā) projekta 3.aktivitātē – 
„pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana” 
piedalījās 6 pedagogi un ieguva 2. un 3. profesionālās 
darbības kvalitātes pakāpes.

2011.gadā  projekta 2.aktivitātē  „atbalsta saņemšanai 
pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai” 
piedalījās 3 pedagogi. 2 pedagogi ieguva kvalifikāciju 
„pirmsskolas izglītības saturs un tā metodiskais 
nodrošinājums”, 1 pedagogs ieguva kvalifikāciju  
„koriģējošā vingrošana pirmsskolā un sākumskolā”.

• piedalījāmies makulatūras vākšanas konkursā „otru 
elpu papīram”  (2011.gada oktobris- 2012.gada marts), 
kuru organizēja a/s „latvijas valsts meži”, biedrība „Zaļā 
josta” un sia papīrfabrika „līgatne”. 

konkursa mērķis:
rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, 

lai saudzētu dabas resursus; 

pievērst bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras 
šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē;

veidot izpratni bērnu un jauniešu vidū, ka pareizi 
sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām 
izejvielām jaunu produktu ražošanā.

sadarbībā ar bērnu vecākiem un vietējiem uzņēmējiem 
(veikaliem „Elvi”, „aibe” un Ģimenes aptieku) esam 
savākuši un nodevuši  8764 kg makulatūras.

• džimbas drošības programma
sadarbībā ar centru „dardedze” 5-6 gadīgie bērni 

apguva džimbas drošības programmu. džimba pie mums 
viesojās ar 9 nodarbību programmu. džimba ir speciāli 
radīts tēls, kurš palīdz bērniem izprast sarežģītas un 
mulsinošas lietas par bīstamām situācijām, ar kurām bērni 
var saskarties ikdienā.

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes 

„Minka” kopējais plānotais budžets 2011. gada sākumā 
sastāda 113 925 lvl. tai skaitā- pašvaldības finansējums 
96 762 lvl apmērā, valsts budžeta mērķdotācija 5-6 gadīgo 
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai 17 
163 lvl apmērā. ieņēmumi no vecāku maksām par bērnu 
ēdināšanu tiek plānoti 25 200 lvl apmērā. 

pārskata gada noslēgumā iestādes finanšu izdevumi 
sastāda  267487,75 lvl.  tai skaitā pašvaldības finansējums- 
240 952,47 lvl, valsts budžeta mērķdotācija 5-6 gadīgo 
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai 
un mērķdotācija mācību līdzekļu un materiālu iegādei 
– 26 535,28 lvl. ieņēmumi no vecāku maksām par bērnu 
ēdināšanu sastāda 25 336,77 lvl.

salīdzinoši 2010.gadā iestādes kopējais finansējums 
240851 lvl, tai skaitā pašvaldības finansējums 188049 un 
valsts budžeta mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai – 30867,00 lvl. 
ieņēmumi no vecāku maksām par bērnu ēdināšanu 21935 
lvl . 

2011.gadā no valsts mērķdotācijas ls 890,49 apmērā 
mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai 
obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem iestādei 
iegādāti:

1. planšetdators ar instalētu integrētu digitālo mācību 
programmu 7 daļās (lielvārds);

2. interaktīvās darblapas (lielvārds);
3. Mācību grāmatas 6- gadīgajiem (Zvaigzne abC, raka, 

lielvārds)

2011.gadā veiktie remontdarbi: 
pii „Minka”
1. nomainīti logi ēdamzālē;
2. nomainīti logi un uzstādītas jaunas durvis virtuves 

noliktavā;
3. uzstādīti jumtiņi virs ieejas durvīm.
Filiālē „lapsiņa”
1. atjaunotas nojumes rotaļlaukumā;
2. uzstādītas rotaļu konstrukcijas bērnu rotaļu 

laukumā (rūķu smilšu kaste, šūpoles, soliņš); 
3. uzstādīts jumtiņš virs ieejas durvīm;
4. uzstādīta pii teritoriju un iebraucamo ceļu 

norobežojoša sētiņa;
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5. veikts 2.stāva grupas telpu remonts (guļamtelpa, 
rotaļu telpa, metodiskā istaba, ģērbtuve) un kāpņu telpas 
remonts.

personāls 
pii „Minka” darbību nodrošina 18 pedagoģiskie 

darbinieki un 16 tehniskie darbinieki.
pedagogu izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība- 

16, maģistra grāds-1 (3 skolotājas ieguvušas augstāko 
izglītību 2011.gadā), vidējā izglītība- 2, (turpina studijas 
augstskolā). 

iestādē strādā sporta skolotāja, mūzikas skolotāja 
un logopēde. notiek sadarbība ar pašvaldības psiholoģi, 
kura pēc vecāku un pedagogu pieprasījuma strādā ar 
bērniem un viņu vecākiem, veic psihodiagnostiku bērnu 
gatavības skolai noteikšanā, konsultē iestādes pedagogus 
un vecākus.

piecgadīgie un sešgadīgie bērni no pii „Minka” un 
filiāles „lapsiņa” vienu reizi nedēļā apmeklē peldbaseinu, 
ko finansē pašvaldība.

2011.gadā tiek palielinātas amatu likmes: metodiķe 
no 0,5 uz 1 likmi un medmāsa no 1 uz 1,5 likmi (lai 
nodrošinātu atsevišķu medicīnisko darbinieku filiālei 
lapsiņa” un atbilstošu audzēkņu medicīnisko aprūpi).

darbinieku mainība: 2011.gadā no darba aizgājuši 3 
pedagogi, un darbā pieņemti 3 jauni pedagogi.

komunikācija ar sabiedrību
sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un 

darbības attīstības virzieniem  notiek sadarbībā ar 
inčukalna novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālisti, izmantojot mājās lapu www.incukalns.lv un 
publicējot informāciju laikrakstā „novada vēstis”. 

 tiek izdota iestādes avīze „Minkas Ziemassvētku 
avīze” un „Minkas pavasara avīze”, kura top sadarbībā 
ar iestādes padomes vecāku pārstāvi s.strodu. avīzes 
izdošana plānota divas reizes mācību gadā- decembrī un 
maijā. tajā atspoguļotas aktualitātes un informācija par 
mācību un audzināšanas procesu, tiek informēta sabiedrība 
par norisēm iestādē. 

 vecāku informēšanai un domu apmaiņai ir 
izveidotas grupiņu e-pasta adreses, kur vecāki var aplūkot 
fotogrāfijas, izteikt ieteikumus, atsauksmes un  uzdot 
jautājumus.

izveidoti stendi informācijas apmaiņai ieejas 
gaiteņos.

notika informācijas dienas jaunuzņemto bērnu 
vecākiem, kā arī atvērto durvju dienas, regulāri notiek 
vecāku sapulces.

 iestādē darbojas iestādes padome, kuras sastāvā 
ir vecāku pārstāvji no katras grupas, vadītāja, pedagogi un 
pašvaldības pārstāvis. 2011.gadā ir notikušas 6 sēdes. par 
padomes priekšsēdētāju ievēlēts vecāku pārstāvis jānis 
liepiņš.

sadarbība ar citām iestādēm
pii „Minka” sadarbojas ar citām novada iestādēm:
• ar inčukalna pamatskolu – nākamo pirmklasnieku 

iepazīstināšana ar skolu un skolotāju; pii „Minka” pedagogu 
un darbinieku piedalīšanās izglītojošās lekcijās;

• ar inčukalna mūzikas un mākslas skolu- pie mums 

notika mūzikas skolas audzēkņu koncerts, kurā uzstājās 
mūzikas skolas audzēkņi- mūsu iestādes absolventi, 
spēlējot dažādus mūzikas instrumentus un iepazīstinot 
ar tiem bērnus;

• ar inčukalna  tautas namu, kur notiek mūsu 
iestādes pasākumi- izlaidums un Ziemassvētku pasākums, 
kā arī kopīgi gatavotais pasākums „Cālis 2011”;

• ar inčukalna sporta kompleksu- 5-6gadīgo bērnu 
sporta nodarbībām vienu reizi nedēļā izmantojam sporta 
kompleksa zāli, kā arī organizējam sporta dienas un 
sacensības bērniem, 3 grupas reizi nedēļā apmeklē 
baseinu.

• ar inčukalna bibliotēku- bērni ar skolotājām 
apmeklē bibliotēku; 

• ar pasaM „gauja”- aicinājām uz latvijas dzimšanas 
dienas pasākumu, dāvinājām pašgatavotos adventes 
vainagus;

• ar sociālo dienestu un bāriņtiesu- vadītāja piedalās 
ikmēneša atbalsta komandas sēdēs.

nākamā gada plānotie pasākumi
2012. gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar 

programmas īstenošanu bērniem no 1,5-3 gadu vecumam. 
ar 2012.gada 1.septembri pii „Minka” uzņems bērnus no 
1,5 gadu vecuma. sešgadīgos bērnus turpmāk uzņems 
pirmsskolas grupa inčukalna pamatskolas telpās un 
pamatskolas administrācijas pakļautībā. 

tiek plānots turpināt pedagogu profesionālo 
pilnveidošanu un motivēšanu dalībai Eiropas struktūrfondu 
programmās. 

tiks turpināts darbs pie iestādes infrastruktūras 
sakārtošanas, veicot jaunu celiņu bruģēšanas darbus filiālē 
„lapsiņa”, kā arī uzstādot saules aizsardzības plēves stikla 
fasādēm pii „Minka”. 
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vangaŽu vidusskola

iEstādEs

vangažu vidusskolā mācību saturu nodrošināšanai ir 
licencētas 5 izglītības programmas -  pirmskolas izglītības 
programma, 2 vispārējas pamatizglītības programmas, 2 
vispārējas  vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena 
programmas. 

2011.gadā uzsāka realizēt speciālās  pamatizglītības  
programmas izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem 
latviešu un krievu valodas apmācībā.

 ir  piepildītas pirmskolas grupas - gan piecgadīgo 
grupā,  gan sešgadīgo grupā pirmās skolas iemaņas  apguva 
54 audzēkņi.

1.klasē mācības uzsāka 48 skolēni. 24 - latviešu plūsmā 
un 24 krievu plūsmā .

turpināja  attīstīties arī vidusskolas klases, neskatoties 
uz apkārtējo skolu konkurenci.

izglītības procesa nodrošināšanai  ir visi nepieciešamie 
pedagogi ar augstāko izglītību un attiecīgo  kvalitāti.

skolā ir sistematizēta informācija par skolotāju 
tālākizglītību.

Mācību gada laikā 15 skolotāji papildinājuši savas 
zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos. 4 skolotājas 
apguva pedagogu profesionālās pilnveides programmas 
augstskolās un ieguva papildus kvalifikāciju. 

2010./2011.m.g. 7 skolotāji iesaistījās EsF projektā 
„pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”.

2 skolotājas bija EsF projekta „atbalsts vispārējās 
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos” dalībnieces.

2010./2011.m.g.sadarbībā ar lu, rpiva tiek nodrošinātas 
studentiem agritai saulītei , lāsmai kaļabinai,  Mariannai 
jupikai, natālijai semeņecai mācību prakses.

2010./ 2011. mācību gadā skola ieguva 17. vietu  ata 
kronvalda fonda veidotajā latvijas skolu novērtējumā 
darbā ar talantīgiem skolēniem 2010./2011. mācību gadā! 
tas apliecina, ka  skolā noris sekmīgs darbs skolēnu talantu 
attīstīšanā un skolas audzēkņi ir ieguvuši apbalvojumus 
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.

audzināšanas darbs vangažu vidusskolā 2010./2011. 
māc.g.

2010./2011. mācību gada audzināšanas darba 
prioritāte bija sekmēt atbildīgas, radošas personības 
attīstību, pilnveidojot skolas administrācijas un skolēnu 
pašpārvaldes sadarbību izglītības procesā. audzināšanas 
darbs skolā tiek savlaicīgi plānots, realizēts saskaņā ar 
skolas audzināšanas programmu.

tika aktualizēti  jautājumi, kas saistīti ar labvēlīgas 
pedagoģiskās un sociālpsiholoģiskās vides veidošanu skolā. 
skolā tika  organizēti pasākumi: 

• Zinību dienas svinīgā līnija, 
• iesvētības, 
• sporta un tūrisma dienas, 
• skolotāju diena, 
• lāčplēša dienai veltītie pasākumi
• lr neatkarības proklamēšanas gadadienas koncerts,
• Ziemassvētku un jaungada koncerti,
• Mīlestības dienai veltītie pasākumi,

• Meteņi, Masļeņica,
• lieldienas,
• Mātes dienas koncerts
• teātra festivāls, 
• pēdējais zvans, izlaiduma pasākumi.
Mācību gada laikā tika organizētas daudzveidīgas mācību 

ekskursijas, kas saistītas ar mācību priekšmetu apguves 
padziļināšanu, kā arī ar karjeras izvēles jautājumiem :

• Ekskursija uz ārlietu ministriju un saeimu, 
• Ekskursijas uz latvijas uzņēmumiem („skrīveru 

gotiņas”, „pļaviņu HEs”, „latfood”u.c.)
• Ekskursijas uz muzejiem ( Medicīnas, dabas muzejs 

u.c.)
• ēnu dienas

tika organizēti braucieni uz latvijas teātriem:
• dailes teātri;
• neatkarīgo teātri „kabata”;
• krievu drāmas teātri;
• latvijas nacionālo operas un baleta teātri.

vangažu vidusskolā ir 11 interešu izglītības programmas 
dažāda vecuma skolēnu personības attīstībai. interešu 
izglītības programmu dalībnieki veiksmīgi piedalījās 
radošajos konkursos pilsētas,  novada, valsts mērogā. 
labus rezultātus sasniedz skolas sportisti. 2011. gada 
vasarā  deju grupa „kolibri” piedalījās starptautiskajā 
vasaras bērnu nometnē „arteks” ukrainā.
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iestādes mērķis ir īstenot profesionālās ievirzes 
izglītības programmas. 

01.09.2011. inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā 
mācījās 170 audzēkņi- mūzikas programmā 126, vizuāli 
plastiskās mākslas programmā 44. 

2010./2011. mācību gadā skolu absolvējuši 22 
audzēkņi. 

tālākizglītību j. Mediņa mūzikas vidusskolā turpina 
klavieru klases audzēknis Edgars Cīrulis (ped. ieva 
kikuste).

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pārsvarā ir 
inčukalna novadā deklarētie bērni no inčukalna pagasta 
un vangažu pilsētas. 

iestādes darbības virzieni un mērķi:
1. sekmēt izglītības kvalitātes pilnveidošanu.
2. nodrošināt katra audzēkņa profesionālo virzību un 

radošo izaugsmi.
3. sekmēt audzēkņu pozitīvas attieksmes veidošanos 

pret līdzcilvēkiem.
4. Meklēt un veidot sadarbību ar citām mūzikas skolām 

latvijā un citās valstīs.

pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, 
pasākumi) 

1. nodrošināt audzēkņiem iespēju pamatzināšanas 
mūzikā un mākslā veicināt viņu spēju un talantu 
izkopšanu.

2. nodrošināt audzēkņiem zināšanu, prasmju un 
praktisko iemaņu bāzi tādā līmenī, kas garantētu viņiem 
iespēju turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

3. nodrošināt iespēju katram audzēknim apgūt 
latvijas un pasaules mūzikas un mākslas mantojumu 
pamatus.

4. veidot vidi izglītības attīstības veicināšanai.
5. turpināt darbu pie pedagoģiskās kompetences 

celšanas, veicinot skolotāju profesionālo izaugsmi, 
piedaloties EsF projektā “pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.  

nozīmīgākie pasākumi 2011.gadā:
• inčukalna tautas namā karnevāls „laika mašīna”, 
piedalās inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas 
pūtēju orķestris, vadītājs vitalis kikusts.
• inčukalna tautas namā džeza mūzikas pēcpusdiena, 
piedalās skolotāji inga knite, inese Zandere, svetlana 
šalajeva, līga Zaula, rasa Melngalve, Marina smirnova, 
Edgars beļickis, jurijs kaspers, Harijs Millers, jānis raslavs, 
ieva kikuste un viņu audzēkņi. koncerta vadītāja inese 
Zandere, koncertmeistare ieva kikuste.
• ledus karnevāls uz vangažu ezera! piedalās vangažu 
vizuālās mākslas nodaļas audzēkņi un skolotāji  diāna 
krieviņa un pāvels ignatjevs.
• inčukalna vizuālās mākslas audzēkņu piedalīšanās plenērā 
„almucās”, atbildīgā skolotāja kristīne rone.
• inčukalna pūtēju orķestra labdarības koncerts inčukalna 
tautas namā 26.02.2011. vangažu kultūras namā, sējas 

kultūras namā.
• i skolas etīžu konkurss klavieru klasēs inčukalnā un 
vangažos.
• starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „lidice 2011”- 
izvirzīta 1. kursa audzēkne Evelīna demčenko, ped. 
kristīne rone.
• inčukalna novada pūtēju orķestris ieguva i pakāpes 
diplomu latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu 
skatē, diriģents vitalis kikusts
• pavasara koncerts veltīts sieviešu dienai. Muzicē 
inčukalna novada Mūzikas skolas audzēkņi, atbildīgā 
skolotāja inese andersone.
• valmieras kultūras centrā iv latvijas pūtēju orķestru 
konkursā inčukalna novada pūtēju orķestris ieguva iii 
vietu, diriģents vitalis kikusts.
• piemiņas koncerts inčukalna tautas namā, atbildīgā ieva 
kikuste.
• „joku nedēļa skolotāju portretos”, vada vizuālās mākslas 
skolotājas.
• koncerts „aprīļa pilieni” inčukalna pamatskolas aktu 
zālē, atbildīgā skolotāja inese Zandere.
• k.F.amendas vii Mūzikas svētku jauno vijolnieku un 
čellistu iii koncertfestivāls talsos. piedalās vijoles klases 
audzēnes kitija sadovska un Emīlija Cimbaļuka, ped. līga 
Zaula, kcm inese andersone.
• „Ciemos pie mazajiem draugiem „Minkā”, atbildīgā 
skolotāja ieva kikuste.
• Mazās kamermūzikas festivāls jaunmārupē. piedalās 
audzēkņi kitija sadovska, arnis gustins, valts valters 
vavilovs, Maiga lillija dreimane, santa kauliņa, karīna 
škirmante, ped. līga Zaula, Marina smirnova, pāvels 
ignatjevs.
• Mākslas dienas inčukalna tautas namā. 
3. vieta konkursā „Minka nāk” audzēknei poļinai 
koļužnajai.
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• koncerts pii „jancis” bērniem vangažos.
• atvērto durvju dienas inčukalna un vangažu mācību 
punktos.
• audzēkņu koncerts „veltījums Mātes dienā”.
• i Mazpilsētu un laiku Mūzikas skolu konkurss un festivāls 
pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem ozolnieku Mūzikas 
skolā. .
• pūtēju orķestru svētki inčukalna estrādē.
• dziesmu diena inčukalnā.
• pūtēju orķestra koncerts sējā.  
• džeza mūzikas festivāls sadraudzības pilsētā sauē 
igaunijā, piedalījās inčukalna novada pūtēju orķestris.
• j.vītola dienas gaujienā, piedalījās inčukalna novada 
pūtēju orķestris.
• veco ļaužu dienā vangažu kultūras namā spēlē flautas 
klases audzēknes.
• Mākslas svētkos „draugos ar pikaso” siguldas mākslu 
skolā baltais flīģelis piedalījās vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas audzēkņi.
• koncerti un izstādes „Mana latvija” vangažos  un 
inčukalnā.
• pierīgas mūzikas skolu kameransambļu festivāls- 
koncerts. babītes mūzikas skolā. 
• Egles iedegšana pie vangažu pilsētas pārvaldes. 
• koncerts ropažu sociālās aprūpes centrā. 
• vizuālās mākslas konkurss un labdarības akcija „Ķekatas” 
vsia bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē 
„gaiļezers”. 
• Ziemassvētku uzvedums vangažu kultūras namā.
• Ziemassvētku koncerts inčukalna tautas namā.
• Ziemassvētku koncerts inčukalna pamatskolā.
• Ziemassvētku koncerts allažos.
• Ziemassvētku klases koncerti audzēkņiem ar 
vecākiem.

pedagogi aktīvi piedalījušies tālākizglītības kursos.

dalība projektos
EsF projekta „pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4. kārtas 
3. aktivitātē, kuras ietvaros tiek novērtēta pedagoga 
profesionalitāte un piešķirta kvalitātes pakāpe, piedalās 
3 pedagogi- Harijs Millers, diāna krieviņa, inese Zandere. 
diānai krieviņai un inesei Zanderei tika piešķirta 
3.kvalitātes pakāpe, H.Milleram nepietiekošo punktu 
skaita dēļ 2.kvalitātes pakāpe netika piešķirta. 

projekta 5. kārtā (2011.gada septembris - decembris) 
piedalās 5 pedagogi - inga knite, ieva kikuste, agnese 
ozoliņa, rasa Melngalve, līga Zaula.

personāls 
kopējais pedagogu skaits abos mācību punktos 

inčukalnā un vangažos- 22, tai skaitā ar augstāko izglītību- 
21 (maģistra grāds- 6), vidējo izglītību- 3, no kuriem 
studijas turpina 3. darbu vangažu mācību punktā uzsācis 
sitaminstrumentu spēles pedagogs Eduards dubra.

skolā strādā 2 tehniskie darbinieki.

komunikācija ar sabiedrību
sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un 

darbības attīstības virzieniem  notiek  izmantojot mājās 

lapu www.incukalns.lv un publicējot informāciju laikrakstā 
„novada vēstis”. 

 vecāku informēšana notiek individuālo pārrunu 
veidā, ar  e-pasta starpniecību, telefoniski.

izveidoti stendi informācijas apmaiņai ieejas 
gaiteņos.

notika atvērto durvju dienas jaunuzņemto bērnu 
vecākiem, kā arī atvērto durvju dienas, regulāri notiek 
atklātie audzēkņu un vecāku klases koncerti un vecāku 
sapulces.

 
sadarbība ar citām iestādēm
inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aktīvi 

sadarbojas ar citām novada iestādēm:
• inčukalna pamatskolu un vangažu vidusskolu – kopēji 

koncerti un Muzikālās pēcpusdienas;
• bērnudārziem „ Minka”, „ lapsiņa”, „ jancis” – 

bērnudārzu bērnu iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem 
un mūzikas un mākslas pasauli;

• inčukalna tautas namu un vangažu kultūras namu, 
kur notiek regulāri mūsu iestādes bērnu un skolotāju 
koncerti un mākslas darbu izstādes;

• pasaM „gauja”, veco ļaužu aprūpes centru „ ropaži”, 
vangažu senioru biedrības pasākumi;

nākamā gada plānotie pasākumi
2012. gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar 

Mūzikas un Mākslas programmu veiksmīgu īstenošanu. 
turpināt sadarbību ar inčukalna novada pašvaldības  un 
kaimiņu pašvaldības iestādēm.

tiek plānots turpināt pedagogu profesionālo 
pilnveidošanu un motivēšanu dalībai Eiropas struktūrfondu 
programmās. 
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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, pievēršot uzmanību akreditācijas ekspertu 
komisijas ieteikumiem. 

skolas īstenotās izglītības programmas
skolā 2011./12. 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. 

2011./12. m.g. plānojot mācību saturu savā priekšmetā, 
skolotājs izmantoja gan isEC 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. 2012. gadā 
pēc šīs programmas mācās 11 skolēni. 2011./12. m.g. 
sākumā tika licenzēta pirmskolas izglītības programma 
01011111. 

Mācību grāmatu saraksts nākošajam mācību gadam  
apstiprināts šī gada 9.maijā pedagoģiskās padomes sēdē, 
ar mācību grāmatu sarakstiem līdz 31. maijam iepazīstas 
vecāki.

Mācīšanas kvalitāte
skolā strādā 23 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. par 
to liecina mūsu absolventu tālākās gaitas.

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 galā ar 
audzināšanas darbu un visbiežāk arī skolas ieteikumus 
neņem vērā.

vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
arī 2011./12. 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.

2011./12. m.g. skolā mācījās 182 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, to daļēji palīdz 
licenzētā programma, kas domāta bērniem ar mācīšanās 
traucējumiem un pedagoga palīga atbalsts.

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 pedagogu. klašu audzinātāji 3-4 reizes ir 
organizējuši savās klasēs vecāku sapulces. skolā ir tradīcija 
organizēt pusgadā reizi pasākumus visiem vecākiem. 
2011./12. mācību gada 1.pusgadā vecāki noklausījās  
lekciju „Zēnu un meiteņu psiholoģiskā atšķirība.” otrajā 
pusgadā skola organizēja atvērto durvju dienu, kad 
visi skolas pedagogi laikā no pl.16.00 – 20.00 ir savos 
kabinetos un gatavi individuālām pārrunām ar vecākiem. 
taču vecāku pasivitāte pēdējā m.g. laikā mūs pamudināja 
pieņemt lēmumu aprobežoties tikai ar klašu sapulcēm, jo 
nedrīkstam nelietderīgi izmantot pedagoga brīvo laiku, kā 
arī finanses, kas tiek tērētas lektoram.

atbalsts skolēnam.
2011./12. m.g. tāpat kā iepriekšējos gadus skolā strādā 

medmāsa, kas sadarbībā ar pedagogiem, vecākiem un 
ģimenes ārstiem veic izvērstu veselības aprūpi, uzraudzību, 
profilaktisko darbību un vecāku informēšanu par skolēna 
veselības stāvokli. katru dienu skolēniem tiek mērīts 
cukura līmenis asinīs un pēc vajadzības tiek ievadīta 
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nepieciešamā deva insulīna. 
skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt psihologa 

konsultācijas. skolēniem, kam disleksija, ir pieejama 
logopēda palīdzība. skolā ir pedagoga palīgs un sociālais 
pedagogs.

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 2011./12. 
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, ūdensvada un 
kanalizācijas 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 mācās augsskolā, 
lai iegūtu ķīmijas pedagoga kvalifikāciju. 2011. gada 1 
skolotājs piesakot savu kandidatūru pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanai, saņem 3.kvalitātes 
pakāpi. šos kursus apmaksāja Eiropas sociālais fonds.

Finanšu resursi
2010.gadā skola strādāja vadoties pēc inčukalna novada 

domes un inčukalna pamatskolas 2011.gada 4.martā 
noslēgtā finansēšanas līguma. visi 2012.gada izdevumi ir 
fiksēti grāmatvedībā.

iEstādEs
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inčukalna sporta koMplEkss

iEstādEs

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 28 sporta spēles: 
daudzcīņa, pludmales volejbols, dambretes, zolīte, pokers, 
badmintons, peldēšanas sacensības, spēka vīru sacensības, 
florbols, futbols.

inčukalna sporta kompleksā notika starptautiska mēroga 
sacensības florbolā un badmintonā.

inčukalna sporta kompleksa ir sporta pulcini un sporta 
komandas

1. peldēšanas pulciņš.
2. florbola sešas jauniešu, viena meiteņu,  viena 

pieaugušo komandas.
3. divas basketbola jauniešu komandas.
4. pieaugušo futbola komanda, divas bērnu 

komandas.
5. badmintona pulciņš.

inčukalna sporta komandas piedalījās vairākos 
turnīros:

1. latvijas basketbola čempionātā;
2. latvijas florbola čempionātā;
3. pierīgas čempionātā;
4. starptautiskajā čempionātā basketbolā čehijā “Eiro 

2011”.
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inčukalna tautas naMs

iEstādEs

2011.gadā tautas nama darbība atspoguļojās visa 
novada dzīvē ar nozīmīgiem pasākumiem. kultūras 
darbinieki nāca ar iniciatīvu atzīmēt inčukalna 575 gadu 
jubileju ar paliekošiem darbiem. un, proti, lielāko svētku 
pasākumu reizēs – ii deju svētkos, i pūtēju orķestru 
salidojumā, 42. dziesmu dienā - iedzīvotājiem bija iespēja 
ne tikai priecāties par dejām dziesmām un mūziku, bet arī 
ziedojot dāvināt savam novadam informācijas plāksnes pie 
nozīmīgākajām vēsturiskajām vietām un dabas objektiem. 
tā tika celta iedzīvotāju pašapziņa, patriotisms un 
padziļināta interese par vēsturi un kultūras saknēm. 

šodien mēs jau varam priecāties par senu kulta 
vietu - inčukalna velnalu, kura vēl tika arī labiekārtota 
ar pieejas trepēm un skatu laukumu; ar brāļu kapiem- 
2.pasaules kara padomju karavīru kapiem ( tai skaitā arī 
Hincenbergas muižas parku), i pasaules kara vācu karavīru 
kapiem un ii pasaules karā raganas kaujā kritušo piemiņas 
vietu inčukalna vecajos kapos ( ar kārļa Zāles pieminekli). 
bet latvijas republikas dzimšanas dienā 18. novembra 
pasākumā ikviens padarīto varēja skatīt kopējā izstādē 
„Mēs inčukalnam”. tas bija apkopojums fotokonkursam 
„Mans inčukalns 2011”, kurā piedalījās 21 fotogrāfs 
un vēstures izziņas materiāla kopsavilkums. izstāde ir 
paliekošs darbs, ko tālāk var izmantot izstādīšanai citās 
novada vietās.  

tautas nama publiskie pasākumi iegūst jaunu 
nokrāsu un katru gadu to saturs kļūst kvalitatīvāks un 
profesionālāks. atskatoties gada griezumā uz paveikto, 
ir prieks par tradīciju noturību un cilvēku intereses 
pieaugumu tautas namā. svarīgākie no tiem: dziesmu 
diena, kura jau 42 gadus pulcēja dziesmu draugus 
no visas latvijas; 1. pūtēju orķestru salidojums ar 4 
kolektīvu piedalīšanos; ii deju svētki, kuros uz inčukalna 
estrādes pulcējās vēl nepieredzēts dejotāju skaits - 11 
deju kolektīvi; Mākslas dienas 2011, kurās inčukalnieši 
priecājās par 18 Mākslinieku kopas biedru darbiem un par 
jaunrades konkursa „Minka nāk” 78 inčiem, kas izpildīti 
visdažādākajās mākslinieciskajās tehnikās;  dzejas dienas 
inčukalna parkā zem baltajām akācijām, kurā svarīgākā 
loma ir novadniekiem, kuri raksta dzeju; mazo vokālistu 
konkurss „inčukalna Cālis 2011”, kurā šoreiz pulcēja vēl 
nebijušu dalībnieku skaitu- 27. 

gadskārtu svētki:  
ap Ziemassvētkiem bija laiks danču svētkiem „vilku 

mēneša sadancošanās” , bērnu rūķu svētkiem ar 
komponistu imantu pauru un bērnu eglītei ar zilonīti no 
āfrikas, kā arī pašdarbības kolektīvu veidoto sirsnīgo Zie-
massvētku koncertu.

jauno gadu sagaidījām nedaudz neparasti - visi kopā 
parka estrādē ar rūķiem, čigānieti un laimes lāci, ejot 
rotaļās. jau tradicionāls kļuvis jaunā gada balles pasākums 
pensionāriem un vecā jaungada karnevāls, kurš katru 
gadu pārsteidz ar inčukalniešu izdomu.

lieldienās ir svētki bērniem un tas ir lieldienu 
jampadracis, olu ripināšana, mīklu minēšana un 
šūpošanās. 

jāņus nu jau 2. gadu bija pārņēmuši amatierteātra 
aktieri ar „skroderdienām silmačos” .

tautas namā regulāri var apmeklēt viesmākslinieku 
koncertus un teātra izrādes.

jau 2. reizi ir noticis tautas nama organizētais 4.maija 
velobrauciens, kura laikā varēja iepazīt kaimiņu sējas un 
krimuldas novadus. bet rudenī 1. reizi notika velobrauciens 
„kas jauns novadā”.

Mūsu tautas nama izstāžu darbība iepriekš minētajā 
darba periodā: novadnieces valijas balodes jubilejas 
un; fotogrāfa valda lancmaņa un grafiķes lilitas joņinas 
izstāde, Mākslas dienu 2011 mākslinieku kolektīva 
izstāde, novadnieces daces saulītes personālizstāde un 
jau iepriekšminētā jubilejas gada noslēguma izstāde „Mēs 
inčukalnam”.

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ir rādījuši izaugsmi 
- ar labiem panākumiem startējuši republikas rīkotajās 
skatēs, piedalījušies novada un republikas rīkotajos 
pasākumos. nozīmīgākie notikumi kolektīviem:

- pūtēju orķestris piedalījās pūtēju orķestru 
festivālā saue pilsētā ( igaunijā), brauciena izdevumus 
sedzot ar pašu nopelnīto naudu ziedojumu koncertos; 

- vidējās paaudzes deju kolektīvs „virši” ar vērienīgu 
koncertu atzīmēja savas pastāvēšanas 15 gadu jubileju;

- senioru koris „atblāzma” jubilejas koncertā 
atskatījās uz 45 darba gadiem.

tiek domāts un strādāts, lai ikviens pasākums būtu 
saistošs dažādām paaudzēm.

tautas nama kolektīvs veiksmīgi sadarbojas ar novada 
iestādēm un struktūrvienībām- skolām, bērnudārzu, sociālo 
dienestu, bibliotēku un citiem novada kolektīviem.

ar katru gadu aug arī pašu darbinieku profesionalitāte 
un pilnveidojas komandas darbs.



����

vangaŽu kultūras naMs

iEstādEs

2011.gadā vangažu k/n strādāja 12 darbinieki. 

aktualitātes
tika realizēti iepriekš izstrādātie projekti un turpināts 

darbs pie tiem:
• starptautiskā bērnu aizsardzības diena; 
• teātra dienas festivāls; 
• popiela; 
• Mātes diena; 
• lieldienu pasākums;
• Ziemassvētku koncerts; 
• pašvaldības eglītes bērniem;
• Egles iedegšanas pasākums pie pārvaldes; 
• konkurss “Cālis”; 
• tematiskas izstādes sadarbībā ar pensionāru 

biedrību; 
• ukraiņu, krievu, baltkrievu kultūras biedrību 

koncerti; 
• viesojās teātra izrādes bērniem no valmieras ar 

“šreku” (2 daļas) un H.paukš ar “kā sarkangalvīte ar vilku 
spēlējās”;

• kino bērniem; 
• diskotēkas bērniem un jauniešiem kultūras namā. 

pagājušajā gadā notika aptuveni 30 diskotēkas;
• līgo svētku pasākums pie ezera;
• vokālais konkurss, festivāls “vangažos dzied”, vokālo 

pedagogu meistarklases dalībniekiem;
• valsts svētklos viesojās j.paukštello;
• pilsētas svētku koncerts ar pilsētas pašdarbības 

kolektīviem, tika izveidotas videoprojekcijas par kolektīvu 
darbību;

• sadarbībā ar vidusskolu notika lāčplēša dienas 
atzīmēšana pie skolas;

• latviešu kinofilmas “dancis pa trim” demonstrēšana 
kultūras namos;

• viesojās cirks; 
• viesojās tofiks ar jaungada izrādi u.c pasākumi.

ieviestas jaunas tradīcija kultūras dzīvē:
• 2011.gada sākumā notika pasākums uz ledus ar 

čučumuižas izrādi bērniem, kā arī rotaļām un maskām

pamatā visus tematiskos pasākumus kultūras namā 
veidojam ar pašdarbības kolektīviem, kā rezultātā 
kolektīvu dalībniekiem ir motivācija un iespēja aktīvi 
piedalīties pilsētas kultūras dzīvē un pasākumi ir labi 
apmeklēti.

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”

 pulciņi šogad piedalījās skatēs un konkursos un ieguva 
1,2.pakāpes diplomus:

bērnu vokālais ansamblis “karuselis’’ - 2.pakāpe 
(pierīgas vokālo ansambļu skatē), piedalījās bērnu 
dziesmu konkursos vEF kultūras pilī un “gaujas atbalsīs’’, 
viesojās ar koncertiem inčukalna novada pasākumos un 
pansionātos.

ukraiņu vokālais ansamblis “veselka’’ - 1.pakāpe 
(pierīgas vokālo ansambļu skatē).

krievu vokālais ansamblis “krievu kadriļa’’ - 2pakāpe 
(pierīgas vokālo ansambļu skatē).

ukraiņu vokalais ansamblis “jatraņ’’ - 2.pakāpe 
(pierīgas vokālo ansambļu skatē).

viesojas ar koncertiem jēkabpilī, salaspilī, liepājā un 
citur.

tautas deju kolektīvs “pīladzītis” viesojās inčukalna 
novada deju svētkos, kā arī gaujas pansionātā ar 
koncertu.

teātra studija “pigoriņi” viesojās pansionātos gaujā, 
ropažos.

perspektīvā 2012.gadā: 
 • rast iespēju palielināt darbinieku atalgojumu;
• iegādāties jaunus tērpus bērnu tautas deju 

kolektīvam; 
• turpināt kultūras nama rekonstrukciju (kosmētiskie 

remonti);
• turpināt demonstrēt kinofilmas un multfilmas 

bērniem; 
• turpināt sadarboties ar mūzikas skolu, pensionāru 

biedrību, bērnu dārzu “jancis”, vidusskolu, inčukalna 
tautas namu u.c sabiedriskām organizācijām;

• veidot tradicionālos pasākumus un rast iepspēju 
izveidot jaunus pasākumus.
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inčukalna novada bibliotēka

iEstādEs

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 kopējā 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 ir 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, visiem bibliotēkas apmeklētājiem 
tiek nodrošināta brīva, neierobežota literatūras un 
informācijas saņemšana. 2009. gada 27.oktobrī bibliotēka 
saņēma akreditācijas apstiprinājumu un turpmāk 5 
gadus var turpināt darbu kā kultūras un gaismas nesēja. 
bibliotēka ir ļoti iemīļota skolēnu, jauniešu un dažāda 
vecuma un interešu grupu apmeklētājiem. bibliotēkai ir 
ļoti laba sadarbība ar tautas namu, palīdzam izplatīt un 
pārdot biļetes uz dažādiem koncertiem, pie reizes cilvēki 
palasa kādu žurnālu vai apmeklē internetu. regulāri 
apmeklējam ar saviem lasītājiem operas pirmizrādes, jo 
esam apvienojušies „operas draugos”, braucam ekskursijās 
- līgatne,vienkoču parks, apmeklējam teātri, biežāk 
apmeklējam valmieras teātra izrādes kopā ar saviem 
lasītājiem. bibliotēkas atrašanās vieta ir ļoti pateicīga, 
jo ir centrā, blakus domei, blakus veikaliem, blakus 
tautas namam, blakus dienas centram „sarma”, blakus 
poliklīnikai un pastam. bibliotēkai ir ļoti laba sadarbība 
ar visām iestādēm, domi, skolu. 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. 
2011. gada rudenī bibliotēka vairs neapkalpoja savus 
lietotājus sestdienās, bija daži neapmierinātie, tāpēc uz 
priekšu jādomā, kā pareizāk plānot savu darbalaiku, lai arī 
kaut pāris reizes mēnesī bibliotēka būtu pieejama saviem 
apmeklētājiem. pusgadu veicām grāmatu vadīšanu alise4i 
programmā, pie reizes veicot inventarizāciju. paveicām 
ļoti lielu darba apjomu.

krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
2011.gadā veicām inčukalna bibliotēkā grāmatu fonda 

inventarizāciju, pie reizes rūpīgi izvērtējot katras grāmatas 
lietderīgumu fondā. ievadījām visu grāmatu fondu alise4i 
programmā. ir veikts milzīgs darbs. protams, arī turpmāk 
ir jāvelta darbs pie krājuma izvērtēšanas.

 situācijā, kad bibliotēkas telpas ir samērā mazietilpīgas, 
preses izdevumi bibliotēkā tiek glabāti vienu gadu, pēc 

kā tie tiek nodoti novada bērnudārziem, dienas centriem, 
gaujas pansionātam vai invalīdu biedrībai. 

bibliotēkas papildinājums sastāv ne tikai no 
iepirktajiem iespieddarbiem, bet arī no dāvinājumiem. 
ļoti laba sadarbība mūsu bibliotēkai ir ar avots pr ronaldu 
princi mūsu uzticīgo, atsaucīgo, operatīvo grāmatu 
piegādātāju.

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 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 17975 vienības (uz 01.01.2012.). ar katru gadu šo 
vienību skaits palielinās, tas tiek panākts, plānojot fonda 
papildināšanu, atjaunošanu un krājuma attīrīšanu, arī 
pateicoties deputātu atbalstam finansiāli.

daži bibliotēkas lasītāji lasa tikai žurnālus, tāpēc ir 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 
daudzi lasa krievu valodā, tāpēc iedodam žurnālus, kuru 
nav viņiem - ”ir”(ļoti iecienīts),”Люблю”, bet paši sev 
atvedam „gEo”, „Yes”, „čemodāns” , „ spicīte” u.c.

bibliotēkas krājuma attīstība tiek balstīta uz bibliotēkas 
lietotāju grupu informācijas vajadzību apmierināšanu:

• Mācībām un studijām;
• individuālās tālākizglītības un mūžizglītības 

atbalstīšanai;
• kultūras, tradīciju, zinātnes un mākslas 

apzināšanai;
• praktiska rakstura informācijai
kā redzams zemāk esošajā tabulā, krājumu 

komplektēšana uz vienu lietotāju katru gadu ir mainīga, 
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bet šogad nedaudz uz vienu bibliotēkas lietotāju 
palielinājusies. tikai tagad, krīzes apstākļos, ir krities 
finansējums literatūras iegādei un presei, tāpēc, parakstot 
presi 2012. gadam, vērtējām, no kuriem izdevumiem 
atteikties un kurus paturēt. pērkot grāmatas, vairāk 
apsveram, vai pirkt, vai atteikties.

2009.
gads

2010.
gads

2011. 
gads

lietotāji 1117 1415 1369

iedzīvotāji 4582 4304 4635

Finansējums krājuma 
komplektēšanai (lvl) 4759 4038 3487

līdzekļi krājuma 
komplektēšanai uz 
vienu iedzīvotāju 
pašvaldībā (lvl)

1,03 0,93 1.07

uz vienu lasītāju (lvl) 4.26 2.85 3.18

pakalpojumu piedāvājums un 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 bibliotēkā. bibliotēkai ir viens 
bibliopunkts, kas atrodas dienas centrā „gauja”, astoņu 
kilometru attālumā no bibliotēkas, kurā gaujas iedzīvotāji 
katru trešdienu var gan saņemt, gan nodot grāmatas, kā 
arī pasūtīt tās. lasītājus labprāt apkalpo arī citā laikā, 
jo mums izpalīdz dienas centra „gauja” vadītāja inese 
strauta. vangažu pilsētā ir publiskā bibliotēka, kas no 
2009.g. 1.septembra ir apvienota ar inčukalna bibliotēku. 
vajadzīgo literatūru pasūtam caur sba, kā arī sameklējam 
citās bibliotēkās. tā 2011. gadā pasūtījām no sba 12 
iespieddarbus, bet mūsu bibliotēka citām izpalīdzēja ar 157 
iespieddarbiem. 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 spējas, apkalpojam mājās, 
jo sadarbojamies ar sociālo dienestu. bibliotēkai ir trīs 
nodaļas, diemžēl tās visas atrodas vienā telpā, kas ir 
tikai 134 m2, un, proti, – bērnu, pieaugušo un interneta 
lasītava.

bibliotēkā lasītājiem ir pieejamas 17975 grāmatas, 
no tām 1626 bērnu grāmatas, 51 nosaukuma žurnāli un 
laikraksti latviešu un krievu valodā, ir pieejams bezmaksas 
internets.

bibliotēkā tiek sniegti arī maksas pakalpojumi, kuri ir 
apstiprināti inčukalna novada domē pēc apvienošanās ar 
vangažu pilsētu 14.09.2009.

bibliotēkā ir reģistrēti 1369 lasītāji, no kuriem 463 
ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. sakarā ar 
inventarizāciju, un lasīšanas termiņa pagarināšanu uz vienu 
mēnesi,  bibliotēkā ir krities izsniegums, kā arī lasītāju 
skaits, sarucis arī  apmeklējumu skaits. daudzi apmeklē 
šo kultūras iestādi tikai datorpakalpojumu dēļ, bet arī 
uz datoriem ir pārgājis „bums”. agrāk b-kā iespieddarbu 

lasīšanas termiņš bija 2 nedēļas, bet tagad ir mēnesis, līdz 
ar to lasītāji ņem vairākas grāmatas un lasa ilgāk.

2009 2010 2011
lietotāju 

skaits 1117 1415 1369

izsniegums 50646 55378 49527

apmeklējumu 
skaits 21616 20460 17077

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 viņi 
apgūst bibliotēkas darba iemaņas un informācijas apguves 
prasmes. lietotāju apmācība informācijas apguves praksē 
noris arī ikdienā, veicot individuālo darbu ar lasītājiem.

 Mūsu novads ir bagāts ar dzejniekiem – leons 
briedis, silvija veckalne, arta saukāne ar saviem diviem 
krājumiņiem – „…Marmelādes joks…” un „laižam ogās”, 
tāpēc mums jau tradīcija – rudenī, septembrī iedzīvotāji 
ir iecienījuši dzejas dienas zem klajas debess . pie mums 
ir šāda atsaucība, jo izveidojusies teicama sadarbība ar 
literatūras skolotāju lilitu atari. bibliotēka šogad atkal 
iesaistījusies vkkF lasīšanas veicināšanas programmā „bērnu 
žūrija”,  toties noslēguma pasākumā piedalījās vangažu 
un inčukalna bibliotēkas lasīšanas eksperti. bija ļoti jauks 
ceļojums ar savas eglītes stādīšanu „ļikteņdārzā”, akmeņu 
nolikšanu kopējā krāvumā, kā arī skrīveru „gotiņas” 
konfekšu fabrikas apmeklējums un degustācija. pie 
lasīšanas veicināšanas pasākumiem ir jāmin Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļa. pasākumā notika bērnudārza „Minka” 
bērnu iepazīšanās ar ziemeļvalstu dzīvnieku pasauli, to 
balsīm, dabas parādībām un skaņu grāmatiņu klausīšanās.  
pasākumus organizējot, mēs piedāvājam piedalīties kādai 
konkrētai klasei vai bērnudārza grupiņai. katru gadu uz 
bibliotēku nāk bērnudārza sagatavošanas grupa, kurai 
mēs rādām un stāstām, kādas grāmatiņas ir bibliotēkā, 
lai apgūtu matemātiku, lasītprasmi.ar šīm grāmatām 
iepazīstinām arī vecākus un vecvecākus, liekam izstādēs. 
aicinot uz tikšanos bibliotēkā kādu interesantu personu, mēs 
savlaicīgi pārdomājam, kādai auditorijai tas var interesēt. 
bērnu un jauniešu intereses ir 1. vietā. tā, piemēram, 
lielu uzmanību bibliotēkā pievēršam interneta lietotājiem, 
lai internets būtu droša vide bērniem un jauniešiem, 
izvedam pārrunas, piedalāmies vispasaules drošākā 
interneta dienas atzīmēšanā , pastiprināti pievēršoties 
šai problēmai, stāstām un atbildam uz jautājumiem. 
bibliotēka vienmēr pieejama apmeklētājiem, tā gūstot 
vēl lielāku popularitāti un atpazīstamību. bibliotēka 
sadarbojas ar inčukalna novada pamatskolas bibliotēku. 
regulāri skolā tiek izlikti paziņojumi par pasākumiem un 
jaunumiem bibliotēkā, un līdzīgu informāciju saņemam 
no skolas, kas veicina ciešu sadarbību starp skolu un 
bibliotēku. aktīvi sadarbojamies ar inčukalna novada 
dienas centriem, rīkojam zīmējumu izstādes ar vienādu 
tēmu, piemēram, „Mana maska”, „Mana grāmatzīme”, 
„Ziemassvētki” u.c. 

rīkojām abas novada bibliotēkas - inčukalns un vangaži 
- kopīgu pasākumu ar scenāristi, rakstnieci austru Zīli, par 
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ko lasītāji no vangažiem bija ļoti pateicīgi, jo tikšanās 
bija ļoti sirsnīga, atradās pat kopīgi paziņas un kopīgas 
atmiņas. iesaistām savus lasītājus ekskursijās – vienkoču 
parks līgatnē , operas draugi apmeklējam katru lno 
pirmizrādi. 

tā kā darbs ar bērniem nav iespējams atsevišķā bērnu 
nodaļā, tad tam ir izveidota atsevišķa, neliela zona 
vismazākajiem lasītājiem tepat lasītāju zālē – īpaši plaukti, 
noformējums un paklājiņš. ir bērnu spēļmantiņas, mašīnas, 
grāmatiņas ar skaņām, dažādas bērnu enciklopēdijas. 
Maziem bērniem ļoti patīk grāmatiņas ar dažādām skaņām 
– dzīvnieku, mašīnu, dabas parādību, u.c. uz bibliotēku 
nāk bērni ar vecākiem, vecvecākiem, visiem atrodam kādu 
nodarbi, vai grāmatas, vai žurnālus. 
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rādītāji 2009 2010 2011
lasītāju skaits 328 464 463

apmeklējumu 
skaits 5827 6047 4441

izsniegums 6114 7011 5896

pēdējo piecu gadu laikā bibliotēka ir realizējusi 
vairākus projektus, piesaistot papildus līdzekļus (skatīt 
zemāk tabulā). tomēr, kaut arī mēs piedalāmies dažādos 
projektos, tomēr mūsu bibliotēku neiekļauj atbalstāmo 
bibliotēku sarakstā, jo uzskata, ka mūsu bibliotēka ir 
pietiekami apgādāta ar saviem, pašvaldības līdzekļiem. 

pasākumi un aktivitātes datums apmeklējums

grāmatiņu skaņu pasaulē 31.01 20 bērni+2 
audz.

dzejas pēcpusdiena 
pansionātā „gauja” 02.02 23

konkurss „Zīmēsim 
grāmatzīmes!” 03.02 15

drošāka interneta diena 08.02 21

iepazīsim savu bibliotēku ! 18.02 27

tikšanās ar rakstnieci 
austru Zīli 01.03 25

internetbankas prasmju 
nedēļa ar swedbank 

pārstāvi 11.03 10

b/d „kukainīši” 
– iepazīšanās ar kukaiņu 

pasauli bibliotēkā 03.03 24

oliņ, boliņ! krāsainās oliņas 15.04 22

bauer firmas prezentācija 19.04 17

pasaku valstībā 06.05 20

grāmatbuss inčukalnā, 
gaujā 11.08

dzejas dienas zem 
akācijām 10.09 85

bērnu žūrijas brauciens uz 
likteņdārzu 27.10 45

līgatnes dabas takas, 
vienkoču parks 28.10 15

Ziemeļvalstu nedēļa 15.11 20

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
nodrošinājums

bibliotēka strādā ar alise4i versiju.
bibliotēkā ir uzstādīts atsevišķs dators ar elektronisko 

katalogu, pie kā jebkurš bibliotēkas lietotājs var pieiet 
un, ievadot autoru vai citus viņam zināmos datus par 
iespieddarbu, noskaidrot, vai iespieddarbs ir bibliotēkā 
pieejams. to var arī 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 
12 datori. informācijas stends bibliotēkā atspoguļo ne 
vien informāciju par grāmatu krātuves darba laiku, 
noteikumiem, maksas pakalpojumiem, bet arī, kur meklēt 
palīdzību kritiskos brīžos, kur zvanīt, kur meklēt darbu, 
kā rakstīt Cv, utt.

 jau šogad bibliotēka plāno uzsākt lietotāju elektronisko 
reģistrāciju un krājumu automatizētu izsniegšanu un 
saņemšanu, kas darbosies kopā nu jau ar esošo bibliotēkas 
grāmatu elektronisko katalogu.

bibliotēkas elektroniskajā grāmatu katalogā ir savadītas 
visas bibliotēkā esošās grāmatas, un jaunās grāmatas 
tiek ievadītas tūlīt pēc apstrādes. šis katalogs ir brīvi 
pieejams visiem bibliotēkas apmeklētājiem un katalogā 
var iekļūt arī no inčukalna novada mājas lapas www.
incukalns.lv, kur sadaļā kultūra – bibliotēka ir atrodams 
katalogs apmeklētājiem. diemžēl katalogā nav redzams, 
vai grāmata ir uz vietas bibliotēkā, vai nav, kas arī ir 
par pamatu uzsākt bibliotēkas krājumu automatizētu 
izsniegšanu un saņemšanu. 2009. gada marta mēnesī tika 
izveidota bibliotēkai pašai sava mājas lapa internetā www.
biblioteka.incukalns.lv.

bibliotēkā ir lokālais datortīkls, visas darba vietas ir 
pieslēgtas internetam. 

pieejams salaspils novada veidotais Elektroniskais 
katalogs, analītikas datubāze un novada datubāze - 
http://katalogs.biblioteka.salaspils.lv

novadpētniecības darbs
inčukalna mājas lapā www.incukalns.lv, ir sadaļa – 

novadpētniecība www.novads.incukalns.lv , kurā atrodami 
materiāli par inčukalna vēsturi, materiāli par tikšanos ar 
interesantiem cilvēkiem inčukalnā, par latvijas lielāko 
problēmu – gudrona dīķi un aktivitātēm ap to, 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”, ko savos 
pētījumos un rakstos ļoti daudz izmanto skolēni, studenti 
un visi interesenti. bibliotēkā ir mape, kurā mēs krājam 
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visus inčukalna novadā izdotos laikrakstus, – agrāk bija 
„inčukalna laiks”, tagad, pēc apvienošanās ar vangažiem – 
„novada vēstis”. ir mape, ko ļoti iecienījuši dienas centru 
vadītāji, praktisko darbu darītāji, – „derīgie padomi”, kurā 
ir apkopoti materiāli par dažādu dāvanu izgatavošanu, 
dažādi praktiskie padomi visdažādākās dzīves situācijās. 

projektizstrāde
Mūsu bibliotēka piedalās visos izsludinātajos kkF 

projektos, bet no 2009.gada nepiedalāmies „bērnu 
žūrijas” kopējā projektā, bet tikai vietējā mēroga – savā 
bibliotēkā. taču šogad mūsu bibliotēka pieteicās „bērnu 
žūrijā”, un šogad eksperti vērtēja piedāvātos darbus un 
noslēgumā organizējām dalībniekiem (40) kopā ar vangažu 
bibliotēkas ekspertiem ekskursiju uz „likteņdārzu”. lai 
būtu interesantāk, – kopā ar mums pasākumā piedalījās 
pasaku tēli pīle pekste un vāverēns toms. Mūsu lasītāju 
ekspertu grupa, kopā ar ekspertiem no vangažu bibliotēkas 
iegādājās likteņdārzā savu eglīti un iestādīja (mūsu brašie 
zēni), pieliekot vēlējumu no visiem inčukalna bērniem.  
atpakaļ braucot, mēs apmeklējām skrīveru konfekšu 
fabriku „gotiņa”. arī tur mums visu izstāstīja par konfekšu 
tapšanu, cienāja ar konfektēm, rādīja filmu. braucot 
mājup, eksperti atbildēja uz konkursa jautājumiem par 
izlasītām grāmatām un par pareizām atbildēm saņēma 
dāvaniņas. 

vēl mēs ņēmām dalību gadskārtējā Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļā, stāstot bērnudārza „Minka” bērniem, 
kādi dzīvnieki un mūzikas skaņas ir ziemeļu tautām, kas 
attēloti mūzikas skaņu grāmatās. visu to stāstīja un skaņas 
lika bērniem klausīties un minēt skaistā vāvere.

Metodiskais un konsultatīvais darbs
inčukalna bibliotēkas darbinieki sadarbojas ar sava 

reģiona bibliotēkām – garkalnes, vangažu, sējas, siguldas, 
allažu un citu novadu bibliotēkām – līvānu, juglas, 
daugavpils, jelgavas Za bibliotēku. bibliotēkas darbinieces 
apmeklē izglītojošos kursus, visus metodiskos seminārus, 
mēs meklējam iespējas pašizglītībā (bibliotekārs izglītojas 
katru dienu, izlasot jauno presi). lūdzam konsultācijas 
neskaidros jautājumos bibliotekārajā darbā, sniedzam 
konsultācijas viens otram, vienmēr saņemam izsmeļošas 
atbildes neskaidros jautājumos no metodiķes. sekmīgs 
darbs ir veiksmīgas sadarbības rezultāts, jo bez sadarbības 
nav iespējams mūsu darbs. regulāri bibliotēkas vadītāja 
sniedz konsultācijas un rekomendācijas vangažu bibliotēkai. 
visi darbinieki sanāk 1x mēnesī un pārrunā dažādus darba 
un sadzīves jautājumus.

bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis atbilst mūsdienu 

prasībām, bibliotēka ir aprīkota ar apsardzes sistēmu, 
ugunsdzēsības signalizāciju, ventilācijas sistēmu, 
kondicioniera iekārtu un novērošanas kamerām. tomēr 
bibliotēkai trūkst telpas krātuvei, garderobei, noliktavai, 
plašākam bērnu stūrītim, kur bērni varētu rotaļāties, un 
lielāku pasākumu organizēšanai, taču, ja ir nepieciešamība, 
lielākus pasākumus bibliotēka rīko inčukalna novada tautas 
namā, kas atrodas 50 metru attālumā no bibliotēkas.

personāls
bibliotēkā strādā trīs darbinieki – bibliotēkas vadītāja, 

bibliotekāre un datoru speciālists uz pusslodzi. 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 modernizēšanu un attīstīšanu. (Zemāk tabulā ir 
redzami darbinieku apmeklētie kursi, semināri un pieredzes 
apmaiņas braucieni). sekojam līdzi visiem piedāvātiem 
kursiem, lai izglītotos, celtu savu kvalifikāciju.

Finansējums
(lvl) 2009 2010 2011

kopā 31344 53303 54069

pašvaldību 
budžets 30537 51903 52775

Maksas 
pakalpojumi 207 340 226

sponsorējumi, 
ziedojumi 100 100

no valsts 
budžeta 600 960 968

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 normatīvajos aktos noteiktajam 
finansējuma apjomam bibliotēkām. par 2010. gadu 

finansiālo atskaiti veic inčukalna novada bibliotēka, jo 
abām novada bibliotēkām – inčukalna un vangažu – gada 
budžets ir kopējs.

kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. 
publicitāte.

bibliotēkā tiek organizēti gan pašvaldības, gan rajona, 
gan republikas līmeņa pasākumi – semināri, konferences, 
kas vienlaikus veicina arī bibliotēkas publicitāti. aktīvi 
darbojamies ar pašvaldības deputātiem, risinām kopīgi 
problēmas, meklējam risinājumu, iesaistām pasākumos. 
sniedzam informāciju par savu darbību. visus pasākumus 
realizējam kopā ar visām pašvaldības iestādēm, valstiskām 
un nevalstiskām organizācijām, cenšamies informāciju 
novadīt visiem interesentiem. 

bibliotēka apmeklētājus informē par dažādiem 
jaunumiem, ievietojot informāciju inčukalna novada 
mājas lapā www.incukalans.lv , bibliotēkas mājas lapā 
www.biblioteka.incukalns.lv , inčukalna novada avīzē 
”novada vēstis” (agrāk „inčukalna laiks”), kā arī inčukalna 
iedzīvotājiem pieejamos laikrakstos „siguldas elpa”, 
„apriņķa avīze”. par interesantākajiem pasākumiem 
informējam lielākos preses izdevumus. par bibliotēkas 
notikumiem raksta arī deputāte Zinta nolberga (darbojas 
kultūras komitejā). bibliotēkā tiek rīkotas izstādes, 
tematiskie un citi pasākumi.
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pa soCiālās aprūpEs Māja “gauja”

uz 2011gada 1. janvāri iestāde nodrošināja  ilglaicīgu 
sociālo aprūpi 58  klientiem. Faktiskais vietu aizpildījums 
(gultu dienas) – 21053 , no tām:

• 4 personas, kuras iestājušās līdz 1.01.1998.;
• 5 personas, maksas pakalpojuma vietas;
• 49 personas, pierīgas pašvaldību  iedzīvotāji.
• vidējais klientu vecums 83,2 gadi.

iestādē dzīvo 20 invalīdi, kuriem ir pārvietošanās 
grūtības un izmanto ratiņ krēslus, 30 klienti ir smagi guloši, 
kopjami, 5 klienti barojami, un tiem ir nepieciešama īpaša 
diennakts aprūpe.

iestādē personāla kvalifikācijas paaugstināšana 
tiek plānota saskaņā ar Mk not.nr. 291.  darbinieki 
papildinājuši savas zināšanas dažāda veida kursos un 
semināros:

• kustību nozīmi un terapiju vecu cilvēku aprūpē  8 
stundas;

• inkontinences risināšanas iespējas 8 stundas;  visi 
aprūpētāji;

 pavāre apguva 8.stundu apmācību ‘’publiskā iepirkuma 
normu piemērošana valsts un pašvaldības iestādēs;

pasaM „gauja” ir savas ikgadējās tradīcijas svētku 
svinēšanā:

• klientu dzimšanas dienas;
• lieldienas, jāņi un  Ziemassvētki;
• veco ļaužu diena un valsts proklamēšanas 

gadadiena;
•  notiek luterāņu, katoļu un pareizticīgo 

dievkalpojumi; 
• 1x nedēļā baptistu dievkalpojums;
• klientiem ir iespēja iepirkties veikalā siguldā  – 1x  

mēnesī;
• apmeklēt pasākumus ārpus institūcijas, kā piem., 

rīgā  teātra izrādes, ekskursijas, dievkalpojumus baznīcā, 
koncertus, u.c.;

• iestādē ar koncertiem ciemojušies kori „vecrīga”, 
„sudrabotā gaisma” un inčukalna novada ansamblis 
„rudzupuķes”;

• piedalīties inčukalna pensionāru ballē.

Finanšu līdzekļu izlietojuma 
kopapjoms uz vienu personu

2011.
gadā/Ls

2010. 
gadā/Ls

kopējie izlietotie līdzekļi - 
mēnesī 333,74 358,20

ēdināšanai izlietotie līdzekļi 
– dienā 1,62 1,55

Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi 
– dienā 0,19 0,20

Mīkstā inventāra iegādei 
izlietotie līdzekļi – mēnesī 0,00 0,04

sanitāri higiēniskai apkopšanai 
izmantojamo materiālu iegāde 

- mēnesī
12,55 9,85

Finansējums un tā izlietojums 
pasaM  „gauja” finansējums sastāv no pašvaldības  

budžeta dotācijas par 4 personām ,personu iemaksām –  90% 
pensiju daļas, apgādnieku maksām un pašvaldību norēķiniem 
par iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem. 

2011. gadā iestādes izdevumi sastādīja ls 234209,00 
,  finansu līdzekļu izlietojums uz vienu personu mēnesī 
– ls 333,74.

Finanšu līdzekļu izlietojums 2011. gadā pieaudzis 
ēdināšanas izdevumos , kas saistās ar pārtikas preču 
padārdzinājumu. pieaudzis smagi slimo guļošu skaits , kas 
padārdzinājis sanitāri higiēnisko preču pieaugumu par 2,7 
ls dienā. 

 
galvenie darbības virzieni 2012.gadam
1. veikt uzlabojumus sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas procesa uzlabošanā:
1.1. regulāra klientu funkcionālo spēju novērtēšanu;
1.2. vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale 

starp sociālā darba speciālistiem;
1.3. piesaistīt rehabilitācijas speciālistus – ergoterape

itu,fizioterapeitu;
1.4. attīstīt aktivitātes, nodarbības un darba terapiju 

pasīviem klientiem;
2. dažādot pakalpojumu klāstu paredzot jaunu 

klientu grupu piesaisti;
3. palielināt sabiedrības informētību par sociālās 

aprūpes pakalpojumu pieejamību;
4. nodrošināt iestādes darbiniekiem kvalifikācijas 

pilnveidi sociālā darba jomā iespējamā finansējuma 
robežās;

5. nodrošināt gulošos  klientus ar funkcionālām 
gultām.
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psia “vangaŽu naMsaiMniEks”
darbības veids
namu apsaimniekošana, siltuma pārvade un realizācija, 

starpniecība pakalpojumu sniegšana, dažāda veida 
komunālie pakalpojumi.

sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā
saskaņā ar dzīvokļu īpašniekiem izsūtītām 2011.gada 

tāmēm apsaimniekošanas maksa sastāda 0,34 ls par 1m2, 
kas ietver sevī obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības 
0.30 ls un uzkrājumi 0.04 ls apmērā. Citi pārvaldīšanas 
darbi, piem., 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 ga01,03,05,Me02,04,
si07,06,vi06 mājas ir pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības un 
noslēgušas ar sia „vangažu namsaimnieks” pārvaldīšanas 
līgumus. tika turpināts darbs ar EraF līdzekļu piesaisti. 
vi15,ga16,da14,ga07 ir piekrituši veikt māju siltināšanu. 
no māju iemaksātājām apsaimniekošanas maksām saskaņā 
ar 2011.gada tāmēm viekti paši neatliekamākie dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas darbi:
- siltumcauruļu siltumizolācija bēniņos: gaujas 3, 5, Meža 
2, 4, siguldas 6, vidzemes 6, 7;
- siltumcauruļu siltumizolācija pagrabos: dārzu 14;
- kanalizācijas nomaiņa pagrabos: gaujas 7, 9, 11, dārzu 
14, parka 6, priežu 1, 2, 3, siguldas 1a, 2, 2a, siguldas 4, 
8, smilšu 1, vidzemes 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15;
- kārsta un aukstā ūdens ventiļu nomaiņa pagrabos un 
bēniņos: gaujas 3, 5, dārzu 14, Meža 4, parka 4, 6, priežu 
1, 2, 3, siguldas 1, 1a, 2, 2a, siguldas 4,
6, 8, smilšu 1, vidzemes 6, 7, 12, 15;
- jumta hidroizolācijas darbi dārzu 14;
- nojumes izgatavošana, uzstādīšana un remonts: gaujas 4, 7, 8, 
9, 11, 14, vidzemes 2, 4, 13, 15, siguldas 1a, 2a;
- apmales un ieejas betonešana: vidzemes 6, parka 4, 6, 
siguldas 2a;
- jaunas elektroinstalācijas ierīkošana pagrabos: gaujas 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, Meža 2, 4, 
siguldas 1, vidzemes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, priežu
1,2,3;
- jauno apgaismes ķermeņu un kustības sensoru uzstādīšana kāpņu 
telpās: dārzu 14, siguldas 4, siguldas 2a, vidzemes 12.
- kāpņu telpu remonts vidzemes 12, siguldas 1a, 2a 
(14kt)

atskaites gadā sabiedrība ilgtemiņa ieguldījumu un 
inventāra uzlabošanai veikusi sekojošo:

saskaņā ar 2007.gadā noslēgto sadarbības līgumu 
vangžu pilsētas sadzīves atkritumus turpina izvest 
siguldas pilsētas pašvaldības sia „juMis”, kuras tarifs 
ir salīdzinoši augsts, ņemot vērā tirgus situāciju. sia 
„vangažu namsaimnieks” nevar organizēt jaunu iepirkumu 
atkritumu izvešanai, lai samazinātu iedzīvotāju izmaksas, 
līdz brīdim, kamēr pašvaldība noteiks vienoto atkritumu 
apsaimniekotāju inčukalna novadā. izvesto atkritumu 
daudzums no vangažu pilsētas 2010.gadā bija par 5% 
mazāks, t.i. 7115 m3 jeb 0.16m3/cilv (-5%, 7468-2010, 

7336m3-2009), naudas izteiksmē par 16% mazāk, rēķinot 
uz vienu iedzīvotāju, sastāda 1.35 ls/cilv. mēnesī (-16%, 
1,60-2010, 1,53-2009)

par siltumenerģijas pārvadi un realizāciju
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

lēmumu, sia „vangažu namsaimnieks” siltumenerģijas 
tarifi ir piesaistīti pie dabas gāzes tirdzniecības cenas. 
2011.gadā gāzes cena ir mainījusies daudzkārt, pieaugot 
ziemā, līdz ar to sia „vangažu namsaimnieks” tarifi tika 
attiecīgi mainīti. sia “vangažu namsaimnieks” ir veics 
sekojošus darbus:

- ierīkojis jaunus siltummezglus pr01,02,03,pa04,06
- dārza ielas 14 katlu tekošā apkope un remonts - 

siltummezglu automātikas apkope, regulēšana
- siltumtrases hidrauliskā pārbaude, kompensatora 

dn150 nomaiņa
- siltumskaitītāju verificēšana un nomaiņa
- iegādāta programma, kas palīdzēs attalināti kontrolēt, 

regulēt katru siltummezglu vangažos. nākošajā gadā 
tiks iegādāts aprīkojums siltummezgliem. pārskata gadā 
sabiedrība ir laicīgi norēķinājusies ar siltumenerģijas 
ražotāju, lai gan iedzīvotāju parādi par siltumenerģiju 
2011.gadā sastāda 14% no izrakstītiem rēķiniem par 
siltumenerģiju, un 2011.gada iedzīvotāju parāds sastāda 
200 000 ls. parāds ir strauji pieaudzis +74% no iepriekšēja 
gada (115000ls parāds 2010.gadā).vidējais rēķins mēnesī 
par siltumenerģiju 2011.gadā bija 0,80 ls/m2. kopējais 
pārdotais siltumenerģijas apjoms iedzīvotājiem sastāda 
13000MWh.

nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
turpmāk sabiedrība veiks plānotus remonta darbus 

saskaņā ar 2012.gada tāmēm, t.i., turpinās kāpņu telpu, 
mainīs ieejas durvis uz dzelzs durvīm, ierīkos

jaunu elektroinstalāciju māju pagrabos, hidroizolēs 
jumtus, veiks apmales betonēšanu un skursteņu remontus, 
kā arī mainīs mājas maģistālo 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 uzstādīts aprīkojums siltummezglu 
attālinātai kontrolēšanai vangažos. ir sagatavots tehniskais 
projekts siltumtrases rekonstrukcijai 500m garumā, 
projekta izmaksas ~110 000 ls. ir nepieciešams nomainīt 
katlu dārzu ielā 14, projekta izmaksas ~10 000 ls.

ir nepieiciešams nopirkt jaunu traktoru ar aprīkojumu, 
izmaksas ir ~20 000 ls.

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.
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psia “vangaŽu avots”
darbības veids
psia „vangažu avots” galvenais darbības virziens ir ūdens 

piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana inčukalna 
novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā
sabiedrības neto apgrozījums 2011. gadā bija ls 

196076.00. sabiedrība 2011 gadu noslēdza ar zaudējumiem 
lvl 18233.00 apmērā. galvenie zaudējumu cēloņi ir 
neparedzētās ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas, 
kas radās īstenojot projektu „ūdenssaimniecības attīstības 
19austrumlatvijas 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 joprojām pārņemtā inčukalna novada 
ūdenssaimniecībā notiek saimniecības sakārtošana, kā arī 
inčukalna novadā ir daudz nemaksātāju par sniegtajiem 
pakalpojumiem, kuri palielināja šaubīgo debitoru summu 
par 2447.00 ls

sabiedrības  „vangažu avots” galvenie klienti starp 
vidējām sabiedrībām 2011 gadā  bija sia „industriālais 
parks”, sia „alus nams”, vangažu bērnudārzs, inčukalna 
sporta komplekss u.c.

sabiedrības neto apgrozījums palielinājies sakarā ar to, 
ka 2010. gada beigās pievienoja visu inčukalna novadu. 
klientu skaits ir palielinājies.

svarīgākie pasākumi 2011 gadā
2011. gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja ūdens 

piegādei un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai inčukalna 
novada vangažu, inčukalna, gaujas, kārļzemnieku, 
stalšēnu, kalndzirnavu, indrānu iedzīvotājiem un 
juridiskām personām.

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.

svarīgākie gada pasākumi bija projekta id nr. 
3dp/5.1.1.0./08/ipia/vidM/044 ietvaros tika realizēta 
būvniecība ūdensapgādes uzlabošanā par kopējo summu 
283 132, 80 lvl ko realizēja sia „ūdensnesējs”.

kā arī projekta id nr. 3dp/5.1.1.0./08/ipia/vidM/044 
ietvaros 2011.gadā tika realizēta būvniecība notekūdeņu 
attīrīšanas uzlabošanai par kopējo summu 988 225,00 lvl 
ko veica sia „ konsorcijs koger un partneri”

tāpat turpinājās noslēgti līgumi par būvuzraudzību ar 
būvuzraugu sia „CoWi latvija”  un sia „MXM” un līgums 
par autoruzraudzību ar sia „ Firma l4” 

2011.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.

2011. gada bija vairākas lielas ūdensvadu tīklu avārijas, 
kas tika likvidētas.

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
2011.gadā turpināt strādāt pie kohēzijas fonda projekta 

realizācijas otrās kārtas, kurā paredzētas aktivitātes ir 
kvalitatīva dzeramā ūdenspiegādes nodrošināšanai un 
ūdens resursu aizsardzībai vangažu pilsētā.

• tika izveidotas trīs jaunas artēziskās akas
• tika tamponētas piecas neizmantojamas artēziskās 

akas
• tika uzbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija ar ražību 

750m³ /d.n.
• tika rekonstruēts ūdens tornis ar rezervuāra tilpumu 

200 m³
• tika iegādāta mobilā dīzeļelektrostacija.
• tika iesākta jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

izbūve.

kopumā izvērtējot uzņēmuma darbību ziņoju, ka 2011.
gadā, tika veikti sekojoši darbi lai nodrošinātu galveno 
uzņēmuma uzdevumu nodrošināt vangažu pilsētā un visā 
inčukalna novadā dzeramā ūdens piegādi  un notekūdeņu 
novadīšanu: 

1. tika veikta ūdensvadu skalošana caur hidrantiem 
inčukalnā, vangažos, gaujā.

2. likvidēti vairāki kanalizācijas tīkla aizsērējumi 
inčukalna novadā inčukalnā, gaujā, vangažos, 
kārļzemniekos.

3. tika veikti ūdensvada remontdarbi visā inčukalna 
novadā.

4. tika pilnībā nomainīti maģistrālie ūdens vadi 
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indrānos.
5. tika likvidētas vairākas lielas ūdens tīklu avārijas 

visā inčukalna novadā.
6. tika uzstādīti visā inčukalna novadā ūdens uzskaites 

mezgli.
7. tika saremontēti žogi ap urbumu akām un uzstādītas 

brīdinājuma zīmes „nepiederošiem ieeja aizliegta”.
8. tika sakārtotas darba drošības un ugunsdrošības 

instrukcijas un noinstruēti darbinieki.
9. tika reorganizēta uzņēmuma struktūra un tika 

samazināts strādājošo skaits.
10. tika noslēgti darba līgumu pielikumi.
11. tika izstrādāta un apstiprināta dzeramā ūdens 

kārtējā  monitoringa programma  2012.gadam.
12. tika veikta ūdenstorņu rezervuāru sanitārā apstrāde 

inčukalna novadā inčukalnā, gaujā, vangažos.
13. tika veikta kompleksā ūdenstorņa skalošana un 

dezinfekcija (darbus veica sia „dEsCo”) inčukalna novadā 
inčukalnā, gaujā, vangažos.

14. tika nomainīts atpakaļ vārsts kanalizācijas sūkņu 
stacijā.

15. tika nomainīts dziļurbuma sūknis un uzstādīts jauns 
hidrofors stalšēnos. 

16. tika nomainīti hidrofoni ūdensapgādei 
kārļzemniekos

17. sistemātiski tika risināti jautājumi par 
ūdenssaimniecības rekonstrukciju.

18. sistemātiski vadoties pēc monitoringa programmas 
tiek veiktas dzeramā ūdens analīzes.

19. sagatavoju un iesniedzu gada pārskatu par 2011.
gadu.

20. sešas reizes veicām talku kanalizācijas sūkņu 
stacijā vangažos.

21. tika noteikts un samaksāts dabas resursu nodoklis 
par 2011 gadu.

22. notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs veicām 
elektromotoru nomaiņu, kā arī kompresoru remontu 
gaujā, inčukalnā vangažos, kārļzemniekos, gaujā.

23. apstiprināju dzeramā ūdens monitoringu 2011.
gadam.

24. uzņēmumā tika veiktas pārbaudes no latvijas 
republikas veselības ministrijas veselības inspekcijas

25. uzņēmumā vairākas reizes tika veiktas pārbaudes 
no lielrīgas reģionālās vides pārvaldes.

26. tika izstrādāts tEp inčukalna un gaujas ciema 
notekūdeņu un dzeramā ūdens tīkla rekonstrukcija, kas 
tika iesniegts vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijā apstiprināšanā.

uzņēmumā zaudējumi radušies no ļaunprātīgiem 
nemaksātājiem un ūdenstīklu remontdarbiem.

jācer, ka 2012.gadā uzņēmumam nebūs jāveic 
neparedzēti remontdarbi ar tik dārgām izmaksām.

domāju, ka ir iespējams samazināt administratīvās 
izmaksas.

uzņēmumam nepieciešams iegādāties darba spējīgu 
asenizācijas transporta līdzeklis, lai ātrāk un operatīvāk 
varētu apkalpot inženiertīklus.

tāpat turpināt aktivitātes ar komunālajiem 
notekūdeņiem vidē novadīto piesārņojuma apjoma 
pazemināšanu. kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu 

iEstādEs

inčukalna novadā.
piesaistīt vairāk uzmanības sabiedrības tiešo izmaksu 

efektīvai samazināšanai un administratīvo izdevumu 
kontrolei. samazināt elektroenerģijas patēriņu.

2012. gadā nebūs nepieciešams celt tarifus ūdens 
piegādei un kanalizācijas novadīšanai..

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
2011 .gadā zaudējuma summa 18233.00 lvl 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 19.00 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 2975 
pacienti. 

2011. gada laikā vangažu ambulancē pie medicīnas 
darbiniekiem ir reģistrēti 25245 apmeklējumi, tai skaitā 
slimības dēļ – pieaugušie-12783, bērni – 1802 veiktas 
1013 mājas vizītes, tai skaitā pie bērniem – 682. veiktas 
36 ambulatorās operācijas, 2011 procedūras, 3622 Ekg, 
veiktas uz vietas un nosūtītas izmeklēšanai – 6123 analīzes, 
veiktas citoloģiskās izmeklēšanas 512 sievietēm.

2011.gada vangažu ambulances ieņēmumi

2011.gadā vangažu ambulances 
ieņēmumi

izpilde 
2011

izpilde 
2010

valsts budžeta līdzekļi 
(slimokase) 93296 100522

tiešie maksājumi ( pacientu 
iemaksas +maksas pakalpojumi) 12632 13680

kopā 105928 114202

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.

3. piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana – mājas 
aprūpes nodrošināšana.
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koMisijas

adMinistratĪvā koMisija
inčukalna novada domes administratīvo pārkāpumu 

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. 

administratīvo pārkāpumu komisija savā darbībā ievēro 
latvijas republikas likumus, latvijas administratīvo 
pārkāpumu kodeksu, latvijas republikas Ministru kabineta 
noteikumus, inčukalna novada domes lēmumus,  citus 
nepieciešamos normatīvos dokumentus, administratīvo 
pārkāpumu komisijas nolikumu. 

administratīvo pārkāpumu komisija izskata un pieņem 
lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties 
uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo 
pārkāpumu. 

administratīvo pārkāpumu komisija ir izveidota 5 
locekļu sastāvā:

- deputāti: iveta skurule, armands Cīrulnieks
- bāriņtiesas pārstāvis: iveta kokina
- policijas pārstāvis: Elizabete liepiņa
- domes darbiniece, novada iedzīvotāja: svetlana 

Cepurniece 
komisija ir ievēlējusi:
• komisijas priekšsēdētāju – ivetu kokinu
• priekšsēdētājas vietnieku – ivetu skuruli 
• atbildīgo sekretāru, kurš nav komisijas loceklis 

– karinu Īli 
administratīvās komisijas priekšsēdētāja, locekļu un 

atbildīgā sekretāra amats tiek apmaksāts pēc domes 

noteiktās stundu tarifa likmes, nepārsniedzot 15 stundas 
mēnesī. 

administratīvo pārkāpumu 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  pieredzi pagastu 
administratīvo pārkāpumu profilakses sistēmā. 

f) sniegt informāciju inčukalna novada iedzīvotājiem 
atbilstoši savai kompetencei. 

g) izskatīt administratīvo pārkāpumu komisijai adresētos 
fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegt atbildes 
iesniedzējiem. 

administratīvo pārkāpumu komisijas sēdes notiek katra 
mēneša pēdējā trešdienā plkst. 17.00 inčukalna novada 
domē.

2011. gadā administratīvo pārkāpumu komisija saņēmusi 
un izskatījusi 43 administratīvo pārkāpumu protokolus:

n.p.k. pants, panta nosaukums
proto-
kolu 

skaits

piemērojamais sods

brīdinājums soda nauda
(apmērs)

1. 106.p. pirmā d. – par dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izmantošanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana. 5 2

2.

152.p. pirmā d. – par būves renovāciju, rekonstrukciju vai 
restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas (izņemot 

gadījumus, kas noteikti vispārīgajos būvnoteikumos) vai 
vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas 

noteikumu pārkāpšanu.

2 100,00

3.
171.p. pirmā d. – par alkoholisko dzērienu vai citu 

apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos to ietekmē esot 
nepilngadīgam

2 2

4. 173.p.1.d. – par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. 1 1

5. 186.p.  otrā d. – par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas 
latvijas teritorijā. 23 83,00

6.  42.p. ceturtā d. – par smēķēšanu sabiedriskās vietās, ja to 
izdarījis nepilngadīgais 2 2

Kopā: 35 7 183,00

Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa:
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Pēc saistošajiem noteikumiem:

koMisijas

n.p.k. pants vai punkts, panta vai punkta nosaukums protokolu 
skaits

piemērojamais sods

brīdinājums soda nauda
(apmērs)

1.

inčukalna novada saistošie noteikumi nr. 16/2009 „par 
sabiedrisko kārtību” 

punkts 12.8 – par sabiedriskā miera traucēšanu; 1 10,-

2. punkts 12.22 – par atrašanos sabiedriskā vietā ar 
atvērtu alkoholisko dzērienu 1 5,-

punkts 12.51– par piebraucamo ceļu aizšķērsošanu. 1 10,-

Kopā: 3 25,-

administratīvo pārkāpumu komisija 2011. gadā izskatot 43 administratīvo pārkāpumu protokolus, 5 gadījumos 
lietvedību izbeigusi, 7 gadījumos izteikusi brīdinājumus,  pārkāpējiem uzlikusi sodu naudu par kopējo summu lvl 
208.00, no kuras pašvaldības kasē iemaksāti lvl  148.00.

iEpirkuMa koMisija

*pil – publisko iepirkumu likums
turpinās inčukalna novada domes iestāžu, struktūrvienību 

vajadzību apzināšanas process un darbs pie iepirkumu 
procedūru apvienošanas.

2011.gadā 3 atklātie konkursi ir noslēgušies bez 
rezultātiem – tie tika pārtraukti, jo iesniegtie piedāvājumi 
neatbilda konkursa prasībām vai piešķirtajam finansējuma 
apjomam.

procedūra
2010 

procedūru 
skaits

2010 
noslēgti 
līgumi

2011 
procedūru 

skaits

2011 
noslēgti 
līgumi

paredzēts 
2012

atklāts 
konkurss 7 5 7 4 10

pil 8.7.p.* 2 2 2 1 -

pil 8.1.p* 24 24 19 17 20

sabiedrisko 
pakalpojumu 
vajadzībām

1 1 - -

piesaistot 
Es vai fondu 
finansējumus

2 - 7 7 2

vēlēšanu koMisija
2011.gadā
parakstu vākšanas:
1. par grozījumiem lr satversmē;
2. tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem 

likumiem;
3. par grozījumiem lr satversmē.

tautas nobalsošanas:
1. par 10.saeimas atlaišanu.


