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INČUKALNA NOVADA VIZĪTKARTE 
 

 

Inčukalna novads tika izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās 

reformas gaitā apvienojot divas administratīvās teritorijas: Vangažu pilsētu 

un Inčukalna pagastu. Pēc reformas par novada administratīvo centru 

noteikts Inčukalns, Vangažu pilsētas dome pārstrukturizēta un izveidota 

Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvalde. 

 

 

Pašvaldības nosaukums: Inčukalna novada dome 

 

 

Administratīvais centrs: Inčukalns 

 

 

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

novads, LV-2141 

 

 

Reģistrācijas numurs: 90000068337 

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

Novada mājaslapa: www.incukalns.lv 

Inčukalna novada dome: 15 deputāti 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs: Aivars Nalivaiko 

 

 
Vangažu pilsētas pārvalde 

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

Kontaktinformācija: tālr. 67995650  

 

 

 

 

 

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

Labdien, cienījamie lasītāji! 

Ir aizvadīts vēl viens Inčukalna novadam 

nozīmīgs gads. 2017.gadā sekmīgi izpildīts galvenais 

uzdevums nodrošināt nepārtrauktu un ilgtspējīgu 

pašvaldības darba norisi.  

 

2017.gadā Inčukalna novada pašvaldība savā 

darbībā turpināja virzību uz novada ekonomikas 

attīstības sekmēšanu, dzīves vides uzlabošanu un 

iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma veicināšanu. 

Inčukalna novada pašvaldības budžets 2017.gadam tika 

sastādīts ar mērķi, lai nodrošinātu optimālu finanšu 

resursu izmantošanu novada attīstībai.  

 

Pārskata gadā Inčukalna novada teritorijā tika turpināti ēku siltināšanas darbi, 

ielu un ceļu kapitālo remontu darbi, ierīkoti bruģēti celiņi, turpināti darbi pie ielu 

apgaismojuma ierīkošanas, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanas, esošo rotaļu laukumu 

uzlabošanas un uzraudzības. Turpinājās kultūras un izglītības iestāžu  telpu remonti, 

sporta infrastruktūras un sporta kompleksa uzlabošanas darbi. Inčukalna novada 

pašvaldība turpināja pašvaldības kapitālsabiedrību darbības uzraudzību un koordinēšanu 

ar mērķi pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu klāsta paplašināšanu.  

 

Ar gandarījumu varu teikt, ka Inčukalna novadā turpina dzīvot stabilas un 

iedzīvotāju vidū iecienītas kultūras un sporta tradīcijas, piemēram, Inčukalna novada 

svētki, kas pirmo reizi  tika organizēti 2016.gada vasarā, tika organizēti arī 2017.gada 

jūlijā vidū. Šobrīd ir zināms, ka novada svētki ar saukli “Laiks Satikties” tiks organizēti arī 

2018.gada jūlijā. 2017. gadā tika atzīmēta Vangažu pilsētas 26 gadu jubileja un aizvadīts 

11. folkloras festivāls "Slāvu vainags", atzīmēta Inčukalna Dziesmu un Deju diena. 

Rudens tumšajā pusē novada iedzīvotājus priecēja gaismas festivāls “Staro Inčukalns”. 

Savukārt sporta entuziasti un atbalstītāji varēja pulcēties dažāda mēroga florbola, 

peldēšanas, džudo, frisbija, basketbola un citu sporta veidu turnīros. 

 

Ikdienas pašvaldība strādā, lai novada iedzīvotājos veicinātu piederības sajūtu 

savam novadam, atbalstām sabiedrības līdzdalību, iesaistot iedzīvotājus dažādās darba 

grupās un iedibinot jaunas tradīcijas. Paldies visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem, kas 

aktīvi iesaistās novada dzīvē un realizē dažādus sabiedriski nozīmīgus projektus. 

 

Patiesā cieņā,  

Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 
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1. ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

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

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

 

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

Inčukalna pagasts – 107 km2. Novada kopplatība ir 11 200ha. 608,4 ha novada teritorijas 

ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā.  

 

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 7847 iedzīvotāji. (Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes dati uz 01.01.2017.). 

 

Apdzīvojuma struktūru Inčukalna novadā veido Vangažu pilsēta un Inčukalna 

pagasts, kā arī lielākās apdzīvotas vietas – Gauja un Egļupe.  

 

Dabas resursi: novads ir bagāts ar mežiem, tie aizņem 63% no kopējās novada 

teritorijas. Novadā ir arī smilts, grants un kūdras atradnes.  

 

Transporta infrastruktūra: novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi Rīga – 

Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 

(Valka) (A3) un reģionālais autoceļš Inčukalns – Ropaži - Ikšķile (P10), kā arī dzelzceļa 

līnija Meitene - Jelgava - Rīga - Lugaži. 
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1.1. IEDZĪVOTĀJI  

 

Reģistrēto iedzīvotāju skaits – 2017. gadā  7847 (Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes dati uz 01.01.2018.). Novada teritorijā iedzīvotāju skaitam ir tendence 

samazināties. No 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 633 

personas, izdeklarējušies-386 personas, 20 personām – anulēta deklarētā dzīvesvieta. 

2017. gadā novadā reģistrēti  103 jaundzimušie  un 114 miruši novada iedzīvotāji. 
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Tabulā redzams “Reģistrēto iedzīvotāju skaita dinamika Inčukalna novada teritorijā, laika posmā 

no 2013. līdz 2017.gadam 

 

 

1.2. NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJVIDE 

Galvenokārt novadā uzņēmumi darbojas mežizstrādes, kokapstrādes, 

metālapstrādes un pakalpojumu sniegšanas nozarēs. Inčukalna novada ģeogrāfiskais  

novietojums tuvu reģiona lielākajām pilsētām, šosejai, dzelzceļam un Gaujas 

nacionālajam parkam sekmē  uzņēmējdarbības vides attīstību. 

Populārākās novada uzņēmējdarbības nozares pēc darbības veida ir 

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, 

zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, automobiļu apkope un remonts, grīdu un sienu 

apdare, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, u. c. nozares. 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu novadā ir SIA “PATA”, SIA “Rettenmeier Industry 

Latvia”, SIA “IZOTERMS”, SIA “Gaujas Koks”, SIA “STRAUJUPĪTE”, AS “INČUKALNS 
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TIMBER” un SIA “GAUJA AB”, SIA "PLUSS 1", SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS", SIA “VĒSMIŅAS” 

SIA “RIKO RF”, SIA “NIKOV”, SIA "RĀMKALNI NORDECO, u.c. 

Nodarbinātība 
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Reģistrēto bezdarbnieku skaits Bezdarba līmenis* (%)
 

Tabulās redzams “Bezdarbnieku skaits Inčukalna novadā salīdzinot 2016.gada decembri, 

2017.gada jūniju un 2017.gada decembra mēnešus. (*personas darbaspējīgā vecumā) 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Siguldas filiāles datiem, 2017.gadā 

griezumā Inčukalna novadā bezdarbnieku skaits pakāpeniski samazinās, šī tendence ir 

vērojama arī valstī kopumā. Pēc NVA datiem 2018.gada 1.janvārī Inčukalna novada 

teritorijā bija reģistrēts 191 bezdarbnieks, darba spējīgajā vecumā. 

 

1.3. ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA  

 

Īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

grupām (uz 01.01.2018.) 

 

Inčukalna novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma 

veidu struktūra, un līdz ar to arī dažādas izmantošanas iespējas.  

Inčukalna novada teritorijā ir 4092 zemes vienību ar kopējo platību 11166,4 ha. 

Tajā skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, augļu dārzi, pļavas, 

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

zivju dīķiem), zeme zem ēkām un pagalmiem, zeme zem ceļiem, pārējās zemes. 
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Attēlā redzams “Zemes sadalījums pēc lietojuma Inčukalna novadā, ha, 2017.gadā” 
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2. INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS UN 

STRUKTŪRA 

2.1. INČUKALNA NOVADA DOME  

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlēta dome - 

pašvaldības lēmējinstitūcijas, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. 

 
Inčukalna novada pārvaldes struktūra 

 

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 

sastāv no 15 (piecpadsmit) deputātiem. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 

trešajā trešdienā, pulksten 14:00 

Inčukalna novada domē laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 

ir notikušas 17 domes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par 583 jautājumiem. 

Tika pieņemti 14 saistošie noteikumi.  

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas: 

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

komiteja. 7 (septiņu )deputātu sastāvā; 

 attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja.7 (septiņu) 

deputātu sastāvā; 

 finanšu jautājumu komiteja 5 (piecu) deputātu sastāvā. 
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 komunālo jautājumu komiteja 7(septiņu) deputātu sastāvā 

  

 Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome no deputātiem un Inčukalna 

novada pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas:  

 iepirkuma komisija 

 izsoles komisija 

 administratīvu pārkāpumu komisija 

 koku ciršanas komisija; 

 uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības iestādēs; 

 privatizācijas komisija 

 vēlēšanu komisija 

 politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa noteikšanas un iesniegumu izskatīšanas komisija 

 ar lauksaimnieciskas zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības 

komisija 

 medību koordinācijas komisija 

 Inčukalna novada domes darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko 

pamatu un kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Inčukalna 

novada dome ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisko darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu, domes un tās izveidoto institūciju darba 

organizāciju un pašvaldības pārvaldi nosaka Inčukalna novada domes 

nolikums (apstiprināts 2009.gada 1.jūlijā).  

Domes pārziņā pašreiz esošās struktūrvienības: 

 Būvvalde; 

 Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Finanšu un grāmatvedības daļa; 

 Kanceleja; 

 Vangažu pilsētas pārvalde; 

 Inčukalna novada bibliotēka ar filiāli Vangažos 

 Inčukalna tautas nams; 

 Vangažu kultūras nams; 

 Inčukalna sporta komplekss; 

 Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas  daļa. 

 

Domes pārziņā pašreiz esošās iestādes: 

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

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos; 

 Bāriņtiesa; 

 Sociālais dienests; 

http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/buvvalde1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/dzimtsarakstu_nodala/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/finansu_nodala/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/kanceleja1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/vangazu_pilsetas_parvalde1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/incukalna_novada_biblioteka/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/incukalna_tautas_nams11/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/vangazu_kulturas_nams11/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/incukalna_sporta_komplekss11/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/pirmsskolas_izglitibas_iestade_8220minka8221_ar_filiali_8220lapsina82211/
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/pirmsskolas_izglitibas_iestade_8222jancis8221_vangazos1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/barintiesa1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/socialais_dienests1/
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 Vangažu vidusskola; 

 Inčukalna pamatskola; 

 Mūzikas un mākslas skola 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās, kas nodarbojas ar 

pašvaldību funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem: 

 SIA „Vangažu Namsaimnieks” 100%; 

 PSIA „Vangažu Avots” 100%; 

 PSIA Vangažu ambulance” 100% ; 

 SIA „Rīgas Apriņķa  Avīze” 4.97% no pamatkapitāla 

 Kooperatīvā krājaizdevuma sabiedrība „Allažu saime” 101 paja 

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

tiek iekļauts  Inčukalna pašvaldības konsolidētajā 2017.gada pārskatā. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

 Latvijas pašvaldību savienība 

 Latvijas pilsētu savienība 

 Latvijas pašvaldību mācību centrs 

 Pierīgas pašvaldību apvienība 

 

2.2.  PĀRSKATA GALVENIE NOTIKUMI  

2017.gadā Inčukalna novada pašvaldība savā darbībā turpināja virzību uz novada 

ekonomikas attīstības sekmēšanu, dzīves vides uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības 

līmeņa pieauguma veicināšanu. Inčukalna novada  pašvaldība 2017.gadā strādāja 

saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu 2017.gadam, nodrošinot pašvaldības funkciju 

izpildei nepieciešamos finanšu resursus. Inčukalna novada pašvaldības budžets 

2017.gadam tika sastādīts ar mērķi, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu 

izmantošanu novada attīstībai. Pārskata gadā tika veiktas divas budžeta plāna izmaiņas - 

18.oktobrī  un 20.decembrī.  

Pārskata gadā tika turpināti ēku siltināšanas darbi, ielu un ceļu kapitālo remontu 

darbi, ierīkoti bruģēti celiņi, turpināti darbi pie ielu apgaismojuma ierīkošanas, bērnu 

rotaļu laukumu ierīkošanas, esošo rotaļu laukumu uzlabošanas un uzraudzības. 

Turpinājās kultūras un izglītības iestāžu  telpu remonti, sporta infrastruktūras un sporta 

kompleksa uzlabošanas darbi. 

Inčukalna novada pašvaldība turpināja pašvaldības kapitālsabiedrību darbības 

uzraudzību un koordinēšanu ar mērķi pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu 

klāsta paplašināšanu.  

http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/vangazu_vidusskola/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/incukalna_pamatskola/
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/muzikas_un_makslas_skola1/
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SIA „Vangažu namsaimnieks” nodarbojas ar Inčukalna novada dzīvojamo namu 

apsaimniekošanu, ar siltuma piegādi Vangažu pilsētas iedzīvotājiem un juridiskām 

personām, kā arī ar siltuma ražošanu un piegādi Inčukalna pagasta iedzīvotājiem un 

juridiskām personām. Pārskata gadu sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 264 020 

euro apmērā, kas galvenokārt ir saistīts ar īstenoto  projektu rezultātā iegādāto  

pamatlīdzekļu nolietojumu. Ir pieaugusi sabiedrības bruto peļņa, līdz ar to, sabiedrības 

finanšu rādītāji ir uzskatāmi par samērā attaisnojošiem un izprotamiem. 2018.gadā tiks 

turpināti jau uzsāktie dzīvojamo māju renovācijas procesi Vangažos un paplašināts 

pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem dzīvojamā fonda apsaimniekošanā. 

SIA „Vangažu avots” nodarbojas ar ūdens piegādi Inčukalna novada   

iedzīvotājiem un kanalizācijas sistēmu  un attīrīšanas iekārtu uzturēšanu. Sabiedrība  

pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu 16 537 euro, kas ir ievērojams rezultāts salīdzinājumā 

ar iepriekšējo pārskata gadu, kā arī, ņemot vērā,  sabiedrības uzkrātos iepriekšējo 

pārskata periodu zaudējumus. Pārskata gadā pašvaldība saņēma valsts mērķdotāciju 

20 000 euro un izstrādāja projektu kanalizācijas sistēmas izveidei Inčukalnā dzīvojamo 

māju rajonā aiz dzelzceļa. Kapitālsabiedrība plāno trīs būvniecības kārtās realizēt šo 

projektu, veikt Inčukalna un Gaujas  notekūdeņu attīrīšanas  iekārtu  uzlabošanu, 

nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas procesus likumdošanā noteiktajā līmenī. 

SIA „Vangažu ambulance” pārskata gadu ir beigusi ar zaudējumiem-4089 euro. 

Inčukalna novada domi neapmierina SIA “Vangažu ambulance” darbība un , rūpīgi 

izvērtējot , pārskata gadā ir pieņemts lēmums, ka 2018.gada 30.jūnijā SIA “Vangažu 

ambulance” izbeidz darbību un tiek uzsākts likvidācijas procesu.Lai nodrošinātu veselības 

aprūpes pieejamību, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, iedzīvotājiem tiks 

piedāvāti privātās ārstu prakses pakalpojumi. Ar 2018.gada 1.jūliju darbu uzsāks 

zobārstniecības prakse Vangažos. 

Atbilstoši noteiktajam mērķim, uzlabot pašvaldības saistošo noteikumu izpildes 

kontroli un uzlabot sabiedrisko kārtību novadā, 2017. gadā Inčukalna novadā savu 

darbību turpināja pašvaldības policija.  

Lai nodrošinātu tālāku novada sociāli ekonomisko attīstību, pārskata gadā 

realizēts projekts ar Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (turpmāk ELFLA) 

līdzfinansējumu „Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana”, uzsākts projekts ar 

ELFLA  līdzfinansējumu “Salu ceļa pārbūve”, kas pabeigts 2018.gada pavasarī. Uzsākts 

projekts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu (turpmāk ESF) “Deinstitucionalizācija 

un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti”. 2017. gadā turpinājās sadarbība ar 

Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA), iesaistot nodarbinātības pasākumos 18 skolēnus 

un radot 10 darba vietas bezdarbniekiem, pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 

ietvaros. 

Inčukalna novada skolas ir iesaistījušās ESF līdzfinansētā projektā “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kā arī tiek īstenoti citi sadarbības projekti, 

kas aprakstīti sadaļā “Attīstības pasākumi” 
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Pārskata gadā tika izstrādāts būvprojekts Gaujas ielas un Silziedu ielas posma  

rekonstrukcijas darbiem Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta 

“Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības 

attīstībai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas – 3 200 000 euro apmērā.  

 

 

2.3. BŪTISKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ 

FINANŠU REZULTĀTIEM 

 

Pašvaldības darbībā attiecībā uz tās finansiālo darbību 2017.gadā būtiskas 

pārmaiņas, kas ietekmētu pašvaldības finanšu rezultātus, nav notikušas. Budžeta 

ieņēmumi izpildīti plānotajā apmērā un novirzīti apstiprinātajiem izdevumiem, kopumā 

izpildot izvirzītos mērķus.  

 

2.4. PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS 

DARBĪBU NĀKOTNĒ 

 

Plānotās reformas izglītības politikā pieprasa  izmaiņas izglītības iestāžu 

optimizācijā. Pašlaik pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par kādas izglītības iestādes   

reorganizāciju vai apvienošanu.  

Pamatojoties uz valstī noteiktās minimālās darba algas izmaiņām, Inčukalna 

novada dome 2017.gada decembrī pieņēma lēmumu par pašvaldības iestāžu darbinieku 

atalgojuma palielināšanu par 8 %, kā rezultātā pieaugs izdevumi atlīdzībai, kurā ir iekļauti 

arī izdevumi pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanai. 

Ir izveidotas jaunas amatu vietas- sabiedrisko attiecību daļas vadītājs -1 likme, 

sabiedrisko attiecību speciālists -1/2 likme, IT speciālists – 1/2 slodze, mākslinieciskās 

daļas vadītājs Inčukalna tautas namā- 1/2 likme. 2018.gadā plānots izveidot juridisko 

nodaļu un izpilddirektora vietnieka amatu likmi. 

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” pašvaldībai, lai realizētu ceļu 

,ielu investīciju projektus, ir dota iespēja šiem mērķiem saņemt aizņēmumu. 

 Inčukalna novada pašvaldība 2018.gada budžetā ir plānojusi ilgtermiņa 

aizņēmumu no Valsts Kases 1 164 550 euro ERAF līdzfinansētā projekta ”Gaujas ielas 

renovācija” realizācijai. Uzņemoties 2018.gadā šīs kredītsaistības, pašvaldības saistību 

apmērs būs 6,5% no Inčukalna novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumiem. 

Otrs lielākais darbs, kam projekts ir izstrādāts 2017.gadā, ir Inčukalna 

pamatskolas stadiona labiekārtošanas un lietus ūdens savākšanas sistēmas pārbūve, ko 

pašvaldība ir plānojusi  veikt ar saviem līdzekļiem.   
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2018.gadā tiks iesākti darbi, kas turpināsies nākošajos budžeta gados: 

 ir uzsākti sagatavošanas darbi Atmodas ielas, Inčukalnā koku alejas izveidošanai,  

veicot pārrunas ar piegulošās zemes īpašniekiem  un turpmāk piesaistot 

speciālistus izstrādāt rīcības projektu un skiču projektu;  

 Vangažu vidusskolas sporta laukuma projekta izstrāde būs nepieciešama, lai 

turpinātu sakārtot sporta laukumus novadā, plānojam 2019-2020 gads; 

 ar A/S Latvijas dzelzceļš ir uzsāktas pārrunas par turpmāko sadarbību, par gājēju 

pārejas izbūves iespējām, stacijas ēkas rekonstrukciju un stacijas laukumu  

sakārtošanas projekta izstrādi un izbūvi; 

 ar PSIA Vangažu avots - par centralizētu kanalizācijas sistēmas pakāpenisku 

izveidošanu dzīvojamo māju rajonā aiz dzelzceļa Inčukalnā un savienošanu ar 

attīrīšanas iekārtām Inčukalnā, par Gaujas attīrīšanas iekārtu darbības 

uzlabošanu un rekonstrukciju 

 nepieciešams turpināt darbu pie jautājuma par pirmsskolas izglītības iestāžu 

rindu samazināšanu; 

 uzsākti darbi pie Vangažu kultūras nama, Inčukalna bibliotēkas un administrācijas 

ēkas renovācijas projektu izstrādes, kuru realizācija tiks plānota  turpmākajos 

gados. 

 uzsākti darbi pie dokumentu vadības sistēmas nomaiņas un dokumentu vadības 

sistēmas “Lietvaris” ieviešanas visās iestādēs un struktūrvienībās. Būs iespēja  

izsekot  dokumentu apritei  un kustībai, dokumentu aprites automatizācija, 

izmantojot e-adresi. 

  

2.5. INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM 

APSTĀKĻIEM, AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS 

 

Inčukalna  novada pašvaldības darbību nākotnē būtiski var ietekmēt tas, ka 

neuzlabojoties ekonomiskajām aktivitātēm novadā un valstī, pašvaldības nodokļu 

ieņēmumi var pieaugt nepietiekamā apmērā, lai segtu izdevumu pieaugumu pašvaldībai 

ar likumu noteikto autonomo funkciju realizēšanai.  

Pašvaldības realizējamie ES fondu atbalstītie projekti un mūsu ieguldītie līdzekļi 

no vienas puses stimulē dzīves vides uzlabošanos un rada priekšnoteikumus tālākai 

ekonomiskajai attīstībai, bet no otras puses to līdzfinansējuma nodrošināšana ir slogs 

pašvaldības budžetam un pašvaldības spējām nodrošināt likumā noteiktās autonomās 

funkcijas, iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Negatīvu iespaidu 

uz pašvaldības rīcībspēju un komunālo pakalpojumu sniedzēju finansiālo stāvokli var 

atstāt energoresursu  cenu pieaugums. Negatīvu reakciju sabiedrībā var izsaukt 

iespējamā apkures  tarifu paaugstināšanās.  

Tomēr jāatzīmē, ka vienīgā iespēja līdzfinansēt iepriekšminētos projektus ir 

pašvaldības aizņēmuma līdzekļi, un pašvaldības saistību apmērs realizējot tos iepriekš 
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nolemtajā apjomā palielināsies. Palielināsies arī riski, kas saistīti ar šo saistību 

uzņemšanos. 

Labi autoceļi ir pamats  attīstībai, iedzīvotāju labklājībai. Diemžēl pie pašreizējās  

valdības politikas, ceļu sakārtošana nav prioritāra. Prognozējams, ka mērķdotācijas 

nepietiekamais finansējums no valsts autoceļu fonda būtiski ietekmēs novada ielu, ceļu 

un teritoriju uzturēšanu nākotnē. Lai arī pašvaldība regulāri uzlabo ielu un ceļu stāvokli 

no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem, nepietiekamā finansējuma apjoms ielu, ceļu 

rekonstrukcijai un apsaimniekošanai pasliktina ielu, ceļu seguma stāvokli. 

Būtisks risks pašvaldības darbībai ir biežās izmaiņas valsts izstrādātajos 

normatīvajos aktos, kas bieži vien tiek pieņemti novēloti, steigā un  tiek noteikti kā 

obligāti, negarantējot  finansējumu, kas būtiski apgrūtina pašvaldības darbību.  

Tā kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir lielākais pašvaldības budžetu veidojošais 

ieņēmumu avots, tā neprognozējamība būtiski ietekmē pašvaldības spēju stabili plānot 

savus ieņēmumus. Plānotās  reformas nodokļu politikā  varētu būtiski ietekmēt  

pašvaldības finanšu resursus.  

Pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu 

šobrīd visbūtiskāk ietekmē Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība 

pašvaldībām esošajam  plānošanas periodam (2014.-2020.gadam).  

 

2.6. PĒTNIECĪBAS DARBI 

 

Inčukalna novada domē notiek plānošanas un organizatoriskie darbi, saskaņā ar 

Inčukalna novada teritorijas plānojumu  2013. - 2024.gadam. 

Turpinās projektu sagatavošanas darbi  pašvaldības ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanā. Par prioritāru uzdevumu pašvaldība uzskata uzņēmējdarbības attīstību 

novada teritorijā. Sadarbojoties pašvaldībai ar uzņēmējiem, rezultātā ir tapuši projekti 

un  pašvaldība ir iesaistījusies projektu ideju konceptā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 

nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldība “ un  guvusi atbalstu projektam ” Infrastruktūras attīstība 

Inčukalna novadā. 2018.gadā  projekta ietvaros tiek plānoti projektēšanas darbi Gaujas 

ielas Vangažos un Silziedu ielas posma Inčukalnā  rekonstrukcijai. 

 

2.7. FINANŠU INSTRUMENTU UN FINANŠU RISKA VADĪBAS MĒRĶI UN 

POLITIKA 

Pašvaldība 2017.gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras 

pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības 

finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.  
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Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās - 

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

Republikas Valsts kase, kas kreditē ilgtermiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

 

Pašvaldība 2017.gadā ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti. 

Pašvaldībai uz bilances datumu nav kavētu saistību. 

 Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 6% no 

pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu 

kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu 

investīcijas projektu līdzfinansēšanai.  

 

2.8. ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI 

Projekts 

 

 

 

 

 

Fonda 

nosaukums un 

attiecināmo 

izmaksu 

līdzfinansējums 

% 

Īstenošanas 

periods 

 

 

 

 

 

Kopsumma  

(EUR) 

 

 

 

Pašvaldības 

līdzfinansējum

s (EUR) 

 

 

 

Publiskais 

(Valsts un  

Fondu) 

līdzfinansējums 

(EUR) 

 

 

 

Ir noslēgusies projekta 

„Vangažu tirgus laukuma 

apkārtnes 

labiekārtošana", Nr. 16-

04-AL32-A019.2201-

000004 realizācija 

 

ELFLA, 90% 

 

 

 

 

 

2017. 

 

 

 

 

 

14714,07 

 

 

 

 

 

1471,41 

 

 

 

 

 

13242,66 

 

 

 

 

 

 

2017.gadā apstiprināts 

projekts "Vangažu tirgus 

laukuma apkārtnes 

paplašināšana" Nr. 16-04-

AL32-A019.2201-000004 

ELFLA, 90% 

 

 

 

2017.- 2018. 

 

 

 

18887,05 

 

 

 

1888,71 

 

 

 

16998,34 

 

 

 

 2017.gadā uzsākta 

projekta "Salu ceļa 

rekonstrukcija", Nr.17-04-

A00702-000026 

realizācija 

 

ELFLA, 90% 

 

 

2017.- 2018. 

 

 

164347,61 

 

 

24348,11 

 

 

139999,50 
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Valsts atbalsts meža 

nozares attīstībai 

2017.gadā 

 

MAF, 100% 

 

2017. 

 

350,00 

 

0 

 

350,00 

 

 

Sagatavots projekta pieteikums 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, trešās atlases kārtas “Ieguldījumi 

uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības 

centru pašvaldības” ietvaros, "Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības 

attīsībai",  Gaujas ielas Vangažos un Silziedu ielas posma  rekonstrukcijai.  2017. izstrādāti būvprojekti. Veikta 

iepirkumu procedūra būvniecībai. Plānotais projekta realizācijas gads: 2018.-2019.  

 

 

Pašvaldība, kā sadarbības partneris piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” projektā “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001, ar kopējo pieejamo finansējumu 23 463,00 EUR 

 

 

Pašvaldība, kā sadarbības partneris piedalās  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pašvaldības aktivitātes projektā: nodarbināto iedzīvotāju 

informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem,  nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem 

informēšana un iesaiste projektā. Periods: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. 

 

 

Pašvaldība, kā sadarbības partneris piedalās  Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai", projekta Nr. 8.3.2.2/16/I001 īstenošanā. Īstenošanas laiks: 2017. gada 1.janvāris– 2020. 

gada 31.decembris 

 

 

Novadā ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra 

organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” 

(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošana. 

Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs 14 pašvaldībās: Babītes novada, Durbes novada, Ērgļu 

novada, Garkalnes novada, Ikšķiles novada, Inčukalna novada, Līgatnes novada, Lubānas novada, Mērsraga 

novada, Pārgaujas novada, Priekuļu novada, Tērvetes novada, Vaiņodes novada un Viļānu novada pašvaldībās. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris. 

 

 

Pašvaldība, kā sadarbības partneris piedalās  valsts finansētā pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās” , 2017.gadā  izveidotas 10 darba vietas, noslēgti 39 Līgumi ar bezdarbniekiem par dalību pasākumā. 
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Inčukalna novada dome nodrošināja 15 darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā pasākuma 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, sedzot 50% no darba samaksas. 

 

 

Tika sagatavota dokumentācija  Inčukalna novada domes finansētam projektu konkursam "Novadnieki novadam" 

un noorganizēts konkurss atbilstoši nolikumam. Kopējais  projektu  realizācijai  pieejamais  Inčukalna  novada 

pašvaldības  finansējums bija EUR 5000,00, to sadalot uz divām projektu konkursu kārtām. 

 

 

Pamatojoties uz to, ka vairāki investīciju projekti realizējami vairāku gadu 

garumā, nav iespējams viekt precīzu salīdzinošo analīzi par pēdējiem 2 gadiem, tāpēc 

tabulas veidā tiek atspoguļoti apstiprinātie projekti, pie kuriem darbs tika veikts pārskata 

gadā. Līdztekus šiem projektiem tika veikts darbs, kas saistīts ar jaunu projektu 

pieteikumu un ar to saistītās dokumentācijas izstrādi, kuru realizācija plānota 

turpmākajos gados un kuri pašreiz nav apstiprināti. 
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2.9. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulā redzams “Inčukalna pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi un kopējie izdevumi salīdzinot 

laika periodu no 2015.gadam līdz 2018.gadam” 

 

Pašvaldības budžets posteņu nosaukums un izpilde: 

 

r. Posteņa  nosaukums 

Budžeta izpilde (euro) 

 

Plāns 

2018.gada

m (euro) 2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 
6 765 261 7 342 547 8 006 945 9 901 991 

 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 
5 006 033 5 306 054 5 766 683 5 820 894 

 

1.1.1. Ienākuma nodokļi 
4 457 445 4 770 525 5 237 836 5 350 880 

 

1.1.2. Īpašuma nodokļi* 
548 588 535 529 528 847 470 014 

 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 
22 960 54 082 74 034 14 500 

 

1.2.1. 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

un īpašuma 

230 183 107 0 

1.2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas 
12 259 12 471 13 639 11 800 

 

1.2.3. Naudas sodi un sankcijas 
6 316 5 766 18 641 2 500 
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1.2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 081 700 2 060 200 

1.2.5. 
Ieņēmumi no īpašuma 

iznomāšanas un pārdošanas 

3 074 34 962 39 587 0 

1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

505 542 515 326 525 536 508 363 

 

1.5 Transferti kopā, t.sk.: 
1 230 726 1 467 085 1 640 692 3 558 234 

 

1.5.1. Valsts budžeta transferti 
1 095 596 1 095 596 1 483 139 3 337 505 

 

1.5.2. Pašvaldību budžetu transferti 
135 130 155 516 154 454 208 729 

 

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 
6 034 563 6 695 394 7 183 299 12 017 383 

 

2.1. 
Izdevumi pēc valdības funkcijām 

kopā, t.sk.: 

6 034 563 6 695 394 7 183 299 12 017 383 

 

2.1.1. Vispārējie valdības dienesti 
518 920 591 647 618 261 1 043 998 

 

2.1.2. Sabiedriskā kārtība un drošība 
147 055 163 436 181 071 198 844 

 

2.1.3. Ekonomiskā darbība 
159 036 228 458 480 272 3 483 380 

 

2.1.5. 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

737 589 775 844 879 716 1 177 275 

 

2.1.6. Atpūta, kultūra un reliģija 
697 101 789 051 739 054 1 657 553 

 

2.1.7. Izglītība 
2 742 114 3 120 821 3 207 315 3 062 496 

 

2.1.8. Sociālā aizsardzība 1 032 748 1 026 137 1 077 603 1393837 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās 

klasifikācijas kopā, t.sk.: 

6 034 563 6 695 394 7 183 299 12 017 383 

 

2.2.1. Atlīdzība 
3 592 912 4 013 812 4 181 978 4 547 625 

 

2.2.2. 
Komandējumi un dienesta 

braucieni 

3 002 4 696 5 643 7 225 

 

2.2.3. Pakalpojumi 
797 412 958 168 948 170 1 219 745 

 

2.2.4. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs 

610 906 557 950 555 901 622 276 

 

2.2.5. Grāmatas un žurnāli 
5 062 4 841 5 041 5 334 
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2.2.6. 
Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 

2 437 1 326 1 191 2 565 

 

2.2.7. Subsīdijas un dotācijas biedrībām 
2 231 21 643 28 288 33 175 

 

2.2.8. Procentu izdevumi 
4 745 1 307 119 1 500 

 

2.2.9. Sociālie pabalsti 
270 091 252 109 278 285 396 697 

 

2.2.10. Pamatkapitāla veidošana 
387 294 526 749 774 814 4 766 363 

 

2.2.11. 
Pašvaldību budžeta  uzturēšanas 

transferti 

358 471 352 793 403 869 414 878 

 

3. 
Ieņēmumu pārsniegums(+) vai 

deficits(-) 

730 698 647 153 823 646 -2 115 392 

 

 Finansēšana 
-730 698 -647 153 -823 646 2 115 392 

 

 
Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(bilances aktīvā) 

-305 782 -152 120 -458 194 1 289 311 

 

 Aizņēmumi 
-308 117 -317 699 -267 229 924 304 

 

 
Akcijas un līdzdalība pašu 

kapitālā 

-147 335 -177 334 -98 223 -98 223 

 

 Kapitālieguldījumi fondu akcijās 30 536 0 0 0 

* Inčukalna novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 7/2017 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” un veikusi grozījumus Inčukalna novada 
domes saistošajos noteikumos 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem”. No vienas puses, sākot ar 01.01.2018., tiek piemērota paaugstinātā 
likme mājoklim 1,5% apmērā dzīvokļiem un mājām, kur nav deklarēta neviena persona. No otras 
puses, ir iespēja dzīvokļa vai mājas īpašniekam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā vienīgajā mājoklī, 
ja viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 01.01.2018, saņemt atlaidi 50% apmērā par 
vienīgo mājokli. 
 

PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM 

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar 

kuru tā nodrošina savu   autonomo  funkciju   izpildi,   kā   arī   veic   ekonomisko  un 

sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 

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

beidzas 31.decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido 

likumā „ Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu izstrādā 

un iesniedz apstiprināšanai Domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts 
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budžeta likuma izsludināšanas. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā 

Pašvaldības  saistošos noteikumus. 

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu Pašvaldības budžeta 

projekta sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un 

kontroli, kā arī Pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu 

atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju. 

Inčukalna novada domes Saistošie noteikumi Nr.12/2016 „Par Inčukalna novada 

pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināti Inčukalna novada domes 21.12.2016. 

sēdē (sēdes protokols Nr.19). Pārskata gada laikā veikti divi Inčukalna novada 

pašvaldības budžeta 2017.gadam grozījumi: 

 Inčukalna novada domes 18.10.2017. sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi 

Nr.10/2017 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Par Inčukalna 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” (sēdes protokols Nr.8 46§, lēmums 

Nr. 9) 

 Inčukalna novada domes 20.12.2017. sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi 

Nr.13/2017 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Par Inčukalna 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” (sēdes protokols Nr.11, lēmums 

Nr.10) 

 

Inčukalna novada pašvaldības 2017.gada kopbudžeta  ieņēmumi 8 219 544 euro, kas 

sadalās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 8 006 945 euro, pašvaldības speciālā 

budžeta ieņēmumi 211 599 euro un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 1000 euro. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu- palielinājums 669 073 euro jeb 8%.                                                                                                                                                                                                         

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

un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu 

līdzekļus. Inčukalna novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta izdevumi 7 350 592 

euro, t.i. par 501 048 euro vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 7 183 299 euro -

pamatbudžeta izdevumi, 166 702 euro speciālā budžeta izdevumi un 591 euro 

ziedojumu un dāvinājumu izdevumi. 

 

2.10. PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

Inčukalna novada domes speciālā budžeta lielāko daļu veido Autoceļu fonda 

līdzekļi, kurus piešķir pašvaldībām saskaņā ar Valsts budžetu un Satiksmes ministrija 

katru mēnesi ieskaita mērķdotāciju (vienu divpadsmito daļu no attiecīgajam gadam 

paredzētās summas) pašvaldības autoceļu fondā un šos līdzekļus var izlietot tikai 

speciāliem mērķiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām. Neliela daļa – 

aptuveni 25% no speciālā budžeta ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kurus var novirzīt 

īpašiem mērķiem – vides aizsardzībai.  
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Zemāk tabulā apkopota speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika  no 2015. līdz 

2017. gadam, kā arī 2018.gada plānotie izdevumi. 

Nr. Posteņa  nosaukums 

Budžeta izpilde (euro) 
Izpilde 

2017.gadā 

Plāns 

2018.gadam 

(euro) 
2015.gadā 2016.gadā 

1. Ieņēmumi kopā, t.sk.: 

 

196 430 

 

205 974 211 599 

 

213 263 

 

1.1. Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.: 

 

57 072 

 

54 956 59 527 

 

58 000 

 

1.1.1. 
 

Dabas resursu nodoklis 

 

57 072 

 

54 956 

 

59 527 

 

58 000 

1.2. 
Nenodokļu ieņēmumi kopā, 

t.sk.: 

 

585 

 

1306 2 360 

 

1 200 

 

1.2.1 
Naudas sodi ,ko uzliek par 

pārkāpumiem ceļu satiksmē 

585 1306 
2 360 

1 200 

1.4. Transferti kopā, t.sk.: 

 

138 773 

 

149 712 149 712 

 

154 063 

 

1.4.1. Valsts budžeta transferti-

autoceļu fonda līdzekļi 

138 773 149 712 149 712 154 063 

 

2. Izdevumi kopā, t.sk.: 

 

128 428 

 

152 125 166 702 

 

140 000 

 

2.1. 
Izdevumi pēc valdības 

funkcijām kopā, t.sk.: 

 

128 428 

 

152 125 166 702 

 

140 000 

 

2.1.1. Ekonomiskā darbība 128 428 152 125 155 242 140 000 

2.1.2. Vides aizsardzība 0 0 11 460 0 

2.2. 
Izdevumi pēc ekonomiskās 

klasifikācijas kopā, t.sk.: 

 

128428 

 

152 125 166 702 

 

140 000 

 

2.2.3. Pakalpojumi 

 

103 675 

 

57 458 

 

111 739 

 

 

110 000 

2.2.6. Kapitālie izdevumi 0 94 667 54 963 30 000 
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INČUKALNA  NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE 

Nr. Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

(euro) 

Pārskata 

perioda sākumā 

(euro) 

Izmaiņas (euro) 

(+/-) 

1. AKTĪVS 17 792 774 17 553 077 239 697 

1.1 
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā, 

t.sk.: 
14 765 813 15 004 796 

-238 983 

1.1.1. Nemateriālie ieguldījumi 45 321 50 758 -5 437 

1.1.2. Pamatlīdzekļi 12 058 217 12 090 364 -32 147 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2 662 275 2 863 014 -200 739 

1.4. 
Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi 

nedrošām prasībām 
0 660 

-660 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi kopā, t.sk.: 3 026 961 2 548 281 478 680 

1.2.1. Krājumi 12 892 15 220 -2 328 

1.2.2. Debitori 209 184 234 747 -25 563 

1.2.3. 

Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 

 

27 194 

 

 

24 123 

 

 

3 071 

1.2.5. Naudas līdzekļi 2 777 691 2 274 191 503 500 

2. PASĪVS 17 792 774 17 553 077 239 697 

2.1. Pašu kapitāls kopā, t.sk.: 16 031 511 15 487 365 544 146 

2.1.1. Rezerves 46 632 47 384 -752 

2.1.2. Budžeta izpildes rezultāti 15 984 879 15 439 981 544 898 

2.2. Kreditori kopā, t.sk.: 1 761 263 2 065 712 -304 449 

2.2.1. Ilgtermiņa saistības 1 058 761 1 299 365 -240 604 

2.2.2. Īstermiņa saistības 702 502 766 347 -63845 

 

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Nr. 
AKTĪVS 

Uz pārskata 
perioda 

beigām (euro) 

Uz pārskata 
gada sākumu 

(euro) 

Izmaiņas (euro) 
(+,-) 

 
1. A 1 2 3 
1.1. Dzīvojamās ēkas 404 935 412 176 -7 241 
1.2. Nedzīvojamās ēkas 5 458 538 5 636 354 -177 816 
1.3. Transporta būves 1 187 372 1 241 657 -54 285 
1.4. Zeme zem ēkām un būvēm 1  236 140 1 198 626 37 514 
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1.5. Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 

1864 1864 0 

1.6. Pārējā zeme 1 495 790 1 770 492 -274 702 
1.7. Inženierbūves 779 130 683 492  95 638 
1.8. Pārējais nekustamais īpašums 244 441 262 684 -18 243 

 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pašvaldība ir uzskaitījusi zemesgrāmatā 

reģistrētās un pašvaldībai piekritīgās zemes atbilstoši to kadastrālajai vērtībai uz 

pārskata sagatavošanas brīdi. Inčukalna novada novada pašvaldības zemes vienību 

kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2017. saskaņā ar LR VZD NĪVKR datiem ir 270.03 ha 

 
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI  

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā 1000 euro. 

 

Dāvinātājs 

 

 

Līgums,mērķis 

 

Summa 

A/S Conexus Baltic Grid  

Reģ.Nr. 40203041605                                           

17-0229/2017 Bērnu aizsardzības dienas 

pasākuma organizēšanai Vangažu pilsētā                       

500.00 

SIA Stabils 

reģ.Nr. 40003718373   

Nr.16-0273/2016 Deju kolektīva Virši 

atbalstam 

500.00 

Kopā  1000.00 

 

PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DEBITORU UN KREDITORU 

PARĀDIEM 

 

Nr. Posteņa  nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

(euro) 

Pārskata perioda 

sākumā 

(euro) 

1.  DEBITORI kopā, t.sk.: 350 562 369 467 

1.1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 176 275 178 483 

1.3.  Prasības par nodokļiem 161 193 183 826 

1.4. Uzkrātie ieņēmumi 3052 2 904 

1.5. Pārmaksātie nodokļi  10 

1.6. Prasības pret personālu 3596 975 

1.7. Pārējās prasības 6436 3 279 

2.  KREDITORI kopā, t.sk.: 1 761 263 2 065 712 

2.1. Ilgtermiņa saistības kopā, t.sk.: 1 058 761 1 299 365 

2.1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 1 056 685 1 296 931 
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2.1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 2 076 2 434 

2.2. Īstermiņa saistības kopā, t.sk.: 702 502 766 347 

2.2.1. 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
240 246 267 229 

2.2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 

un darbuzņēmējiem 
70 850 59 678 

2.2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 266 875 235 228 

2.2.6. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
1 452 1 347 

2.2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
3 346 3 243 

2.2.8. Pārējās īstermiņa saistības 374 96 

2.2.9. Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
119 359 199 526 
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PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMIEM UZ 31.12.2017. 
(euro) 
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Valsts 

kase 

p-54/2002 

Sporta 

kompleksa ar 

peldbaseinu 

būve 

 

1
3

.0
6

.2
0

0
2

. 

3
0

.0
4

.2
0

2
2

. 

426 

862 
121 328 -20219 101 109 

Valsts 

kase 

P-135/2008 

PII Minka 

rekonstrukcija 

 

 0
7

.0
5

.2
0

0
8

. 

2
0

.0
4

.2
0

2
3

. 

426 

862 
191 325 -29 442 161 883 

Valsts 

kase 

P-239/2008 

PSIA Vangažu 

avota 

pamatkapitāla 

palielināšana 

 

0
7

.0
7
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0
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. 

2
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.0
5
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498 

005 
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Valsts 

kase 

P-21/2006 

Vangažu PII 

Jancis jumta 

rekonstrukcija 

 

2
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. 

0
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2
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. 
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643 
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Valsts 

kase 

P-70/2005 

Vangažu 

vidusskolas 

logu nomaiņa 

un PII Jancis 

rekonstrukcija

s projekta 

izstrāde 

1
2

.0
5

.2
0

0
5

. 

2
0

.0
4

.2
0

2
5

. 

156 

516 
67 615 -8 082 59 533 



 INČUKALNA NOVADA 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

30 
 

Valsts 

kase 

P-237/2008 

Pašvaldības 

ēkas 
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PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS GALVOJUMIEM UZ 31.12.2017. 
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2.11. PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2018. GADĀ  

Pašvaldības budžetā esošie finanšu resursi nepieciešami ne tikai  autonomo 

funkciju izpildei, bet arī dažādu infrastruktūras objektu sakārtošanai un renovācijai. 

2018.gadā tiks turpināti  novada izglītības un kultūras iestāžu telpu remonti, ceļu 

un ielu, rekonstrukcijas , segumu atjaunošanas darbi.  

Turpināsies Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu realizēšana, 

kuru apjoms var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. 2018.gadā tiks 

realizēts ERAF līdzfinansēts projekts “Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot 

ieguldījumus komercdarbības attīstībai”. Projekta kopējās izmaksas plānotas  – 

3 200 000 euro apmērā. 2018. gadā pašvaldība plānojusi no pamatbudžeta līdzekļiem 

veikt ceļu un ielu remontus 90 000 euro vērtībā, t.sk. plānotie darbi - Cīruļu ielas 

rekonstrukcijas projekta izstrāde, Gaujaslīču ielā 2000 m2 platībā asfalta virskārtas 
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atjaunošana, Egļu ielas 180 m asfalta ieklāšana. No speciālā budžeta līdzekļiem – Parka 

ielas rekonstrukcija Inčukalnā. 

2018.gadā bez iepriekš minētā ir plānoti līdzekļi ELFLA līdzfinansētā  projekta 

“Salu ceļa pārbūve” atlikto darbu realizācijai, Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta 

“Proti un dari!” realizēšanai. Tūrisma attīstības veicināšanai kopējā projektā ar Siguldas 

novada domi ieplānoti 4800 euro/ 2018.gadā tiks realizēts ELFLA līdzfinansēts projekts – 

“Vangažu tirgus laukuma paplašināšana”. 

2018.gadā ir plānots veikt kapitālo remontu darbus  Inčukalnā : Caunas ielas grāvju 

atjaunošana; bruģētu gājēju celiņu izveidošana Darbnīcu - Krasta ielā Gaujā; Zvaigžņu 

ielā no Atmodas ielas līdz Smilšu ielai; Miera ielā no Saules ielas līdz  Vāveres iela; 

Vangažos: bruģēta gājēju celiņa izveide no Siguldas ielas 6/8 līdz Aibe veikalam , lietus 

kanalizācijas posma atjaunošana Meža - Siguldas ielā, tirgus laukuma paplašināšana, 

seguma nomaiņa  Vangažos 800 m2. 
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3. NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 

Neatkarīga revidentu ziņojums Inčukalna novada domei 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Esam veikuši Inčukalna novada domei (turpmāk - Pašvaldība) 2017. gada pārskatā 

ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli 

– Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”  minētās veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",  

 2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem 

rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. 

gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa 

Nr.2-NP, 

 Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 

2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu 

finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. 

Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav konsolidētas šajā 

konsolidētajā finanšu pārskatā. 

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par Inčukalna novada domes konsolidēto finansiālo stāvokli 2017.gada 

31.decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto 

naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas 

Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas 

iestāžu standartiem (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir 

turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju.  
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Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 

standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – 

SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības 

prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai 

Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu 

likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un 

atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido vadības 

ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO . 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā 

ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, 

izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību 

aktu prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar 

citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no 

konsolidētā  finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām 

revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni 

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

neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav 

nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt 

viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu 

pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  

mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas 

neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par 

konsolidēto finanšu pārskatu  
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Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un 

skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās 

kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai 

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

kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt 

Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par 

apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas 

principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības 

izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības 

izbeigšana. Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par 

Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

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

pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un 

sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa 

pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta 

būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un 

tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas 

kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām 

profesionālus spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt 

krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam 

revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, 

kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka 

netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka 

netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas 

norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, 

informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

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

izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai 

sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu 

un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa 

atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai 
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pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt 

nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka 

būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu 

pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav 

sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar 

revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr 

nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot 

atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu 

pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības 

konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, 

pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu 

atzinumu. 

 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita 

starpā, sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem 

revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus 

mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 

SIA “Sandra Dzerele un partneris” 

Licences Nr. 38 

Māris Biernis    

Valdes loceklis  

LR Zvērināts revidents 

Sertifikāta Nr. 148 

Biernis 29444881. maris@dzerele.lv  

 

mailto:maris@dzerele.lv
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4. STRUKTŪRVIENĪBAS 

4.1. KANCELEJA 

Inčukalna novada domē laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 

ir notikušas 17 domes sēdes, kurās izskatīti 583 jautājumi. Tika pieņemti 14 saistošie 

noteikumi.   

Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi: 

 Saņemti Nosūtīti 

Juridiskas personas 1659 1044 

Fiziskas personas 1635 1598 

Iekšējā sarakste 1519 169 

Reģistrēti līgumi 316 - 

Izsniegtas izziņas 
(dažādas) 

- 310 

Izziņas par deklarēto 
dzīvesvietu 

- 186 

 

  

Saņemti Nosūtīti 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

 
Juridiskas 
personas 

 

1754 2001 1992 1659 940 1133 1244 1044 

 
Fiziskas 

personas 
 

1437 1440 1706 1635 1834 2138 1964 1598 

Tabulā redzams “Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie (juridisko un fizisko 
pers). Iesniegumi, salīdzinoši laika posmā no 2014. līdz 2017.gadam” 

 

Inčukalna novadā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas 

dzīvesvietu 633 personas. Anulētas deklarētas dzīvesvietas 20 personām. Izdeklarējušās 

– 386 personas.  
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Tabulā redzams “Inčukalna novadā  dzīvesvietu deklarējušo personu skaits salīdzinot 2016.gadu 

un 2017.gadu” 

 

 

 

4.2. DZIMSTSARAKSTU NODAĻA 

 

2017.gadā piereģistrēts 61 bērns, 32 zēni un 29 meitenes. Paternitāte tika 
noteikta 20 bērniem, bet trīspusējo paternitāti vecāki atzinuši 2 bērniem.  
 
Populārākie vārdi 2017.gadā: 

 Meitenēm : Anna un Alise 

 Zēniem Maksims un Rūdolfs 
 

2017.gadā piereģistrēti 83 mirušie. Garākais mūžs vairākiem iedzīvotājiem bija 95 
gadi, jaunākais mirušais bija tikai 39 gadus vecs. Aizgājēji tika apglabāti vecajos un 
jaunajos Inčukalna kapos, kā arī ev.lut.baznīcas kapos Vangažos. 

 
Svinīgi salaulāti 20 jaunlaulāto pāri, tai skaitā 4 ārzemnieku pāri.  Vangažu 

ev.lut.baznīca salaulājusi 2 jaunlaulāto pārus, kuriem laulību reģistrus noformēju 
Inčukalna novada Dzimtsarakstu nodaļā. Izsniegtas 12 atkārtotas apliecības un 
neskaitāmas izziņas no reģistriem. Tāpat reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un 
labojumu skaits bija 22 uzvārda maiņas lietām sagatavoti materiāli un aizgādāti atļauju 
sniegšanai uz LR TM Dzimtsarakstu departamentu. 

 
Iekasēta valsts nodeva 667.28 eiro. Sniegtas konsultācijas un dažādas izziņas 

novada iedzīvotājiem. Skolēni iepazīstināti ar dzimtsarakstu nodaļas darbu skolas 
projektu nedēļās. 
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INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA 

Inčukalna novada bibliotēka dibināta 1946. 

gada 3.janvārī. Kopš 2001. gada bibliotēka atrodas 

vienā ēkā ar atsevišķu ieeju ar Inčukalna novada 

domi. Inčukalna novada bibliotēkas kopējā platība ir 

134m2. Bibliotēkas krājums uz 2017.g. sastāda 

19351 eksemplāri. Bibliotēka ir Inčukalna novada 

kultūras, izglītības un informācijas centrs, kas 

nodrošina apmeklētājiem draudzīgu un atvērtu vidi 

mācībām un brīvā laika pavadīšanai. No 2006.gada 

ciematā Gaujā sadarbībā ar Dienas centru, lasītāju ērtībām  ir atvērts, Inčukalna novada 

bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts. Inčukalna novadā vēl atrodas Inčukalna novada 

bibliotēkas filiālbibliotēka Vangažu pilsētas bibliotēka, Vangažu vidusskolas bibliotēka un 

Inčukalna pamatskolas bibliotēka, ar kurām mums ir cieša sadarbība. 

Pārskata perioda prioritātes: pilnveidot un daudzveidot bibliotēkas krājumu, 

turpināt darbu informācijas sistēmā Alise-4i, nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem 

brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot 

bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus, veicināt 

pakalpojumu attīstību atbilstoši lasītāju mērķu grupām, to vēlmēm. Pārskata periodā 

bibliotēku darbībā būtisku izmaiņu nav. 

Finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Kopā 87632 92793 104261 

Pašvaldības finansējums 87632 91171 103838 

Citi ieņēmumi: 0 0 0 

t.sk. maksas pakalpojumi 1277 1094 953 

t. sk. ziedojumi un 

dāvinājumi 

370 528 300 

t. sk. VKKF finansējums 

 

360 0 0 

t. sk. citi piešķīrumi 431 0 0 

Tabulā redzamas „Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums salīdzot 2015.gadu ar 2016.gadu un 

2107.gadu” 
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Inčukalna bibliotēka atkārtoti tika akreditēta 2016. gadā.  

Akreditācijas atzinums, ka darbinieki regulāri piedalās reģiona galvenās 

bibliotēkas rīkotajās apmācībās, kā arī citu organizētās apmācībās un profesionālās 

pilnveides pasākumos, līdz ar to profesionālā pilnveide tiek nodrošināta. Finansiālais 

nodrošinājums ir ar pozitīvu dinamiku. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Nodrošinājums ar nozaru literatūru ir labs. 

Novadpētniecības materiāli ir apkopoti mapēs, sistematizēti un lietotājiem brīvi 

pieejami, bet nav digitalizēti un ievadīti  Bis Alise sistēmā.  Telpas šādam krājumam ir par 

mazu. 

 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā 89700 92793 104261 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

44842 48561 49320 

Krājuma komplektēšana 18266 18866 18375 

Tabulā redzams „Bibliotēkas izdevumi salīdzot 2015.gadu ar 2016.gadu un 2017.gadu” 

Ņemot vērā, ka finansējums katru gadu pieaug, tad bibliotēkas darbiniekiem ir 

iespēja sekot grāmatu jaunumiem un aktualitātēm literatūras nozarē, iepirkt saviem 

lasītājiem interesējošo literatūru, liela vērība tiek pievērsta nozaru literatūras 

aktualitātēm, par ko mūsu bibliotēkas lietotāji ir ļoti pateicīgi. 2017. gadā ir abonēti 44 

nosaukumu preses izdevumi par kopējo summu 1500 euro, iegādātas 1020 grāmatas par 

summu 8034 euro.  

Tā kā mūsu bibliotēkā ir pārsvarā latviešu valodā lasošie apmeklētāji, tad arī 

iepērkam vairāk literatūru latviešu valodā, bet Vangažu pilsētā ir vairāk krievvalodīgo 

iedzīvotāju, tad filiālbibliotēkā vairāk ir literatūra krievu valodā. Inčukalna bibliotēkā 

2017.gadā iegādājāmies 1020 grāmatas,  798 iespieddarbus latviešu valodā, 226 krievu 

valodā. Krievu valodā izsniegums ir 1876, bet latviešu valodā iesniegums ir 23457 tas 

nozīmē, ka mūsu komplektēšanas politika ir pareiza. 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

2017.gadā Inčukalna bibliotēkā nav veikti nekādi remontdarbi. Nav veikta telpu 

paplašināšana, vien iesniegtas skices bibliotēkas telpu paplašināšanai. 

Trešā tēva dēla vēl ir darbojošies 4 datori, tad ir 2015. gada, 2016. gada un 2017. 

gada datori, kopēšanas un skenēšanas iekārtas. Sekojam tehniskajam nolietojumam un 

katru gadu atjaunojam tehniku ar 2 jauniem datoriem. Problēmu ar datoriem nav, jo 

mums ir datorspeciālists, kurš attīra tehniku no vīrusiem un seko, lai būtu darba kārtībā. 

Problēmas ir ar Alises programmu: gan lēni darbojas, gan lēni izdodas pievienot 
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apmeklējumu, kaut gan to vajadzēja jau programmā paredzēt, ja ir apmeklējis lietotājs 

bibliotēku-ir izsniegums, tad būtu jāpievienojas automātiski apmeklējums. 

Personāls 

Bibliotēkā strādā divi bibliotekārie darbinieki uz pilnu slodzi un viens tehniskais 

darbinieks uz 0,5 slodzi. Bibliotēku darbiniekiem ir vidējā  un vidējā bibliotekārā izglītība, 

vairāk kā 30 gadu darba stāžs. Profesionālajā darbā problēmu nav: ātri sameklējam 

vajadzīgo literatūru, profesionāli apstrādājam grāmatas, lai pēc iespējas ātrāk literatūra 

nonāk pie lasītāja. Liela nozīme tam, ka abām bibliotekārēm ļoti patīk savs darbs un nav 

konfliktu ar bibliotēkas lietotājiem. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 2015 2016 2017 

Lietotāju skaits 1697 1602 1708 

t.sk. bērni 500 471 505 

Fiziskais apmeklējums 22741 39964 26402 

t.sk. bērni 4268 8853 3517 

Izsniegums kopā 29496 27295 28166 

t.sk. grāmatas 19174 18142 18483 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

10299 9151 9683 

t. sk. bērniem 2730 3401 2201 

Tabulā redzams „Bibliotēkas pamatrādītāji salīdzinot 2015.gadu ar 2016.gadu un 2017.gadu” 

Inčukalna novadā ir trīs dzelzceļa stacijas, kā arī kursē skolēnu autobuss, 

satiksmes autobuss, kas ļauj Inčukalna novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem no citām 

pašvaldībām brīvi nokļūt bibliotēkā. Mūsu bibliotēkai ir trīs nodaļas, diemžēl tās visas 

atrodas vienā telpā, kas ir tikai 134 m2, un proti, – bērnu, pieaugušo lasītava un 

internets. 

Bibliotēkā ir reģistrēti 1708 lasītāji, no kuriem 505 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 

18 gadiem. Katrs bibliotēkas lietotājs gadā izlasīja vairāk, kā 16 grāmatas un apmeklēja 

katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēku 15 reizes gadā. Bērni apmeklēja bibliotēku 7 reizes 

gadā katrs, bet izlasīja tikai 5,5 grāmatas. Bibliotēkā lasītājiem ir pieejamas 18686 

grāmatas, no tām 2340 bērnu grāmatas, 46 nosaukuma žurnāli un laikraksti latviešu un 

krievu valodā. 
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Bibliotēkā tiek sniegti arī maksas pakalpojumi, kuri ir apstiprināti Inčukalna 

novada domē .Veicot dažāda veida pakalpojumus, bibliotēkas 2017. gadā iekasēja 

953euro. Daudzi apmeklē šo kultūras iestādi tikai datorpakalpojumu dēļ, bet cēlusies 

iedzīvotāju labklājība un, mūsdienu prasībām atbilstoši, skolā, katrā ģimenē, kur ir 

skolēns, vajag datoru, līdz ar to bibliotēkā sāk mazāk izmantot datorpakalpojumus. Lai 

mazinātu sociālo atstumtību, daudzi nāk uz bibliotēku mācīties datorprasmes, papildināt 

zināšanas, meklēt darbu, veikt maksājumus, rakstīt CV, lasīt  žurnālu jaunumus, 

sazināties sociālā vidē, utt.  

Katru mēnesi savā pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Novada vēstis” novada 

iedzīvotājus iepazīstinām ar grāmatu jaunumiem, ar grāmatu fonda jaunieguvumiem, ar 

datu bāzēm, caur kurām varam iegūt vajadzīgo informāciju. Grūti iet ar parādniekiem: 

vajag bieži atgādināt caur e-pastu, caur sociāliem tīkliem, personīgi, ka jānes grāmatas uz 

bibliotēku. Liels prieks, ja izdodas atgūt gandrīz zaudētas, bet tomēr atgūtās grāmatas. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Ņemot vērā to, ka bibliotēkā nav atsevišķas telpas bērnu nodaļai, darbs ar 

bērniem un jauniešiem tiek veikts bibliotēkas kopējā telpā. Bērniem un jauniešiem 

bibliotēkā tiek rīkotas arī bibliotekārās stundas, kuru laikā viņi apgūst bibliotēkas darba 

iemaņas un informācijas apguves prasmes. Lietotāju apmācība informācijas apguves 

praksē noris arī ikdienā, veicot individuālo darbu ar lasītājiem. Tiek rīkotas iepazīšanās ar 

bibliotēku b/dārzu grupiņām „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, ko labprāt izmanto 

audzinātājas. Bērniem tie ir mazi svētki, izraušanās no ierastās vides, kā arī iepazīšanās 

ar sava novada iestādēm. Sevišķi bērniem patīk projekts „Tikšanās ar grāmatu”, kura 

ietvaros nāk b/dārza grupiņa līdz 15 cilvēku. Šādās tikšanas reizēs mēs bērnus 

iepazīstinām ar  bibliotēku, izrādām, kādas ir grāmatiņas. Noslēgumā katrs bērns dāvanā 

saņem grāmatiņu, kuru sarūpējušas bibliotekāres. No izsnieguma tabulas redzams, ka 

bērnu literatūras grāmatu izsniegums ir krities, jo vairāk izmanto datorus. Īpašu 

uzmanību pievēršam bērnu literatūras iegādei un satura kvalitātei, jo jācenšas pievērst 

bērnus grāmatu lasīšanai, lai pēc tam interese par grāmatām nezūd.  

 

Publicitāte 

Katru mēnesi top raksts par bibliotēkas jaunumiem vietējā laikrakstā „Novada 

vēstis”, kurā bibliotekāre M. Aleksejeva raksta par grāmatu jaunumiem, par 

pasākumiem, kuri gaidāmi, vai kuri jau notikuši. Katru mēnesi notiek bibliotēkā 

literatūras izstādes visiem svarīgākiem notikumiem valsts un novada vēsturē, kā arī 

pasaules notikumos.  Lasītāju informēšanai par aktualitātēm izmantojam sava novada 

vietni www.incukalns.lv, ievietojam arī fotogalerijas no pasākumiem, aptaujas, 

izmantojam arī sociālos tīklus draugiem.lv, facebook.com, u.c. 2017. gadā pastiprināti 

sadarbojāmies ar novada Invalīdu biedrību „Mūsmājas”, arī pašas piedalāmies viņu 

rīkotajos pasākumos, visādi citādi atbalstām viņu darbību, palīdzam izdrukāt un izplatīt 
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afišas par pasākumiem, palīdzam piesaistīt līdzekļus, palīdzam malkas sagādē un aktīvi 

līdzdarbojamies. 

 

Sadarbības tīkla raksturojums 

Mūsu bibliotēkai ir laba sadarbība ar pašvaldību, deputātiem, pašvaldības 

iestādēm. Mēs noorganizējam savā novadā Operas draugu kopu, apmeklējot katras 

pirmizrādes ģenerālmēģinājumus, par ko mēs esam saņēmušas daudz pateicības. 

Braucam uz Valmieras Drāmas teātri, kur apmeklējam visas pirmizrādes. 

 

Perspektīvā 2018.gadā:  

 Turpināt sadarbību  ar Inčukalna novada pašvaldības iestādēm; 

 Pilnveidot bibliotēkas piedāvātos pasākumus un pakalpojumus; 

 Ieviest Inčukalna novada bibliotēkās „lasītāju kartes”; 

 Risināt sasāpējušo Bibliotēkas telpu paplašināšanas jautājumu. 

 

 

4.4. VANGAŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

Inčukalna novada Vangažu 

filiālbibliotēkai ir vietēja informācijas, 

izglītošanas, atpūtas, sociālās komunikācijas 

centra nozīme. Tā nodrošina kvalitatīvas 

informācijas pieejamību ikvienam lietotājam un 

komplektē iespieddarbus un citus dokumentus 

visām lietotāju grupām, ņemot vērā arī viņu 

vēlmes. Netālu no bibliotēkas atrodas Vangažu 

vidusskola, Kultūras nams,  pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”.  

Kopš 01.09.2009. gada Vangažu bibliotēka tika apvienota ar Inčukalna novada 

bibliotēku. 2014.g.17.decembrī tika veiktas izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības 

struktūrā, un noteikts, ka administrācijas struktūrvienība ir Inčukalna novada bibliotēka 

ar filiālbibliotēku „Vangažu pilsētas bibliotēka”. 

2016.gadā notikusi atkārtota bibliotēkās akreditācija. Akreditācijas komisijas 

slēdziens ir: Inčukalna novada filiālbibliotēka Vangažu pilsētas bibliotēka atbilst 

akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss.  

Bibliotēka atrodas Salaspils novada bibliotēkas metodiskās vadības teritorijā. 

Inčukalna novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Salaspils novada pašvaldību par 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu novada bibliotēkām. Izmaiņas bibliotēku 

darbībā pārskata perioda nav notikušas. 
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FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Vangažu bibliotēkas 2017. gada finansiālais nodrošinājums ir atspoguļots 

Inčukalna novada bibliotēkas atskaitē. Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju 

veikšanu. 

 2015 2016 2017 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

22663 24299 24660 

Krājuma komplektēšana 8232 8400 9172 

Tabulā redzams “Bibliotēkas izdevumi salīdzinot 2015.gadu ar 2016.gadu un 2017.gadu” 

 

Finansējums pārskata periodā ar pozitīvu dinamiku. Piešķirtie budžeta līdzekļi 

nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Krājuma komplektēšanai 

piešķirtais finansējums 2017.gadā sastādīja 2.6 euro uz vienu iedzīvotāju apkalpes zonā. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums atbilst prasībām, saskaņā ar LR MK 

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

Vangažu bibliotēkas budžets iekļauts Inčukalna novada bibliotēkas budžetā. Pilns 

bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir atspoguļots Inčukalna novada bibliotēkas 

raksturojumā. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu 

un attīstību. Finansējums krājuma papildināšanai nodrošināts no pašvaldības budžeta. 

Krājuma iegādei līdzekļi tiek palielināti. Sistemātiski tiek piešķirti finansu līdzekļi telpu 

remontam, aprīkojuma atjaunošanai. Tiek nodrošināta kanceles un saimniecības preču 

iegāde vajadzīgajā sortimentā. 

 

MATERIĀLĀ UN  TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

Bibliotēkas telpu kopēja platība -234m2, no tām lasītāju apkalpošanai -186m2, ir 

krātuve. Bibliotēkas aprīkojums un mēbeles pārsvarā ir labā stāvoklī, nodrošina ērtu 

krājuma izvietojumu un pieejamību.  

2017.gadā, pateicoties Inčukalna novada domes atbalstam, tika veikts bibliotēkas 

remonts – iegādāti jauni plaukti, nomainīts apgaismojums. Patīkami sagaidīt savus 

apmeklētājus gaišās, siltās izremontētās telpās ar domu, lai katrs tajā varētu atrast savu 

vietu un sev nepieciešamo uzziņas avotu.  Telpas ir iekārtotas funkcionāli, estētiski 

noformētas. Ir atbilstoši aprīkota zona bērniem. Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem. Bibliotekārie pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek 

nodrošināti, piegādājot izdevumus dzīvesvietā. 
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PERSONĀLS 

 Bibliotēkā uz pilnu slodzi strādā divas darbinieces - bibliotēkas vadītāja ar 

augstāko pedagoģisko izglītību un bibliotekāre ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību. Bibliotekāres regulāri piedalās Salaspils novada bibliotēkas rīkotajos 

profesionālās pilnveides pasākumos un pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī  citos 

tālākizglītības kursos (Izglītības un attīstības centrs „EGO”, LNB).  

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 

Rādītāji 2015 2016 2017 

 

Lietotāju skaits 1075 932 944 

t.sk. bērni/jaunieši 353 303 305 

Fiziskais apmeklējums 23436 16973 17567 

t.sk. bērni/jaunieši 6913 4825 4336 

Izsniegums kopā 16124 13623 14063 

t.s. grāmatas 11082 9546 9754 

t.s. periodiskie izdevumi 5041 4077 4224 

t.s. izsniegums 

bērni/jaunieši 

2908 2198 2005 

Tabulā redzams „Bibliotēkas pamatrādītāji salīdzinot 2015.gadu ar 2016.gadu un 2017.gadu” 

Kopējais reģistrēto lietotāju skaits bibliotēkā ir 2030. Bibliotēkas pakalpojumus 

izmanto 47% reģistrēti lietotāji-944, no tiem 15% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem-305. 

Bibliotēkas aktīvu lietotāju skaits sastāda 27% no iedzīvotāju skaita. Bibliotēkas 

pakalpojumus izmanto arī Inčukalna novadā Inčukalna pagastā deklarētie iedzīvotāji, kuri 

ir reģistrēti kā lasītāji. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas skola, pirmsskolas 

izglītības iestāde, kultūras nams, jauniešu centrs, dienas centrs. 

2017.gadā 8 nedēļas bibliotēkā tika veikti remontdarbi un visu šo laiku 

apmeklētajiem nebija iespējas tikt bibliotēkā, neskatoties uz to bibliotēkas pamatrādītāji 

nesamazinājās. 

Bibliotēka sniedz šādus pamatpakalpojumus:  

 nozaru literatūra un daiļliteratūra  

 periodiskie izdevumi (40 nosaukumi)  

 novadpētniecības materiāli  

 interneta pakalpojumi (bezmaksas) 

 konsultācijas darbā ar datoru, internetu 

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

skenēšana, drukāšana 

 bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jauniešu literatūras klāsts, kā arī periodiskie 

izdevumi pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem 
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 bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā 

aktuāliem tematiem. 

Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Bibliotēka sniedz arī maksas 

pakalpojumus (kopēšana, izdruka, skenēšana), kuru izcenojumi ir apstiprināti Inčukalna 

novada domē. Bibliotēka nodrošina lietotājiem nepieciešamos pakalpojumus gan 

tradicionālā veidā, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas. 

Bibliotēkas darbiniecēm ir labas informācijas meklēšanas prasmes. Bibliotēkā tiek 

sniegtas konsultācijas darbam ar datoru un internetu, bibliogrāfiskajiem resursiem. 

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams elektroniskais kopkatalogs BIS Alise. Bibliotēka 

apmeklētājiem visu gadu atvērta 35 stundas nedēļā. Trīs dienas no plkst.10:00 līdz 

17:00, pirmdienas un ceturtdienas  no plkst.10:00 līdz 19:00. Reizi mēnesī ir sanitāra 

diena, kad apmeklētājiem bibliotēka ir slēgta.  

Bibliotēkā tiek aktīvi izmantots iekšējais SBA. Bibliotēkas, ar  kurām ir 

izveidojušās vislabākā sadarbība, ir Inčukalna novada bibliotēka, Salaspils novada 

bibliotēka un Garkalnes bibliotēka. SBA pakalpojumus pamatā izmanto studenti. 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un  aktuālu, dažādam 

lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu 

dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un 

veicināt sabiedrības mūžizglītību. Krājums komplektēts, ņemot vērā arī iedzīvotāju 

intereses, vajadzības, pieaugušo mācību specifiku. Iespēju robežās iepirkta jaunākā 

nozaru literatūra (medicīnā, psiholoģija, uzņēmējdarbībā, vides zinātnē un 

mājsaimniecībā). 

Krājums pamatā ir valsts valodā. Bibliotēkas klāstā vispārīgo materiālu krājums ir 

sekojošās nozarēs - filozofija, psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, 

skatuves māksla, valodniecība, vēsture. Autoru darbi - monogrāfijas, vēsturiskie apskati, 

nozīmīgas biogrāfijas, ģeogrāfiskie ceļojumi. Elektroniskie dokumenti - datubāzes 

Letonika, „Lursoft” laikrakstu bibliotēka. 

 

Krājuma komplektēšanas un finansiālais nodrošinājums 

Krājuma veidošana nebeidzas tikai ar dokumentu atlasi, tas paredz fonda 

strukturēšanu, izvietošanu un krājuma popularizēšanu. Komplektēšanai ir nozīme, ja tā 

kļūst par neatņemamu visas bibliotēkas darba daļu, kas skar visus bibliotekāros procesus 

un galveno uzdevumu sasniegšanu - bibliotēkas lietotāju informacionālo vajadzību 

apmierināšanu. 

 2015 2016 2017 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

8232 8609 9318 
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t.sk. pašvaldības finansējums 8052 8373 9172 

grāmatām 6652 7212 7672 

t.sk.bērnu grāmatām 1000 1050 1500 

Periodiskajiem izdevumiem 1400 1397 1500 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

2.3 2.2 2.6 

Tabulā redzams “Krājuma komplektēšanas un finansiālā nodrošinājuma salīdzinošie dati par 

2015.gadu, 2016.gadu un 2017.gadu” 

 

Pavisam 2017. gadā no krājumā izslēgti 1747 dokumenti. Bibliotēka turpina 

krājuma pārklasificēšanas darbu, atbrīvojoties no novecojušas, nepieprasītas literatūras, 

no liekiem eksemplāriem. Kopējais ierakstu skaits – 11% no kopējā krājuma. Pārskata 

periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 2907 1547 1780 

Grāmatas 709 895 980 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 210 210 120 

t.sk. bērniem 180 170 268 

Izslēgtie dokumenti 1677 1354 1747 

Krājuma kopskaits 16435 16628 16661 

Tabulā redzams “Krājuma rādītāji bibliotēkā salīdzinot datus2015.gadā, 2016.gadā un 

2017.gadā” 

 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkas darbības kontekstā akcentējams un 

vērtējams kā sistemātisks un plānveidīgs process, kurā izdalāmas galvenās 

lasītāju/lietotāju grupas. Tradicionāli viena no prioritārajām lasītāju grupām bibliotēkā ir 

bērni un jaunieši,  vieni no aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir skolēni. 

 2017.gadā bibliotēkā tiek reģistrētu  bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits –305. 

Fiziskais apmeklējumu skaits 2017 g. -4336.  

Bērnu un jauniešu apmeklējumu un izsniegumu skaits ir samazinājies. Viens no 

faktoriem ir skolas maiņa. Bērni bieži maina skolas, daudzi audzēkņi no Vangažiem 
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mācās Garkalnes un Rīgas vidusskolas, kā arī internātskolās. Informācija, kas agrāk tika 

meklēta enciklopēdijās, brīvi pieejama internetā. Mainījušies bērnu un jauniešu brīvā 

laika pavadīšanas paradumi. 

Lai veicinātu lasīšanu, bibliotēka izmanto dažādas darba metodes. Galvenais, 

bērniem parādīt, ka Bibliotēka ir vieta, kur viņi lietderīgi var pavadīt savu brīvo laiku, lasīt 

grāmatas un žurnālus, kā arī izvēlēties literatūru, kuru var paņemt līdzi uz mājām. 

Pamatskolas skolēniem tiek piedāvāts iespējas iepazīties ar materiālu klāstu, kas 

izvietots izstādēs. Bibliotēkā bērnus gaida ne tikai jaunas un aizraujošas grāmatas, CD, 

DVD, bet arī bērnu stūrītis, kur zem krāsaina lietussarga un pie ērta galdiņa var pasēdēt 

un pašķirstīt jaunāko literatūru: grāmatas, žurnālus, enciklopēdijas un arī paspēlēt bērnu 

galda spēles. Apmācības informācijas ieguvē pārsvarā norit ikdienā – individuālajā darbā 

ar lasītājiem – pieaugušajiem, bērniem un skolēniem. 

Darbs ar jauniešiem tiek veikts sadarbojoties ar Vangažu vidusskolu un Vangažu 

kultūras namu. Katru gadu bibliotēkas darbinieki organizē bibliotekāro zināšanu dienu 

Vangažu vidusskolas skolēniem, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis” 

audzēkņiem. Kopējais jaunieguvumu skaits pārskata periodā ir 1780 jaunieguvumi,  no 

tiem 268 bērnu grāmatas (kopējais bērnu grāmatu skaits 2017.g. - 4611) un 4 bērnu 

nosaukumu žurnāli,  kas satura un formas ziņā atbilst bērnu un jauniešu uztverei. Bērnu 

un jauniešu apmācība informācijas apguves prasmēs saistīta ar palīdzību darbā ar 

datoru, lietotājiem sniedzot individuālās konsultācijas. Bibliotēka piedalās vietēja 

mēroga lasīšanas veicināšanas programmā „Lasi un vērtē”. 

Bērnu un  jauniešu lasītprasme veicināta vadot Bibliotekārās stundas, Pirmā 

tikšanās ar bibliotēku, Drošākā interneta diena u.c. pasākumos pirmsskolas un skolas 

vecuma bērniem.  

 

PUBLICITĀTE 

Informācija par Bibliotēku (kontaktinformācija, darba laiki, pakalpojumi) ir 

pieejama Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv, Bibliotēku portālā, 

Kultūras kartē un vietējā laikrakstā „Novada Vēstis”. Informācija regulāri tiek aktualizēta 

un atjaunota. Visplašāk bibliotekārais darbs tiek atspoguļots pašvaldības informatīvajā 

laikrakstā „NOVADU VĒSTIS” gan drukātā veidā, gan mājaslapā www.incukalns.lv. Šeit 

publicētie materiāli jebkuram lasītājam sniedz informāciju par bibliotēkas darbību.  Viena 

no tradicionālām bibliotēkas darba formām ir grāmatu izstādes. Bibliotēkā tās tiek 

rīkotas gan par tematiem, kuri ir pieprasīti no apmeklētāju puses, gan ar nolūku 

popularizēt kādu no krājuma nodaļam, gan veltītas pazīstamu cilvēku jubilejām.  

 

SADARBĪBAS TĪKLARAKSTUROJUMS 

Sadarbības tīkls saistīts ar Inčukalna novada Vangažu pilsētas esošām 

struktūrvienībām un iestāžu vadītājiem – Vangažu pilsētas pārvaldi, Vangažu vidusskolu, 

Dienas centru, Vangažu kultūras namu, pirmsskolas izglītības iestādi. Sadarbība veidota 

http://www.incukalns.lv/
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atbilstoši bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem, galvenokārt, organizējot literatūru un 

lasīšanas popularizējošus pasākumus.  

 

 

4.5. INČUKALNA TAUTAS NAMS 

Struktūrvienība ir atbildīga par tautas nemateriālās 

kultūras vērtību saglabāšanu, Dziesmu svētku procesa 

nepārtrauktību, mūža izglītības procesiem un iedzīvotāju 

brīvā laika  aktivitātēm.  

Tautas nams veiksmīgi pilda MK noteiktās centrālās 

vadlīnijas pašvaldībām par nemateriālās kultūras 

saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī Dziesmusvētku tradīcijas 

procesu nodrošināšanu un uzturēšanu.  Darbojas no 

pašvaldības budžeta finansēti kolektīvi: 

1. Jauktais koris „Mežābele”, vadītājs Vitalis Kikusts - 

2016. gada skatē ieguva 1.pakāpi,  organizēja 

Inčukalna 48. Dziesmu dienu, kurā piedalījās 14 kori,  4 pūtēju orķestri un 4 deju 

kolektīvi. Kolektīvs gatavojas atzīmēt 2018.gadā kora dziedāšanas tradīcijas 

pastāvēšanas Inčukalnā 110.gadadienu. 

2. Senioru koris „Atblāzma”, vadītāja Ņina Kiršteina - 2017. gada skatē pirmo reizi 

ieguva 1.pakāpi piedalījās republikas Senioru  Dziesmusvētkos Siguldā. 

Kolektīvam ir aktīva sadraudzība ar Siguldas , Smiltenes, Valmieras un Valkas 

senioru koriem. Ir sakārtota tērpu bāze – pašūtas 8 jaunas vīru koncertvestes . 

Kolektīvs aktīvi atbalsta novada pasākumus. 

3. Deju kolektīvs  „Virši”, vadītājs Andrs Briņķis  - divas grupas  / jauniešu-vidējās 

un senioru Labāko Gadu Virši) Vidējās paaudzes deju kolektīvs 2017.gada skatē D 

grupā ieguva 1.pakāpi, organizēja  Inčukalna 8. Deju svētkus, kuros pulcējās 

vairāk kā 400 dejotāji. Senioru deju kolektīvs pirmo reizi piedalījās pārbaudes 

skatē un ieguva savā F grupā 1.pakāpi. Kolektīva vīriem  tika pašūtas astoņas 

tautiskās vestes, bet Viršu sievām melnas tautiskās vestes.   

4. Deju kolektīviem pievienojās jauns bērnu vecāku vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Runči un Kaķes”, kuri startējot pārbaudes skatē E grupā ieguva 2.pakāpi. 

Vadītāja Līga Dombrovska. 

5. Inčukalna amatierteātris, vadītāja Zigrīda Ezeriņa – iestudēja  M.Kamoleti lugu  

“Pidžama sešiem”. Tika izveidotas jaunas dekorācijas. Pierīgas skatē izrādes 

iestudējums ieguva 1.pakāpi un tika atzīts kā labākais aktieru ansamblis.   Ar 

2018.gada janvāri kolektīvam nomainījās vadītājs. 

6. Inčukalna Tautas nama  pūtēju orķestris, vadītājs Vitalis Kikusts - republikas 

pūtēju orķestru konkursā ieguva 3.pakāpi. Kolektīvam gandrīz pilnībā ir 
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nekomplekti jauni formas tērpi. 2018.gada februārī kolektīvs svinēja savu 35 

gadu jubileju. 

 

Visi kolektīvi aktīvi iesaistās Tautas nama, novada, reģiona un republikas 

pasākumos un godam izpilda pamatuzdevumu – apgūt repertuāru XXVI Vispārējo 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem  

 

Inčukalna Tautas namā darbojas arī  maksas kolektīvi: 

Līgas Dombrovskas Bērnu deju studija  – 2017. gada skatē  un 2.-3.kl. grupā 

ieguva  2.pakāpi. Kā arī Interešu kopas: 

 Inčukalna Mākslinieku kopa – 5 izstādes gadā, tai skaitā MĀKSLAS DIENAS, kuru 

ietvaros tika realizēts vides objektu projekts – SAJŪTU TAKA Inčukalna 

Aleksandra parkā sakopšana 

 Līnijdeju grupa pusaudžiem BORN TO DANCE – piedalījās ar ļoti labiem 

panākumiem dažāda mēroga sacensībās, arī starptautiskās  

 Līnijdeju grupa pieaugušiem – piedalās sacensībās 

 Tradicionālā karatē sporta sekcija - piedalās sacensībās 

 

Tautas nams uztur esošās tradīcijas: brīvdabas pasākumi - 48.Dziesmu diena un  

8.Deju svētki, kuri ir atpazīstami aiz novada robežām un pulcē lielu skaitu viesu.  

Inčukalnieši ir atsaucīgi svinot valsts svētkus  un piemiņas dienas ( 25.martu, 14.jūniju, 

4.jūliju, 11. un 18. novembri) , kā arī uzturot vietēja mēroga tradīcijas, kuras ir vairāku 

gadu garumā: Jaungada Egles iedegšana, kopīga Jaungada sagaidīšana; Gada senioru 

balle; Vecā labā Jaungada karnevāls; mazo vokālistu konkurss „Cālis”, Mākslas dienas, 

Mātes diena,  pavasara un rudens velobraucieni, Dzejas dienas, Vilku mēneša 

sadancošanās, Ziemassvētku eglīte novada bērniem.   

2017.gadā tika svinēti vērienīgi Inčukalna novada svētki trīs dienu garumā.  Tā 

reizē bija arī, kas pulcēja vairākus tūkstošus apmeklētājus dažādos pasākumos, kas 

piemēroti dažādām interešu un vecuma  auditorijām. Paliekošā vērtība – Inčukalna vides 

objekti: publiskais pulkstenis un uzraksts Inčukalns iebraucot pagasta centra teritorijā 

Veiksmīgi tiek veicināta tautas mākslas apmaiņas programma starpvalstu robežās ar 

Igaunijas sadraudzības pilsētu Saue.  

Joprojām veiksmīgi tiek organizēti arī vieskoncerti un viesizrādes Inčukalna 

Tautas namā. Kā arī kolektīvi ar saviem koncertiem un izrādēm dodas ārpus  novada.  

Ir paplašināta materiāli tehniskā bāze -  izstāžu apgaismojums. Ir veikts kosmētiskais 

remonts garderobē un vadītājas kabinetā. 

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

Pensionāru padomi un biedrību, Represēto padomi, Inčukalna Invalīdu biedrību, Sociālo 

dienestu un bibliotēku. 

 

Kapitālie izdevumi (EUR): 9062 
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Pilnveidot un kvalitatīvi attīstīt māksliniecisko pašdarbību. Papildināt un 

nodrošināt Tautas nama un māksliniecisko kolektīvu materiālo bāzi. Risināt sasāpējušo 

Tautas nama telpu paplašināšanas jautājumu. Vērienīga novada svētku organizēšana. 

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

noformējuma.   

 

Inčukalna Tautas nama finansiālie rādītāji 2017.gadā: 

 

Ienākumi kopā (EUR): 142930 

Ienākumu veidi Summa  

(EUR) 

Valsts budžets 2895 

Pašvaldību budžets 137071 

VKKF piešķīrumi  0 

Ārvalstu fondu  

piešķīrumi 

 0 

Ieejas maksa 1851 

Citi maksas  

pakalpojumi 

1113 

Sponsorējumi,  

ziedojumi 

 0 

Pārējie ienākumi  0 

 

Izdevumi kopā (EUR): 125030 

Kārtējie izdevumi kopā (EUR): 115968 

KC Kārtējo izdevumu veidi Summa  
(EUR) 

Bruto darba samaksa 61829 

Darba devēja VSAOI, pabalsti, 
kompensācijas 

1764 

Tālākizglītība 134 

Autortiesību apmaksa 1185 

Komunālie maksājumi 9443 

Pārējie kārtējie izdevumi 41613 
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Tabulā redzams “Tautas nama ienākumu un izdevumu salīdzinājums 2016.gadā un 

2017.gadā” 
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Perspektīvā 2018.gadā:  

Inčukalna Tautas nama 2018.gadā mērķis ir godam sagatavot 6 kolektīvus 

Lielajiem Vispārējiem latviešu XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Visa gada 

garumā svinēt Latvijas simtgades gadu ar pasākumiem:  

 Latvijas Goda aplis MĀKSLAS DIENAS, 

 9. Inčukalna Deju svētki, 

 49. Inčukalna Dziesmu diena, 

 Inčukalna novada svētki, 

 Vislatvijas Zaļumballe, 

 Staro novads pasākums MIRDZI KĀ ZVAIGZNE, 

 Latvijas Republikas proklamēšanas simtgades pasākums. 

 

 

 
 

4.7.  VANGAŽU KULTŪRAS NAMS 

 

Vangažu kultūras nams ir 

Inčukalna novada pašvaldības 

struktūrvienība. 2017.gadā Vangažu 

k/n strādā 12 darbinieki: kultūras 

nama vadītāja, mākslinieciskās 

daļas vadītāja, māksliniece/ 

noformētāja, skaņu-gaismu 

operators/ remontstrādnieks, 

dežurants, divi apkopēji/ sētnieki 

un pašdarbības kolektīvu vadītāji: 

baltkrievu un krievu vokālo ansambļu vadītāja/ koncertmeistare, Bērnu vokālā 

ansambļa vadītāja, Bērnu deju kolektīva vadītāja/ bērnu un jauniešu kolektīva 

teātra studijas vadītāja/ vidējās paaudzes latviešu tautas deju kolektīva vadītāja, 

Sieviešu vokālā ansambļa vadītāja, Vidējās paaudzes latviešu tautas deju kolektīva 

koncertmeistars/ ukraiņu vokālā ansambļa vadītājs. 

Kultūras namā tiek realizēti iepriekš izstrādātie, Inčukalna novada domē 

apstiprinātie, kultūras pasākumu un tradīciju pasākumu projekti: 

 Āra pasākums “Ziemas prieki” pie kultūras nama, kura ietvaros notika ziemas 

sporta spēles bērniem un izrāde ''Toms pret superpelēm'',  

mailto:ktn@vangazi.lv
mailto:ktn@vangazi.lv
mailto:ktn@vangazi.lv
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mailto:ktn@vangazi.lv
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 Pierīgas skolu teātru saiets, kurā tika prezentētas lugas, izrādes skeči. 

Jauniešiem tika dota iespēja līdzdarboties aktrises Zanes Daudziņas 

meistarklasē. 

 Bērnu un jauniešu koncerts – konkurss “Popiela”. 

 Bērnu vokālais konkurss ''Vangažu Cālis''. 

 Lieldienu ieskaņas pasākums ar Čučumuižas izrādi ''Lieldienu zaķa skola'' un 

radošās darbnīcas. 

 Sadarbībā ar Mūzikas un mākslas skolu tika veidotas Mākslas dienas izstādes, 

viesojās Limbažu un Krimuldas jauniešu simfoniskais orķestris. 

 Tika organizēti ukraiņu, krievu un baltkrievu kultūras biedrību koncerti un 

tematiskie vakari. 

 Mātes dienai veltīts koncerts  ''Es savai māmiņai''. 

 Notika mazākumtautību Starptautiskais festivāls ''Slāvu vainags''. 

 Līgo svētku ieskaņu koncertuzvedums ''Kas tos Jāņus ielīgoja'', kuru kuplināja  

visi pašdarbības kolektīvi. 

 Sieviešu vokālā ansambļa ''Kaprīze'' 10 gadu jubilejas koncerts ar atpūtas 

vakaru, par kura muzikālo noformējumu rūpējās mūziķis Atis Auzāns. 

 Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā viesojas Martiņa burbuļu šovs. 

 Notika bērnu vokālo ansambļu festivāls pirmsskolas vecuma bērniem 

''Sanāciet, sadziediet Inčukalna novadā''. 

 Inčukalna novada  svētku ietvaros viesojās un koncertēja Marko Jalo, Anta 

Enģele un Juris Kaspers, notika zīmējumu konkurss bērniem uz molbertiem un 

nakts kino ''Pērku Jūsu vīru''. 

 Grafiti festivāla norise, kas kļuvusi par tradīciju un Vangažu pilsētas kultūras 

notikumu neatņemamu sastāvdaļu. 

 Viesojas zinātniskais teātris ''Laboratorium'', kurš priecēja lielus un mazus 

Zinību dienā. 

 Estrādes deju grupas ''Ciprese''  25gadu jubilejas pasākums – koncertizrāde 

''Pepija''. 

 Tikšanās, sarunas un dzejas pēcpusdiena ar dzejnieci Inesi Zanderi. 

 Senioru diena kopā ar senioru draugiem no Inčukalna novada un Salaspils 

novada,  koncertu sniedza vijolnieks Edgars Ziņģe, atpūtas vakaru ar muzikālo 

noformējumu kuplināja mūziķis Ilmārs Miķelsons. 

 Tematiska izstāde sadarbībā ar pensionāru biedrību un amatnieku kopu 

''Rudens veltes'' 

 Pilsētas svētki tika atzīmēti ar pašdarbības kolektīvu koncertu ''Ar tavu vārdu'' 

un gaismas šovu uz kultūras nama fasādes, svētku ietvaros notika radošās 

darbnīcas bērniem. 

 Lāčplēša dienas pasākums tika veidots sadarbībā ar Inčukalna novada mūzikas 

skolu un vidusskolu, kas vainagojās krāšņā lāpu gājienā. 
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 Valsts svētku koncertā uzstājās grupa ''Dzelzs vilks'', kam sekoja atpūtas vakars 

ar grupu ''Vēja radītie''. 

 Pirmajā adventē svinīgi tika iedegtas lampiņas pilsētas eglē ar cirka 

mākslinieku paraugdemonstrējumiem. 

 Tika atklāta amatnieku izstāde ''Pasaku mežs'', kurā 12 egles tika rotātas ar 

amatnieku darinājumiem – zeķēm, cimdiem, jostām, krellēm, eņģeļiem, 

puzuriem un citiem darbiņiem, pensionāru biedrība sarūpēja adventes vainagu 

izstādi. 

 Ziemassvētku koncertuzvedumā piedalījās visi Vangažu kultūras nama 

pašdarbības kolektīvi. 

 Pilsētas iedzīvotājus un viesus ar ziemassvētku koncertprogrammu “Ejot pie 

tevis” iepriecināja Siguldas koris ''Atvars''. 

 Notika ikgadējās pašvaldības eglītes bērniem, tika  rādīta izrāde ''Vecīša 

cimdiņš'' ar māksliniekiem Samanta Tīnu, Roberto Meloni un  Jāni Skani. 

 Vecgada nakts tika pavadīta disko ritmos profesionālu dīdžeju rīkotajā disko 

naktī. 
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Tabulā redzams “Nozīmīgāko tematisko pasākumu skaits Vangažu Kultūras namā 

salīdzinot 2015.gadu, 2016.gadu un 2017.gadu” 

Bez amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās un profesionālo mākslinieku viesošanās 

pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt: 

 Profesionālu mākslinieku, kā arī amatnieku darbu izstādes, 

 Profesionālas teātra viesizrādes bērniem trīs reizes gadā, 

 Inčukalna amatierteātra viesizrādi ''Pidžama sešiem'' un Baltinavas ''Ontana 

traģēdija'' amatierteātru komēdijas pieaugušajiem, 

 Lekcijas par aktuālām mūsdienu tēmām, 

 Kino bērniem un pieaugušajiem - jaunākās dokumentālās, mākslas un 

multiplikācijas filmas, 

 Tematiskas diskotēkas bērniem un jauniešiem, 

 Cirka viesizrādes, 

 Katru gadu viesojas Baptistu draudze ar ziemassvētku uzvedumu, 
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 Notiek amatnieku un mājražotāju tirdziņi, 

 Bērnu teātra pulciņš “Pigoriņi'' iestudēja trīs izrādes bērniem un jauniešiem 

''12 mēneši'', ''Labrīt, Raganas jaunkundz'' un ''Suns un kaķis''. 

Kultūras pasākumiem 2017.gadā no Vangažu kultūras nama budžeta 

līdzekļiem tika atvēlēti 10 870 euro (desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 

eiro un 00 centi). Ziedojumos tika saņemti 591.19,- (pieci simti deviņdesmit viens 

eiro un 19 centi), kas tika izlietoti kultūras nama pasākumiem. 

Savus tematiskos pasākumus kultūras nams veido ar pašu kultūras nama 

darbinieku, skolas, mazākumtautību biedrību un citiem pašdarbības kolektīviem. 

Tas dod kolektīvu dalībniekiem iespēju paaugstināt savu meistarību un iespēju 

aktīvi piedalīties pilsētas kultūras dzīvē un pasākumos. Šie pasākumi un koncerti ir 

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

atskaites un jubilejas koncertus. Finansiālo iespēju robežās tiek aicināti profesionāli 

mākslinieki ar koncertiem, izrādēm un citiem tematiskiem pasākumiem. 

Vangažu kultūras namā darbojas šādi pulciņi:  

 Latviešu tautas deju kolektīvs "Pīlādzītis" 

 Bērnu vokālais ansamblis "Karuselis" 

 Teātra pulciņš ''Pigoriņi''  

 Sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze” 

 Estrādes deju grupa "Ciprese" 

 Ukraiņu vokālais ansamblis "Veselka” 

 Ukraiņu vokālais ansamblis "Jatraņ" 

 Ukariņu vokālais ansamblis ''Kvitočki'' 

 Krievu vokālais ansamblis "Krievu kadriļļa" 

 Baltkrievu vokālais ansamblis "Žuravka" 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs ''U.P.S.'' 

Kolektīvi regulāri viesojas citās Latvijas vietās - piedalās koncertos, 

festivālos, labdarības pasākumos Rīgā, Gaujā, Inčukalnā, Salaspilī, Igaunijā u.c. 

 

Perspektīvā 2018.gadā:  

Veidot jaunus inovatīvus pasākumus, piedāvājot iedzīvotājiem plašākas 

izklaides iespējas ar izzinošu, radošu un daudzpusīgu mērķi. Turpināt demonstrēt 

Latvijas 100gades ietvaros piedāvātās  jaunākās kinofilmas un multfilmas bērniem. 

Piesaistīt profesionālos māksliniekus, mūziķus, dzejniekus u.c. radošās industrijas 

pārstāvjus. 

Kā arī meklēt risinājumus jaunu tehnoloģiju apguvei, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu pasākumu apskaņošanu un gaismošanu. Turpināt sadarboties ar 
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mūzikas skolu, vidusskolu, pensionāru biedrību, amatnieku kopu, pirmsskolas 

izglītības iestādi ''Jancis", Inčukalna tautas namu u.c sabiedriskām un nevalstiskām 

organizācijām. Perspektīvē paplašināt amatiermākslas pulciņu darbību un veidot 

jaunus. Turpināt kultūras nama rekonstrukciju, labiekārtot kultūras nama apkārtni. 

Iepazīstināt sabiedrību ar kultūras nama tendencēm dažādos medijos – ar preses, 

Inčukalna novada mājas lapas, radio, televīzijas un citu sociālo tīklu starpniecību. 

 

 

4.8. INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS 

Inčukalna novada sporta 

komplekss (adrese: Zvaigžņu ielā 

2a, Inčukalna novads) ir pašvaldības 

struktūrvienība, kas izveidota 

2003.gada 10.jūnijā ar mērķi 

nodrošināt novada iedzīvotājiem 

aktīvu brīvā laika izmantošanu, 

veselīgu dzīvesveida attīstīšanu un 

sporta pasākumu organizēšanu. 

Sporta kompleksa darbības pamatuzdevumi: 

1. Nodrošināt materiālo bāzi atbilstoši Izglītības likuma, Vispārējā izglītības 

likuma un LR Ministru kabineta noteikumu prasībām sporta priekšmeta 

standartu un licenzētu programmu apguvei Inčukalna pamatskolas un 

Vangažu vidusskolas audzēkņiem. 

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

valsts un pašvaldības sporta politiku. 

 

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

tenisa zāle, biljarda zāle, trenažieru zāle. Pakalpojumi tiek sniegti: valsts iestādēm, 

pašvaldību iestādēm, publiski pakalpojumi privātpersonām, maksas pakalpojumi, 

un pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai kopumā. 

Sporta komplekss ir noorganizētas 98. sporta spēles: daudzcīņa, pludmales 

volejbols, dambretes, handbols, badmintons, peldēšanas sacensības, spēka vīru 

sacensības, džudo, florbols, futbols, basketbols, handbols. Inčukalna sporta 

kompleksā notika starptautiska mēroga sacensības galda hokeja, džudo, 

badmintona, bērnu futbola. Latvijas čempionāti: Handbola, florbola, futbola, 

badmintona, galda hokeja, peldēšana, džudo.  
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Inčukalna sporta kompleksa ir sporta pulcini un sporta komandas: 

 peldēšanas pulciņš. 

 florbola 4. jauniešu, 1.pieaugušu komandas. 

 basketbola 1. jauniešu komandas. 

 futbola 1.pieaugušo komanda, 3. bērnu komandas. 

 badmintona pulciņš. 

 handbols 1. bērnu komanda. 

 Ūdenspolo pulciņš. 

 

Inčukalna sporta komandas piedalījās vairākos turnīros: 

 Latvijas VII jauniešu olimpiāde-2017 (cīņa). 

 Latvijas jauniešu handbola čempionāta. 

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

2 līga.  

 Pierīgas čempionāta. 

 

Inčukalna sporta kompleksa darbība ir stabila, tā nepieciešama Inčukalna 

novada iedzīvotājiem un viesiem, un tās darbība virzīta uz sporta mērķtiecīgu, 

kvalitatīvu un radošu attīstību un pilnveidošanu Inčukalna novadā. Inčukalna sporta 

kompleksa darbības rezultātā ir izveidojies regulārs savs klientu loks organizētajos 

pasākumos, paplašinātas sportiskās saites ar citu novadu sporta dzīves vadītājiem. 
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4.9. VANGAŽU PILSĒTAS PĀRVALDE 

Būtiskākie darbi 2017. gadā Vangažos: 

 Veikts Vangažu pilsētas bibliotēkas remonts – iegādāti jauni plaukti, 

nomainīts apgaismojums, veikts sienu krāsojums. 

 Izbūvēts gājēju bruģa celiņš no Siguldas iela uz garāžu kooperatīvu, ierīkojot 

celiņa apgaismojumu un uzstādot atpūtas soliņus. 

 Labiekārtota Vangažu pilsētas pārvaldes teritorija, nobruģēts ceļš. 

 Izveidots bērnu rotaļu laukums kvartālā starp Siguldas - Vidzemes – Gaujas –

Meža ielām. 

 Uzstādīti vides āra trenažieri pie ezera, papildinot esošo trenažieru 

kompleksu. 

 Kā ik gadus tiek veikti ielu seguma un dzīvojamo māju piebraucamo ceļu 

remontdarbi, telpu remonti Vangažu vidusskolā un bērnu dārzā “Jancis”. 
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5. IESTĀDES 

5.1. BĀRIŅTIESA 

Bāriņtiesa ir Inčukalna novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde. Inčukalna novada bāriņtiesas esošais sastāvs atkārtoti apstiprināts 

16.07.2014., un tā pilnvaras, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, spēkā ir piecus gadus. 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Kokina (augstākā pedagoģiskā un juridiskā 

izglītība; maģistra grādi sporta pedagoģijā un civiltiesībās); 

 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 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); 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 2017. 

Izlietotie līdzekļi - EUR 50315.76, 2016. gadā izlietotie līdzekļi EUR 42432.07 (2015. 

– 44927.00; 2014. – EUR 40690.00).  
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Tabulā redzams “Bāriņtiesas darbībai piešķirtie finanšu līdzekļi laikā posmā no 

2014.gada līdz 2017.gadam” 
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 Inčukalna novada Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Inčukalnā un 

Vangažos, divas reizes nedēļā, - pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 

13.00 – 19.00; ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 18.00. 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību. 

       Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece saņem pašvaldības 

domes noteiktu mēneša amatalgu. Bāriņtiesas locekļi, ņemot vērā darba apjomu, 

saņem atlīdzību atbilstoši nostrādāto stundu skaitam pēc pašvaldības domes 

noteiktas likmes, 2 bāriņtiesas locekļi, nepārsniedzot 20 stundas mēnesī, 1 

bāriņtiesas loceklis, kura amata aprakstā ir arī darbs ar NPAIS (nepilngadīgo 

personu aizsardzības sistēmu), - līdz 100 stundām mēnesī. 

Bāriņtiesas darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju apmeklējot kursus un 

seminārus, kā arī supervīzijas. 

Bāriņtiesa sadarbojas ar citām institūcijām. Pie bāriņtiesas ir izveidota un 

darbojas 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. 
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Kā nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, katra iedzīvotāja pienākums ir 

sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, 

bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību 

pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu. 

Komunikācijai ar sabiedrību, bāriņtiesa pāris reizes gadā ievieto novada 

mājas lapā vai vietējā laikrakstā informāciju iedzīvotājiem un interesentiem 

bāriņtiesas kompetences jautājumos. Šogad tikšanās Vangažu pilsētas pārvaldē 

28.12.2017. 

 Bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, reizi 

gadā klātienē, nozīmējot tikšanos, informē iedzīvotājus par bērnu tiesības 

aizsardzības jautājumiem. 

 2017. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemti 47 lēmumi (2016. – 49; 

2015. – 33; 2014. – 23; 2013. – 54; 2012. – 56), t. sk. 

- par atzinuma došanu tiesai        - 3; 

- par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts     - 4; 

- vienpersoniski lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu                        - 2; 

- par aizgādības tiesību pārtraukšanu (koleģiāli)       - 5; 

- par aizgādības tiesību atjaunošanu       - 4; 

- par aizbildnības nodibināšanu                                                             - 3; 

- par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu      - 1; 

- par mantiskām lietām          - 3; 

- par audžuģimenes piemērotību          - 1; 

- par bērnu ievietošanu audžuģimenē        - 1; 

- par bērna izņemšanu no audžuģimenes         -2; 

- par uzturēšanās termiņa pagarinājumu audžuģimenē      - 2; 

- par bērna ievietošanu institūcijā        - 1; 

- par bērna izņemšanu no institūcijas           - 2; 

- par atļauju ciemoties            - 1; 

- par aizgādņa iecelšanu          - 2; 

- par aizgādņa atcelšanu           - 2; 

- par personu atzīšanu par piemērotiem adoptētājiem           - 1; 

- par bērna iespējamo adopciju uz ārvalstīm         - 2; 

- par bērna interešu atbilstību adopcijas gadījumā      - 1; 

- par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē        - 2; 

- par bērna izņemšanu no pirmsadopcijas aprūpes            - 1; 

- par bērna adopciju (galējais lēmums)             - 1; 

 

2017. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 272 notariālās darbības 

(2016. – 295; 2015. – 429; 2014. – 405; 2013. - 459; 2012. – 469), t.sk.   
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-  sastādītas un apliecinātas pilnvaras                                                   - 97; 

- sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts            - 39; 

- sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai      - 40; 

- izdarīti parakstu apliecinājumi                   - 82; 

- apstiprinātas dokumentu kopijas                                        - 16; 

- sastādīti testamenti           - 3; 

- sastādīti līgumi         - 22.                                                                           

 

Par Bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām  Inčukalna novada domes 

kasē 2017.gadā iemaksāta valsts nodeva EUR 2222.37, 2016. gadā - EUR 2183.71. 

2015. – 2365.80; 2014. – EUR 1927.16. 

 

5.2. SOCIĀLAIS DIENESTS 

 

 

Pamatinformācija: 

1. Iestādes juridiskais statuss- 

pašvaldības iestāde Inčukalna 

Sociālais dienests, Reģistrācijas 

Nr.90000068337, juridiskā 

adrese Atmodas iela 2A, 

Inčukalns, Inčukalna nov. 

2. politikas jomas, nozares, 

apakšnozares vai funkcijas, par 

kurām iestāde ir atbildīga – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

sniegšana un organizēšana pašvaldības iedzīvotājiem. 

3. iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas 

(apakšprogrammas); Valsts sociālās politikas nostādņu īstenošana, veicot 

kvalitatīvu sociālo darbu un nodrošinot sociālos pakalpojumus. Pašvaldības 

sociālā budžeta administrēšana, ievērojot valsts likumdošanu un citus 

saistošos normatīvos aktus. 

4. pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi); Sociālā darba un 

sociālo pakalpojumu pilnveide atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām. 

5. Sociālā dienesta struktūrvienības un pakalpojumu palīgresursi: Dienas 

centrs “Vangaži”,  dienas centrs “Gauja”, dienas centrs “Sarma”, sociālā 

māja Gaujā un sociālā māja Kārļzemniekos, specializētais autotransports. 
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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti: 

1. Budžeta finansējums un tā izlietojums: pašvaldības iedalītie sociālā budžeta 

līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši mērķiem, lai nodrošinātu trūcīgo un 

maznodrošināto pašvaldības iedzīvotāju pamatvajadzības kā arī atbalstītu 

mazaizsargātas iedzīvotāju grupas. Izlietoto līdzekļu apjoms sociālajiem 

pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2015., 2016. un 2017.  gadā liecina 

par to, ka iedzīvotāju pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem joprojām 

ir augsts, tomēr mazinās ārpusģimenes aprūpes iestādēs ievietoto bērnu 

skaits, tāpēc 2017.gada izdevumi arī mazinājušies. 

 

Tabulā redzams “No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto sociālie pakalpojumu 

izmaksas salīdzinot laika periodu no 2015.gada līdz 2017.gadam” 

 

Pēc pabalstu mērķiem varam vērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās 

palīdzības: 

Pabalsta mērķis 2015.g/ EUR 2016.g/ EUR 2017.g/ EUR 

Pabalsts 

garantētā 

minimālā 

ienākuma 

nodrošināšanai -

GMI 

5384.00 

(32 ģimenes) 

4801.00 

(17 ģimenes) 

3586.00 

(19 ģimenes) 

Dzīvokļa pabalsts 52029.00 

(329 ģimenes) 

 33904.00 

(214 ģimenes) 

43247.00 

(296 ģimenes) 

Pabalsts 

brīvpusdienām  

7194.00 

 (56 ģimenes) 

3988.00 

(27 ģimenes) 

 4037.00 

(36 ģimenes) 

Individuālajiem 

mācību 

līdzekļiem 

1290.00 

(22 ģimenes) 

 2360.00 

(36 ģimenes) 

4575.00 

(81 ģimene) 

Tabulā redzams “Pabalstu GMI saņēmušo ģimeņu skaita rādītāji salīdzinājumā 

ar 2015.gadu, 2016.gadu un 2017.gadā” 

 

Iespējams secināt, ka salīdzinājumā ar 2015.gadu un 2016.gadu, 2016.gadā  

pabalstu GMI saņēmušo ģimeņu skaita rādītāji nemainās salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu un tas nepalielinās, jo pabalsta saņemšanas kritēriju ievērošana 

no klientiem prasa aktīvu līdzdarbošanos savu problēmu risināšanā; dzīvokļa 

pabalsta saņemšanas nosacījumi 2017.gadā tika mainīti par labu klientiem pensijas 

No pašvaldības budžeta 

līdzekļiem apmaksātie 

sociālie pakalpojumi 

2015.g 2016.g 2017.g 

EUR 

143139.00 

EUR 

231898.00  

EUR 

159400.00 
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vecumā, kuru vienīgie ienākumi ir vecuma vai invaliditātes pensija, tāpēc arī 

pabalstu saņēmušu ģimeņu skaits pieauga; brīvpusdienu saņēmēju skaitā pārsvarā 

ir daudzbērnu ģimenes, kas pieprasījušas pabalstu bērniem, kuri apmeklē 

pirmskolas iestādes, jo brīvpusdienas skolās bez maksas var ēst bērni līdz 7. klasei 

ieskaitot; pabalstu individuālajiem mācību līdzekļiem saņēmušas trūcīgas/ 

maznodrošinātas ģimenes, bet daudzbērnu ģimenes- ar atvieglotiem 

nosacījumiem, tādēļ pabalstos izmaksātā summa 2017.gadā ir pieaugusi. Jāatzīmē, 

ka ievērojami pieaudzis pabalstu apjoms, kas izmaksāts par klientu aprūpi un 

medicīnisko pakalpojumu daļēju apmaksu pensijas vecuma personām,- tas saistās 

ar sabiedrības demogrāfisko situāciju un nepietiekamo pensijas apmēru (izmaksāti 

EUR 17678.00, 159 ģimenēm). 

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, pensionāriem apaļās jubilejās, personām ar invaliditāti no bērnības un 

bērniem ar invaliditāti. Kā arī visi pašvaldības bērni vecumā līdz 7 gadiem saņēmuši 

Ziemassvētku paciņu ar saldumiem un apmeklējuši bezmaksas Ziemassvētku 

pasākumus. 

Iedzīvotāji bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas  Sociālajā dienestā ir 

saņēmuši pabalstu bērna dzimšanas gadījumā - 95 ģimenes kopā EUR 20160.00, 

bet iedzīvotāja nāves gadījumā pabalsts izmaksāts 107 ģimenēm kopā EUR 

16200.00. 

 

Būtiskākie nodrošinātie sociālie pakalpojumi: 

 aprūpes pakalpojums mājās personām, kurām funkcionālu traucējumu dēļ 

nepieciešama kopšana; 

 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijās pakalpojums institūcijā 

pilngadīgām personām un bērniem; 

 psihologa pakalpojums (pašvaldībā dzīvojošām personām un personu grupām 

krīzes un psihosociālu situāciju risināšanai); 

 dienas centra pakalpojums (pilngadīgām personām un bērniem dažādu brīvā 

laika aktivitāšu īstenošanai un sadzīves prasmju uzlabošanai); 

 veļas mazgāšanas pakalpojums; 

 dušas pakalpojums; 

 speciālā autotransporta pakalpojums personām ar pārvietošanās grūtībām. 

 DI ietvaros pieprasīto pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotājiem ar 

GRT. 

 Sociālā dienesta darbības novērtējums  

 Personāls – kopā 23 darbinieki un vadītāja;( 6 sociālie darbinieki, 2 sociālā 

darba organizatori, 3 aprūpētāji, 3 dienas centru vadītāji, 1 psihologs, 2 sociālo 

māju pārziņi, 1 speciālā autotransporta vadītājs, 2 apkopējas). 
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 Darbinieku kvalifikācija atbilst SPSP likuma normām. 

 Sociālā dienesta darba organizācija tiek īstenota divos teritoriālajos klientu 

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

Telpu  materiāli tehniskais aprīkojums atbilst valsts noteiktajiem standartiem. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

 Inčukalna Sociālā dienesta informācija par dienesta struktūru, darbības 

sfērām, sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem regulāri tiek 

atspoguļota gan interneta vietnēs – pašvaldības mājas lapā (www.incukalns.lv) 

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

“Novada vēstis”. 

 Inčukalna Sociālais dienests sadarbojas ar novada nevalstiskajām 

organizācijām – Inčukalna pensionāru biedrību, sarkanā krusta biedrību, 

Inčukalna invalīdu biedrību, amatnieku kopu un mazākumtautību (ukraiņu, 

krievu, baltkrievu) diasporām. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi: 

 sociālā darba kvalitātes kontroles pasākumu ieviešana; 

 dienas centru darbības zonas paplašināšana. 

 Deinstitualizācijas procesu veicinošu pasākumu attīstīšana. 

 turpinās iekļaušanās Pierīgas DI pasākumu kompleksā. 

 

 

 

5.3. INČUKALNA PAMATSKOLA          

 

Inčukalna pamatskola ir 

Inčukalna novada izglītības iestāde, 

tās dibinātājs ir Inčukalna novada 

dome. Skolas juridiskā adrese ir 

Inčukalna pamatskola, Zvaigžņu iela 

2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-

2141. Skolas mājas lapas adrese: 

www.incukalnapsk.lv. 2013.gadā 

skola tika akreditēta līdz 2019. 

gada rudenim. 

 

http://www.incukalnapsk.lv/
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2017.gadā mācību saturu nodrošināšanai Inčukalna pamatskola īstenoja trīs 

licenzētas un akreditētas programmas: 

Nr. Izglītības programmas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Licenzēšanas 

datums 

Izglītojamo skaits 

mācību gadā 

1. Vispārējās pamatizglītības 

programma 

21011111 08.10.2009. 222 

2. Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 08.10.2012. 26 

4. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 02.11.2009. 8 

 

Skolas darbības pamatmērķi: 

 veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra skolēna harmoniskas personības 

veidošanos un attīstību; 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

 īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei; 

 radīt iespēju padziļināt un radoši apgūt mācību priekšmetu programmas; 

 izvēlēties atbilstošas izglītošanas darba metodes un formas; 

 racionāli izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem celt vispārējo izglītības un kultūras 

līmeni; 

 sekmēt izglītojamo pilsonisko un patriotisko audzināšanu; 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti: 

Avots 2017.g. 

Tehnisko darbinieku atalgojums 121775 euro 

Ēku, būvju telpu remonts, preces, pakalpojumi 40361 euro 

Pamatkapitāla veidošanai 7107 euro 

Pašvaldības finansējums interešu izglītībai 0 euro 

Pašvaldības finansējums atbalsta personālam 13365 euro 
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Pašvaldības finansējums 5.-6.g. grupai 4431 euro 

Brīvpusdienas 5., 6. klasei visu gadu, 7.klasei no 1.septembra 1083 euro  

Citi ienākumi 1848 euro 

Tabulā redzams “Inčukalna novada domes piešķirtais budžets” 

Valsts mērķdotācija 

Avots 2017.g. 

5-6 gad. valsts budžeta mērķdotācija un mācību līdzekļi 20549 euro 

Valsts budžeta mērķdotācija skolotāju algām un māc. līdzekļiem 252781 euro 

Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai 15503 euro 

Valsts mērķdotācija brīvpusdienām (1.-4. klasei) 27688 euro 

 

Personāls 

2017. gadā skolā strādāja 29 pedagogi no tiem 14% vīrieši. Visiem 

pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 12 no tiem maģistri. 19 pedagogiem 

piešķirta III kvalitātes pakāpe. Visi skolas darbinieki ir pilnveidojuši savas zināšanas 

tālākizglītības kursos bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

 

 

Skolas darbu nodrošina arī 16 tehniskie darbinieki, 25% no tiem vīrieši. 
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2017.gadā skolā veikti šādi remontdarbi: 

 212. kabineta – Latviešu valodas un literatūras mācību telpas remonts 

 213. kabineta – psihologa un flautas mācību telpas remonts 

 214. kabineta – Angļu valodas mācību telpas remonts 

 Veikts sienu un griestu kosmētiskais remonts 3. stāva koridorā un foajē. 

 Izmantojot brīvprātīgo skolotāju un entuziastu enerģiju atjaunots 1., 2. un 

3. stāva koridoru sienu dekoratīvais krāsojums. 

 

Komunikācija un sabiedrība 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. 

Skolai ir regulāra sadarbība ar Inčukalna novada Domi. Ļoti veiksmīga ir sadarbība skolas 

budžeta veidošanā un skolas darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji ieinteresēts.  

Ieguvēji ir visi, jo novads un sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā skolas attīstībā. Skolai ir 

regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Inčukalna novada pašvaldības institūcijām– Sociālo 

dienestu, Bāriņtiesu, kā arī Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, Reģionālās pašvaldības un 

valsts policiju. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, 

pārrunas, problēmjautājumu risināšana, paraugdemonstrējumi.  

Skolas kolektīvs piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. Skolai ir produktīva 

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

Profesionāla sadarbība izveidojusies ar Pierīgas IKS. Skolai ir sadarbība ar partnerskolām 

metodiskajā darbā – Vangažu vidusskolu, Jelgavas 2. pamatskolu un citām Pierīgas 

skolām. 2017. gadā skola turpina sadarbību ar Aasmae pamatskolu, Saue apriņķī, 

Igaunijā. Aprīlī un oktobrī bija organizēti  sadraudzības pasākumi Inčukalnā sākumskolas 

un pamatskolas skolēniem.  

2017. gada rudenī uzsākta aktīva karjeras izglītība. Skolai ir laba pieredze sadarbībā 

ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram, „Rāmkalni”, „Elvi”. Erasmus+KA1 projekta ietvaros 

realizēta otrā aktivitāte projektā „Green Umbrella”. Trīs skolas pedagogi paaugstināja 

savu kvalifikāciju Portugālē, piedaloties nodarbībās „Outdoor activities”. Skola turpina 

darboties LOK rīkotajā skolu projektā „Sporto visa klase” un Veselību veicinošo skolu 

tīklā, kā arī pilotprojekta mācību priekšmeta „Datorika” aprobēšanā. 

 



 INČUKALNA NOVADA 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

70 
 

Nākamā gadā plānotie pasākumi 

2018.gadā plānots turpināt sadarbību ar kaimiņu mācību iestādēm 

piemēram: mācību ekskursija uz Vangažu vidusskolu, karjeras nedēļa sadarbībā ar 

Vangaži PII „Jancis”, PII „Minka”, Jelgavas 2. Pamatskolu („Putnu dienas” Jelgavā). 

Turpināt sadarbību ar Aasmae pamatskolu, Saue apriņķī, Igaunijā. (9.klases vizīte 

Igaunijā, Aasmae skolas 8.klases uzņemšana Inčukalnā). Turpinās sadarbība ar 

Reģionālo pašvaldības policiju un pašvaldības iestādēm.  

Plānoti daudzveidīgi pasākumi “Latvijai 100” ietvaros. ( „Skolas soma”, „Staro 

skola”, „Apceļosim Latviju”, „Gudrs vēl gudrāks” sākumskolā utt.)  

Dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar Inčukalna tautas namu, piem. 

Lāčplēša diena, Staro Inčukalna novads u.c. Erasmus+KA1 projekta ietvaros plānota 

projekta „Green Umbrella” noslēguma konference. Skola turpina darboties LOK 

rīkotajā skolu projektā „Sporto visa klase”, Veselību veicinošo skolu tīklā, kā arī 

pilotprojekta mācību priekšmeta „Datorika” aprobēšanā. Skola aktīvi darbojas 

karjeras izglītības jomā. 

 

 

5.4. VANGAŽU VIDUSSKOLA 

Vangažu vidusskola ir Inčukalna 

pašvaldības iestāde, kas darbojas, 

pamatojoties uz Izglītības likumu, 

Vispārējās izglītības likumu, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumu, Vangažu 

vidusskolas nolikumu, kuru apstiprina 

Inčukalna novada dome. Vangažu 

vidusskola ir Inčukalna novada 

izglītības iestāde no 2009.gada jūlija. 

Vangažu skola pirmo reizi minēta 1737.gadā. Jaunā Vangažu pamatskola 

darbojas no 1959.gada, Vangažu vidusskola - no 1972.gada. Skolai raksturīga 

koncentrētas mazas pilsētas sociālā vide. 

Vangažu vidusskola mācās:  

 2015. 2016. 2017. 

Pirmskolas grupās 34 42 47 

1.-9.klase 373 384 377 

10.-12.klase 30 48 51 

Kopā  437 474 475 
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Tabulā redzams “Vidusskolas skolēnu skaits salīdzinot 2015.gadu ar 2016.gadu un 

2017.gadu” 

 

Skolā realizē 6 izglītības programmas: 

 ,,Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības 

mazākumtautību programma”; 

  ,,Pamatizglītības programma ar latviešu mācībvalodu”;  

   ,,Mazākumtautību pamatizglītības programma”; 

  ,,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma”; 

  ,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem”; 

 ,,Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem”.  

 

Attīstības prioritātes 2016./2017.mācību gadā 

 Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un atbalsta personāla pieejamības 

uzlabošana. 

 Mācību satura integrācijas iestrādņu veidošana un aprobācija, sasaiste ar 

kompetenču pieejas ieviešanu vispārējās izglītības standartos. 

 21.gadsmita mācīšanās prasmju pilnveide skolēniem. Personāla attīstība 

darbam mūsdienu skolā. 

 Atbalsta sniegšana karjeras vadības prasmju apguvē. 

 Drošas un emocionāli pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana.  

 

Vangažu vidusskolas galvenie uzdevumi 2016./2017. Mācību gadam 

 Apzināt pedagogu un izglītojamo radošo potenciālu, pozitīvas sadarbības 

pilnveidošanai. 

 Nodrošināt uz kompetencēm balstītu mācību procesu izglītojamo 

kompetenču pilnveidei mācību un interešu izglītības programmās. 

 Pilnveidot darbu ar izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, iekļaujošas 

izglītības principa īstenošana kontekstā un mazināt sociālās atstumtības 

risku. 

 Nodrošināt vienotu skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasību 

izpildi. 

 Audzināt pašdisciplīnu, veicinot pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās attiecības 

un precīzu skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību 

apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē.  
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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

 2015. 2016. 2017. 

Pašvaldības finansējums 329066   

Valsts mērķdotācija 465973   

Remontdarbiem  34 400 45200 57000 

Mācību grāmatām, mācību 

līdzekļiem 
9582  

 

Tabulā redzams “Skolas budžets izglītības procesa nodrošināšanai salīdzinot 

ar 2015.gadu, 2016.gadu un 2017.gadu” 

 

2017.gadā skolā veikti šādi remontdarbi: 

 Tika veikts 2.stāva gaiteņa vecajā korpusā, pārejas gaiteņa remonts.  

 Skolēni ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kas 

iegādāti par pašvaldības finansējumu.  

 

 

Realizētais 

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

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 

Mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. 

 Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”: 

Mērķis - kompetenču un talantu identificēšana un izkopšana izglītības 

iestādē, inovatīvas mācību formas un pieejas vispārējās izglītības iestādē 

 Apzināta skolotāju pieredze mācību stundās un audzināšanas darbā karjeras 

jautājumos. 

 Īstenojot mācību priekšmetu programmas, mācību stundās skolotāji motivē 

skolēnus tālākizglītībai, stundu tematika  saistīta ar reālo dzīvi. 

 2016./2017.m.g.organizēta pedagoģiskā padomes sēde ”Karjeras izglītības 

integrēšana mācību priekšmetu programmās”. Visi skolotāji grupās 

iepazīstināti ar papildinājumiem Karjeras programmā. 

 Mācību stundā, pētnieciskajā darbā un katrā pārbaudes darbā ir radošie 

momenti. Lai motivētu skolēnu radošo domāšanu, skolas matemātikas, 

dabaszinību un sociālo zinību komisija aprīlī organizēja pasākumu ,,Radošā 

darbnīca”  
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 Skolēni mācību gada laika attīsta savu talantu un radošumu fakultatīvajās 

nodarbībās, konsultācijās, projektos, interešu izglītības pulciņos, patstāvīgi 

gatavojoties mācību olimpiādēm. 

 2016./2017. m.g. 10.,11.klases skolēni piedalījās Vislatvijas skolu projektā 

„Esi Līderis”, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas 

uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.  

 5.a un 3.a klases skolēni piedalījās projektā „Dārznīca”. 

 

Sākumskolas metodiskās komisijā 

 Skolotāja L.Nagle piedalījās Rīgas, Pierīgas un Jūrmalas izglītības pārvalžu 

organizētajā konkursā ‘’Radi. Rādi. Redzi.’’ un ieguva atzinību. 

 MK vadītāja koordinēja un 4.klašu skolotāji organizēja skolēnu piedalīšanos 

starptautiskajā matemātikas konkursā ‘’Tik vai ... Cik?’’. Uz 4.kārtu tika 

izvirzīti 2 skolēni. A.Čerkasova 507 skolēnu konkurencē ieguva atzinību. 

 4.a klase turpināja piedalīties projektā ‘’Sporto visa klase’’. 

 Sporta skolotājs sadarbībā un 2.klašu audzinātājām piedalījās projektā 

,,Sporto visa klase” Sākumskolas MK skolotāji piedalījās Pierīgas novadu 2. 

klašu konkursa ‘’Prāta banka’’  vadīšanā un organizēšanā . 

 

Matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību metodiskā komisijā 

 Seminārs  04.01. „Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā: mērķi un uzdevumi.”  

 10.klasei seminārs par ZPD rakstīšanas metodiku.  

 12.04. Akcija – seminārs „Mantojuma stāsts- mans stāsts, tavs stāsts” 10.-

12.kl.  Nacionālajā vēstures muzejā.  

Sanāksmes: 

 Mācību rezultātu analīze 2016./2017.m.g. metodiskā darba plānošana. 

 Mācību priekšmetu popularizēšanu pasākumi. 

 Novada metodiskajos semināros apgūtā pieredzes apmaiņa. 

 Mācību priekšmetu sasniegumu analīze 

 

Valodu metodiskās komisijā 

 Tika apmeklēts teorētiskais seminārs ‘’Kompetenču pieeja vispārīgajā 

izglītībā, mērķi un uzdevumi’’. 

 Organizēti metodiskie semināri, skolotāju iesaistīšana ESF, MK skolotāju 

profesionālās darbības pilnveide-kursi, semināri, citi pasākumi, skolēnu 

iesaistīšana ZPD un projektu darbā, skolēnu līdzdalība novada un valsts 

olimpiādēs, konkursos un projektos. 
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Radošo mācību priekšmetu un sporta metodiskās komisijā 

 Mūzikā šogad katra klase gatavojās skolas dziesmu konkursam „Mana 

dziesma Latvijai” un labākie izpildītāji, klases uzstājās ar savu dziesmu LR 

proklamēšanas gadadienas svinīgajā koncertā.  

 Lāčplēša dienas piemiņas svecīšu aizdedzināšanai skolas pagalmā tika 

veidotas latvju rakstu zīmes no skolēnu apgleznotajām burciņām ar iedegtām 

svecītēm tajās.  

 Radošā darbnīca skolēniem kopā ar tēviem, vectēviem, brāļiem „Gatavojam 

putnu barotavas”.  

 

SKOLĒNU REZULTĀTI STARPNOVADU MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS. 2016./ 2017. MĀC. G. 

Priekšmets Kl. Vieta 

Angļu valoda 7.a II 

Angļu valoda 7.a III 

 

STARPTAUTISKĀ MATEMĀTIKAS KONKURSA "ĶENGURS-2017" REZULTĀTI 

Klase Vieta Latvijā Dalībnieku skaits 

3.b 15. 3645 

4.b 15. 3568 

 

SKOLĒNU REZULTĀTI PIERĪGAS NOVADU MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS 2016./ 2017. MĀC. G. 

Priekšmets Kl. Vieta 

Angļu valoda 8.a II 

Angļu valoda „Edelweiss” 4.a III 

Fizika 10. II 

Ķīmija 10. III 

Matemātika 8.a III 

Matemātika 6.a Atzinība 

Matemātika 6.a II 

Matemātika 5.c Atzinība 

Matemātika 5.a Atzinība 

Mājturība 8.a III 

Mājturība 5.a III 

Vizuālā māksla 4.c I 

Latviešu valoda 11. Atzinība 

Latviešu valoda 4.a I 

Sākumskola „Prāta banka” 2.a Atzinība 
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SKOLĒNU REZULTĀTI PIERĪGAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KONKURSOS 2016./ 2017. 

MĀC. G. 

Pasākums Interešu izglītības grupa Klase Vieta 

Mūsdienu dejas konkurss  Dejas grupa “Kolibri” 4.-6. II 

Mūsdienu dejas konkurss Dejas grupa “Kolibri” 5.-7. III 

Skatuves runas konkurss Anastasija Geiba 6.b I 

Skatuves runas konkurss Vlada Socka 7.b I 

Konkurss “Eseja 2016” 

 

Anita Ozoliņa , 

Dinija Krievele 

7.a 
Atzinība 

Mūsdienu dejas konkurss  II 

kārta 

Dejas grupa “Kolibri” 4.-6. 
III 

 

Personāls 

2016/2017.m.g. skolā strādāja 53 pedagogi, no tiem 19 ir skolas absolventi. 

15 pedagogiem ir maģistra grāds, 1 - doktors. Izglītības procesa nodrošināšanai ir 

visi nepieciešamie pedagogi ar augstāko izglītību un attiecīgo profesionālo 

kvalifikāciju. Pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju attīsta un pilnveido, regulāri 

piedaloties tālākizglītības kursos, darbojoties projektos, piedaloties semināros, 

metodiskajās sanāksmēs, citu skolu apmeklējumos. 

Pedagogi uzskata, ka viena no efektīgākajām tālākizglītības formām ir tālākizglītība 

savas skolas ietvaros, kas mūsu skolā tiek sekmīgi realizēta. 2016/2017.m.g.  skolā 

ir organizēti kursi “Profesionālās saskarsmes pilnveidošana audzināšanas darbā. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma.” 

Pedagogu sastāvs pēc pedagoģiskā darba stāža  

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

5 6 4 6 3 5 5 8 11 53 

 

Pedagogu vecums 

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

2 7 15 13 16 

 

Skolā strādā 25 tehniskā personāla darbinieki. Stāžs 

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

6 8 4 0 2 4 1 

 

Tehniskā personāla vecums 

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

2 3 7 6 7 
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Komunikācija ar sabiedrību 

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

 Ir jaunas sadarbības formas Vecāku nedēļas aktualizēšanai. 

 Skolēni ir viesojušies dažādas darbavietās, izzinot profesijas specifiku un 

karjeras iespējas. 

 Regulāra informācija par skolas aktualitātēm skolas mājaslapā, novada 

laikrakstā. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 Apzināt pedagogu un izglītojamo radošo potenciālu, pozitīvas sadarbības 

pilnveidošanai. 

 Nodrošināt uz kompetencēm balstītu mācību procesu izglītojamo 

kompetenču pilnveidei mācību un interešu izglītības programmās.  

 Pilnveidot darbu ar izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, iekļaujošas 

izglītības principa īstenošanas kontekstā un mazināt sociālās atstumtības 

risku. 

 Audzināt pašdisciplīnu, veicinot pozitīvas, cieņpilnas savstarpējās attiecības 

un precīzu skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību 

apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē. 

 

 

 

5.5. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
 

Inčukalna novada Mūzikas un 

mākslas skola ir Inčukalna novada 

pašvaldības dibināta izglītības iestāde, 

kura īsteno Profesionālās ievirzes 

izglītības programmas (Akreditācijas 

lapas Nr. AI 8949, AI 8950, AI 8951, AI 

8952, AI 8953,  AI 8954, AI 8955, AI 

8956, AI 8956,  AI 8957, AI 8958, AI 

8959, AI 8960, AI 8961, izdotas 2015. 

gada 30 oktobrī).  

Iestādes juridiskā adrese- Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-

2136. Iestādes direktore - Ieva Kikuste. 
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Iestādes mērķis ir īstenot Profesionālās ievirzes izglītības programmas 

mūzikā un mākslā. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pārsvarā ir Inčukalna 

novadā deklarētie bērni no Inčukalna pagasta un Vangažu pilsētas.  

01.09.2017. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāka 190 

audzēkņi- mūzikas programmā 123, vizuāli plastiskās mākslas programmā 67 

audzēkņi. 1. klasē iestājušies 56 skolēni, no tiem 32 mūzikas programmā un 24 

mākslas programmā.  2016/2017. mācību gadā skolu absolvējuši 29 audzēkņi, no 

tiem 17 audzēkņi mūzikas programmā, 12 audzēkņi mākslas programmā. 

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 un mākslas skolām Latvijā un 

citās valstīs. 
 
Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi): 

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

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

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

4. Veidot vidi izglītības attīstības veicināšanai. 
5. Turpināt darbu pie pedagoģiskās kompetences celšanas, veicinot skolotāju 

profesionālo izaugsmi. 
 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pasākumi 2017.gadā: 

09.02.17. 7. Starptautiskais bērnu un jauniešu glezniecības un grafikas 
konkurss "Saules krasts - Brīnums", piedalās Inese Reinfelde, 
pedagogs Kristīne Rone 
Sofija Grigorjeva, pedagogs Ingūna Linde 
Kate Estere Kļaviņa, Valts Ņikiforovs, Marta Rasma Andersone, 

pedagogs Ingūna Linde 

I vieta 

II vieta 

Atzinība 

 

 

18.02.17. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības 
programmas Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle audzēkņu 
valsts konkurss, piedalās Marija Stepanova ,pedagogs Jurijs 
Kaspers 
Romāns Abramovs, pedagogs Jurijs Kaspers 

Atzinība 

Pateicība 

21.02.17. "Uzmanību! Pirmklasnieki nāk!" Inčukalnā  

2017.gada 
februāris 

45. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2017” Čehijā. 
Piedalās Karīna Meldere, pedagogs Marija Vītola. 

Atzinība 

01.03.17. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas trompetes klases 

audzēkņu koncerts. 
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04.03.17. Rīgas un Pierīgas novadu pūtēju orķestru skate, diriģents Vitalis 
Kikusts 

I pakāpe 

06.03.17. Pavasara koncerts " Muzicē zēni!" Vangažos.  

07.03.17. Pavasara koncerts " Muzicē zēni!" Inčukalnā.  

10.03.17. XVI Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras 
2017”, piedalās Emīls Dzērve, pedagogs Ingūna Linde, 
Miķelis Teterovskis, pedagogs Ingūna Linde 

II vieta 

Atzinība 

 

15.03.17. III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles 
specialitātes audzēkņiem, piedalās Līva Marija Ozola, pedagogs 
Līga Zaula, Līga Cera.              

Atzinība 

29.03.17. Garkalnes MVV, Berģu MMS un Inčukalna MMS audzēkņu 
draudzības koncerts. 

 

31.03.17. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina 
izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss, piedalās Aleksa 
Briede, Agnija Valtere, Katrīna Naumova, Arta Adrija Kerna 
Karīna Meldere, Samanta Asīte, 
 pedagogi Ingūna Linde un Kristīne Rone 

Pateicība 

Atzinība 

07.04.17. A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?", 
piedalās Eduards Strauts, pedagogs Gintis Kalniņš. 

Pateicība 

11.04.17. 

 

Latviešu kamermūzikas vakars. 

Ilonas Meijas (flauta) un Dzintras Erlihas (klavieres) lektorijs. 

 

22.04.17. Mākslas dienu atklāšana Inčukalna Tautas namā 
 

 

27.04.17. Koncerts pirmsskolas vecuma bērniem Vangažos.  

03.05.17. Koncerts – Izstāde. 

IMMS Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbu izstāde un 

Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra koncerts. 

 

12.05.17. Mātes dienas koncerts.  

25.05.17. Izlaidums Inčukalnā.  

01.06.17. Izlaidums Vangažos.  

10.06.17. 48. Inčukalna dziesmu diena.  

01.09.17. Zinību diena Inčukalnā un Vangažos.  

24.10.-

26.11.17. 

Latvijas mākslas skolu audzēkņu radošo darbu izstāde “Veltījums 

Rīgai” Rīgas domē. Piedalās Viktorija Hlebnikova un Viktorija 

Teterovska. Pedagogs Irēna Olekša. 

 

10.11.17. Lāčplēša dienas koncerts Vangažu vidusskolā. 

IMMS, Inčukalna novada pūtēju orķestris, Vangažu vidusskolas 

audzēkņi 

 

10.11.17. Tautas varonības Lāčplēša dienas piemiņas pasākums. Piedalās 
Inčukalna novada pūtēju orķestris. 

 

12.11.17. Pūtēju orķestru koncerts  “ Rudens dabā, mūzikā, Siguldā” 
Piedalās Inčukalna novada pūtēju orķestris. 

 

15.11.17. Latvijas 99. dzimšanas dienas koncerti Inčukalna pamatskolā. 
IMMS audzēkņi, PII „Minka” audzēkņi, Inčukalna pamatskolas 

pirmsskolas sagatavošanas grupa „Sprīdīši”. 

 

16.11.17. Svētku koncerts “ Dāvana Latvijai” PA SAM “ “Gauja” 
IMMS audzēkņi,PII “Lapsiņa”. 
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17.11.17. Skolotājas Ineses Zanderes klavieru klases audzēkņu koncerts 
Vangažos. 

 

29.11.17. Skolotājas Līgas Ceras klavieru klases audzēkņu koncerts 
Vangažos. 

 

29.11.17. Skolotāja Jurija Kaspera klavieru klases audzēkņu koncerts 
Vangažos. 

 

06.12.17. Skolotājas Rasas Melngalves un Ievas Kikustes audzēkņu koncerts 
Inčukalnā. 

 

11.12.17.-

05.01.18. 

Inčukalna MMS mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde 
Inčukalnā un Vangažos. 

 

11.12.17. Skolotājas Marinas Smirnovas klavieru klases audzēkņu koncerts 
Vangažos. 

 

14.12.17. Valsts konkursa vijoļspēlē I kārta Inčukalnā.  

15.12.17. Valsts konkursa vijoļspēlē I kārta Vangažos.  

15.12.17. Skolotājas Svetlanas Šalajevas  un Ingas Knites audzēkņu koncerts 
Inčukalnā. 

 

18.12.17. Ziemassvētku pasākums „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” Vangažos.  

20.,21.12.17.  „Ziemassvētki mūsmājās” Inčukalnā. 
IMMS un Inčukalna pamatskolas audzēkņi. 

 

22.12.17. Skolotāju Līgas Zaulas un Ineses Zanderes  audzēkņu koncerts 
Vangažos. 

 

 

Personāls 

Kopējais pedagogu skaits abos mācību punktos Inčukalnā un Vangažos- 22, 

tai skaitā ar augstāko izglītību- 19 (maģistra grāds- 13), ar vidējo izglītību- 3, no 

kuriem studijas turpina 2. Darbu Inčukalna mācību punktā uzsākusi vizuāli 

plastiskās mākslas skolotāja Ingūna Linde un klavierspēles skolotāja Sanita 

Klešnieks, Vangažu mācību punktā ģitāras spēles skolotājs Mārcis Liepiņš. Skolā 

strādā 2 tehniskie darbinieki. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

Sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un darbības attīstības 

virzieniem  turpina darboties sava skolas mājas lapa www.incukalnamms.lv, kā arī 

tiek publicēta informācija pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Novada vēstis”; 

Vecāku informēšana notiek individuālo pārrunu veidā, ar e-pasta vai e- klases 

starpniecību, telefoniski; Izveidoti informācijas stendi ieejas gaiteņos; Notika 

Atvērto durvju dienas jaunuzņemto bērnu vecākiem, regulāri notiek atklātie 

audzēkņu un vecāku klases koncerti un vecāku sapulces. 

  

Sadarbība ar citām iestādēm 

http://www.incukalnamms.lv/
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Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aktīvi sadarbojas ar citām 

novada iestādēm: Inčukalna pamatskolu un Vangažu vidusskolu– kopēji koncerti un 

Muzikālās pēcpusdienas; Inčukalna novada PII „ Minka”, PII„ Lapsiņa”, PII„ Jancis” – 

PII bērnu iepazīstināšana ar mūzikas 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; 

Draudzības koncerti, izstādes ar citām Latvijas Mūzikas un  mākslas skolām. 

 

2018.gada plānotie pasākumi 

2018. gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar Mūzikas un mākslas 

programmu veiksmīgu īstenošanu un gatavošanos Latvijas simtgadei. Turpināt 

sadarbību ar Inčukalna novada pašvaldības un kaimiņu pašvaldības iestādēm. Tiek 

plānots turpināt pedagogu profesionālo pilnveidošanu un motivēšanu dalībai 

Eiropas struktūrfondu programmās.  

 

 

 

5.6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „JANCIS” 
 

Iestādi no 2017.gada 

1.septembra apmeklē 159 bērni no 

pusotra gada vecuma. 2016. gada 

septembrī tie bija 157 bērni, 

2015.gadā tie bija 155 bērni. 

Inčukalna novada Vangažu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” 

ir 7.grupas. Divas no tām ar vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programmu – kods 

0101 11 21, kuru apgūst 40 bērni, bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmu – kods 0101 11 11, kuru apgūst 119 bērni. 

2017. gadā obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 46 bērni. Salīdzinot ar 

2016.gadu par 9 bērniem mazāk. 2015.gadā 5-6 gadīgo bērnu skaits bija - 62 bērni.  

Pedagoģisko procesu īsteno 13 pirmsskolas izglītības skolotāji. Ir mūzikas 

skolotājs, sporta skolotājs un logopēds. 2 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību. Iestādē strādā 21 tehniskais darbinieks. Visi iestādes darbinieki 2017.gadā 

ir piedalījušies apmācības seminārā par pirmās palīdzības sniegšanu 4 (četru) 

mācību stundu apjomā. 
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Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem iestādē: 

 2016.gads - 11 

 2015.gads - 33 

 2014.gads - 34 

 2013.gads - 35 

 2012.gads - 24 

 2011.gads –19 

 2010.gads – 3 
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Tabulās redzams “PII Jancis bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem iestādē, salīdzinot 

2016.gadu ar 2017.gadu” 

 

2017.gada septembrī pirmsskolas iestādē uzņemti 44 bērni. 2016.gada septembrī 

iestādē bija uzņemti 43 bērni. 2018.gadā plānots uzņemt, vairāk kā 60 bērnus. 

Pedagoģiskais darbs 

2017.gada iestādes pedagoģiskā procesa prioritāte ir: veicināt pedagogu 

radošo darbību un labākās pieredzes popularizēšanu. 2018.gada galvenais 

uzdevums būs pāreja uz jauno mācību saturu un tā ieviešanu izglītības iestādē. 

 

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi: 

 Rudens pasākumi, izstādes par gadalaiku tēmu. 

 Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus. 

 Pasākums „Latvija-Tu mīļa man”, izstāde „Mana pilsēta” 

 Piedalīšanās Inčukalna novada svētku gājienā un pasākumā „Staro 
Inčukalna novads 2017” 

 Ziemassvētku uzvedumi, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai 
veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi. 

 2017.gada februārī organizējām semināru „Teātra dienas mazākumtautību 
bērniem”. 
 

Dalība projektos un konkursos 

1. A/S „Latvijas Valsts meži” rīkotajā ekoprogrammā pirmsskolai „Cūkmena 
detektīvi”. Bijām vieni no visaktīvākajiem, pie kuriem ciemojās pats 
Cūkmens ar „Tīra meža mācību stundu” un klātienē pasniedza diplomus. 
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Ekoprogrammas „Cūkmena detektīvi” pamatā ir četras tēmas, kuras 

veidotas 

tā, lai tiktu ievērots princips – REDZI, DZIRDI, KLAUSIES, DARI –, vienlaikus 

paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās. 

2. Piedalījāmies „Zaļā josta” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai 
Latvijai!”. 

3. Piedalījāmies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajos 
kursos „eTwinning projektu metode pirmsskolas izglītības iestādēs”.  

4. Piedalījāmies labdarības atbalsta pasākumā dzīvnieku patversmē 
„Mežavairogi”. 

 

Saimnieciskais darbs 

2017.gadā veikti remontdarbi izglītības iestādes 5.grupā. Izremontēta grupas 

rotaļu telpa, guļamistaba, tualete un garderobe. Iegādātas mēbeles un inventārs 

5.grupas telpu labiekārtošanai pēc remonta.  

 2015.(EUR) 2016. (EUR) 2017. (EUR) 

Telpu remonti 10 000,- 36 000,- 32 000,- 

Inventārs 665,- 5140,- 4420,- 

Saimniecības 

pamatlīdzekļi, 

datortehnika un cita 

biroja tehnika 

4875,- 6461,- 9100,- 

Saimniecības līdzekļi 4100,- 4090,- 4000,- 

Remontmateriāli ----- ----- 600,- 

Mācību līdzekļi un 

materiāli 

4427,- 4872,- 4790,- 

Tabulā redzams “Budžetā piešķirtā finansējuma salīdzinošs pārskats laika posmā no 

2016. gada līdz 2018.gadam” 

 

 

5.7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „MINKA 

 
Inčukalna novada pirmsskolas 

izglītības iestāde „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” 

ir Inčukalna novada pašvaldības izglītības 

iestāde, kura īsteno vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmu (programmas kods: 

0101 11 11, licences Nr. V–5781 , izdota 

2012. gada 5. novembrī). 
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Interešu izglītības programmas - pulciņi:  

1. Ritmikas/deju pulciņš; 

2. Angļu valodas pulciņš. 

 

Pedagogu kvalifikācija 

Izglītības 

iestāde 

Pedagogu 

skaits 

Vakances Skolotāju 

likmes 

Pedagogu 

izglītība 

Pedagogu  

darba 

stāžs 

Pedagogu 

kvalitātes 

pakāpes 

Pedagogu 

vecums 

Darba 

alga 

(EUR) 

PII 

“Minka” 

(5grupas) 

ar filiāli 

“Lapsiņa” 

(2grupas) 

22 Mūzikas 

skolotājs 

0,6 likmes 

13,65 

kopā; 

5-6gad. 

apm. no 

pašv 

budž.-

0,86; 

2,5 - 

valsts 

mērķdot. 

Augstākā 

pedagoģisk

ā – 19 (3 

pedagogi 

studē) 

5-10 gadi 

-  5; 

10 un 

vairāk  - 

17 

4.pakāpe 

– 0,2 

likmes 

3.pakāpe 

– 2,05 

likmes 

25 -39 

gadi -    5 

40- 49 

gadi –   7 

50 un 

vairāk - 

10 

Zemākā – 

178,- ar 

likmi 0,2 

(logop.) 

Vidējā   

697,- 

likme 

0,85 

Lielākā -   

820,-     (1 

likme) 

Tehnisko darbinieku skaits iestādē – 17 (tai skaitā filiālē “Lapsiņa”). Iestādes 

kopējais darbinieku skaits – 35. 

Pedagogu tālākizglītība. 

Tālāk izglītības programmas: 

 Izglītības iestādes darbības kvalitātes nodrošināšana. “Kompetences 

jēdziena izpratne un caurviju prasmes pirmsskolā” (A programma 18 

stundas); 

 Pierīgas novadu apvienības pirmsskolas izglītības iestādēs – pieredzes 

skoliņas (visu mācību gadu); 

 Mācību darba plānošana, saistot sasniedzamo rezultātu ar vērtēšanas 

un mācību aktivitātēm (A programma -18 stundas) 

 

Galvenie pedagoģiskie jautājumi, kurus pedagogi apguvuši  2016./17 māc. gads: 

 Kompetenču pieeja mācību saturā; 

 Normatīvā dokumentu bāze pirmsskolas izglītībā; 

 Mācību vides iekārtošana pēc jaunā kompetenču satura; 

 Rotaļa – galvenais bērnu darbības veids pirmsskolā; 

 Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība un diagnostikas iespējas agrīnajā 

vecumā; 

 Speciālā un iekļaujošā izglītība; 

 Valodas attīstības traucējumi pirmsskolas vecuma bērniem; 

 Pedagoģiskā darba plānošana , organizēšana un individuālais darbs ar 

bērniem; 
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 Kvalitātes aspekts pirmsskolas izglītībā; 

 Kas bērnam jāapgūst attīstoties. 

 

Iestādes galvenie uzdevumi un virzieni: 

 Jaunākās pedagoģiski metodiskās informācijas apmaiņa starp IZM, Pierīgas 

izglītības un kultūras nodaļu, Inčukalna novada pašvaldību un pirmsskolas 

izglītības iestādēm; 

 Bērnu dzīvības un veselības aizsardzība, veselīga dzīvesveida 

nodrošināšana; 

 Darbs ar ģimeni, ieviešot jaunas sadarbības formas, ceļot vecāku 

pedagoģisko kompetenci un izpratni par bērna personību un vajadzībām. 

 Kompetenču mācību satura apguve; 

 Pedagogu tālākizglītība, jaunā kompetenču satura apguve. 

 

Bērnu skaits 2016./2017. mācību gadā 

 

Cik pavisam iespējams uzņemt bērnus izglītības iestādē (vietu skaits)? 

Uz 01.01.2017. - 154 bērni 

Ēdināšanas organizēšana: 

 izglītojamo ēdināšana tiek nodrošināta atbilstoši 2012. gada13.03. MK 

noteikumiem nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības pacientiem”. 

 MK  noteikumi 27.12. 2002. , nr. 596 “Higiēnas prasības izglītības iestādē, 

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.” 

 MK noteikumi 08.04. 2004., nr. 269 “Higiēnas prasības pārtikas apritē”.  

  “Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība”,  nr. 013571 (2003.g. 19.03.), 

kas apliecina pārtikas uzņēmuma ( PII “Minka” ēdināšanas bloks) atrašanos 

Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē. 

  Iestādē ir izstrādāti ēdināšanas un paškontroles organizēšanas pasākumi. 

 Par iestādes ēdināšanu un tehnoloģisko karšu sastādīšanu atbild iestādes 

medmāsa, kas izstrādā ēdienkarti divām nedēļām, izmantojot ēdināšanas 

programmu “Pakalns”, ņemot vērā veselīga uztura principus. 

 

Projekti un pasākumi: 

“Zaļās jostas” projekti: 

 Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”. 

 Izlietoto bateriju vākšana “Tīrai Latvijai”. 

 “Mans veltījums tīrai Latvijai” – radošais konkurss. 

Līdz 2 gadiem 3 gadi  4 gadi 5 gadi 6 gadi Kopā 

4 33 32 39 46 154 
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Veselības ministrijas īstenotais projekts: “Programma pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma bērniem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga 

uztura paradumiem.” 

 

Ārpus iestādes pasākumi:  

 Piedalīšanās Lāčplēša dienas un 18. novembra atzīmēšanā Inčukalna novadā 

– “Staro Inčukalns”. 

 Piedalīšanās Inčukalna novada Ziemassvētku pasākumos -“Iestādes 

noformējums Ziemassvētkos”; Ziemassvētku egles iedegšana. 

 Piedalīšanās Olimpiskās dienas sporta pasākumos. 

 Piedalīšanās Inčukalna bibliotēkas, tautas nama, Mūzikas un mākslas skolas 

organizētajos pasākumos. 

 Dalība tradicionālajos Inčukalna novada svētku pasākumos. 

 

Kāds atbalsta personāls ir šobrīd izglītības iestādē? Kāds vēl nepieciešams? 

 Strādā divi logopēdi – 0,6 likme “Minkā”; 0,2 – “Lapsiņā”. 

 Nepieciešamas papildus likmes logopēdam, psihologam un fizioterapeitam. 

 

Kādas ir bērnu speciālās vajadzības, kas jānodrošina izglītības iestādē? 

 Bērnu valodas attīstības traucējumi. 

 Bērnu fiziskās attīstības traucējumi.  

 

Cik daudz bērnu slimo šajā mācību gadā? Kādas ir bērnu veselības problēmas? 

Šajā mācību gadā ar vīrusu saslimšanām ir slimojuši visi bērni. Kā iemesls 

slimošanai varētu būt pazemināts imunitātes līmenis. 

 

Kādas ir viena bērna ēdināšanas izmaksas iestādē? 

Dienas izmaksas- 2,13 eiro, pilna apmeklējuma izmaksas mēnesī 42,- eiro 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

Iestādes budžeta gada plāns 2017.g. – 41 700 eiro 

Iestādes vīzija trijiem gadiem 01.09.2017.-01.09.2020. 

Mūsu vīzija ir piedāvāt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu pirmsskolas izglītību, atbilstošu 

21. gadsimta prasībām. 

Vīzijas saturs. Darbības virzieni: 

1. Veicināt pozitīvu izpratni par pirmsskolas izglītību vietējā sabiedrībā, 

sadarboties ar pašvaldības institūcijām, skolu un ģimenēm. 

2. Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību labvēlīgā, drošā mācību vidē, ar 

mērķi sagatavot bērnus  mācībām skolā. 

3. Regulāri uzlabot iestādes materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru. 
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4. Sabalansēt izmaksas iestādē, analizēt izmaksas, to lietderīgumu, un veikt 

materiāli tehnisko resursu izpēti. 

5. Motivēt pedagogus pilnveidot profesionālās prasmes, izmantot plašāk savā 

darbā informāciju tehnoloģijas. 

 

Ar 2016./2017. māc. g. Valsts izglītības satura centrs uzsāka vērienīgu 5 

gadu projektu mācīšanas pieejas maiņai izglītības iestādēs, kura ietvaros plānots 

aprobēt kompetenču pieeju mācību saturā no 1.5 gadu vecuma līdz vidusskolai. 

Tāpēc nākamajos trijos gados galvenā uzmanība būs jāpievērš izmaiņām mācību 

procesā, pedagogu profesionālajai pilnveidei, skaidrojot kompetenču pieejas 

mērķus un metodes, organizējot mācības, seminārus. 

Pirmsskolā kompetenču satura ieviešana sāksies 2018./2019.māc.g. un 

mums uz to brīdi jau jābūt gataviem uzsākt pārmaiņas savā iestādē. 

2018.gadā plānots uzņemt vēl 18 bērnus – 15 filiālē, 3 – “Minkā” . Kopskaitā būtu 

– 172 izglītojamie. 

Pasākumi bērnu skaita palielināšanai: 

 Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana ( printera – kopētāja iegāde);  

 Esošās materiālās bāzes papildināšana un modernizēšana (mēbeļu – 

garderobes skapju, gultu, galdu, krēslu) Mīkstā inventāra iegāde – matrači, 

spilveni, segas, gultas veļa, dvieļi, utt. Trauku un trauku mazgājamās 

mašīnas iegāde. 

 Lielāka atbalsta personāla piesaiste izglītības iestādē – 1 likme skolotāja 

palīgs “Lapsiņā”. 

 

 

5.8. PA SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA „GAUJA” 

Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt 

sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus un patstāvīgu dzīvesvietu pensijas 

vecuma personām un cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām. PASAM „Gauja” klienti ir pensijas 

vecuma personas un pirmās, otrās grupas invalīdi, 

kuriem nepieciešama pastāvīga sociālā aprūpe un 

sociālā rehabilitācija. 

Atbilstoši tam iestāde veic sekojošus 

uzdevumus: 
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 nodrošina personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais 
inventārs; 

 apgādā personu ar veļu, apģērbu un apaviem; 

 organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un 
veselības stāvokli; 

 nodrošina personas somatisko medicīnisko aprūpi; 

 veic sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katras personas fiziskajam 
un psihiskajam stāvoklim; 

 organizē kultūras pasākumus; 

 apgādā personu ar palīglīdzekļiem; 

 organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai; 

 organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā. 
 

Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums 

Uz  2017. gada 31. decembri iestāde nodrošināja  ilglaicīgu sociālo aprūpi 62 

klientiem. Faktiskais vietu aizpildījums (gultu dienas) – 23127, no tām: 

 1 persona, kura iestājusies  līdz 01.01.1998.; 

 12 personas, maksas pakalpojuma vietas; 

 49 personas, Pierīgas pašvaldību  iedzīvotāji; 

 Vidējais klientu vecums 80,6 gadi. 
 

Iestādē dzīvo 18 invalīdi, kuriem ir pārvietošanās grūtības un izmanto ratiņ krēslus, 

30 klienti ir guloši, kopjami, 10 klienti barojami, un  tiem ir nepieciešama īpaša  

diennakts aprūpe. 

Pārskata gadā vairākas citu resoru institūcijas veikušas plānveida kontroles: 

 Valsts sanitārās inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa veikusi 1 pārbaudi; 

 Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvalde veikusi 4 
pārbaudes; 

 VUGD 1 pārbaudes akts; 

 Darba inspekcija 4 pārbaudes akti. 
 

Iestādē personāla kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota un īstenota 

saskaņā ar MK not. Nr. 291.  

2017.gadā darbinieki papildinājuši savas zināšanas dažāda veida kursos un 

semināros: 

    “Pašizaugsmes prasmes, izmantojot sporta pedagoģijas metodes sociālajā 

darbā ”, kopā 8 stundas 9 darbinieki; 

“ Vecu cilvēku aprūpes un saskarsmes aspekti”, kopā 8 stundas  9 darbinieki; 
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    “Saskarsmes prasmju pilnveide darbā ar senioriem”, kopā 8 stundas; sociālā 

darbiniece un sociālā aprūpētāja; 4 aprūpētājas nokārtoja Profesionālās 

kvalifikācijas apliecību aprūpētājs; 

 Direktore piedalījās 20. Starptautiskajā Ilgstošās aprūpes konferencē 

Toroņā, Polijā; 

 Aprūpētājas piedalījās profesionālajā Baltijas valstu aprūpētāju konkursā 

Eidaperē, Igaunijā. 

 

PASAM „Gauja” ir savas ikgadējās tradīcijas svētku svinēšanā: 

 klientu dzimšanas dienas; 

 Lieldienas, Jāņi un Ziemassvētki; 

 Veco ļaužu diena un Valsts Proklamēšanas gadadiena; 

 1 x nedēļā notiek luterāņu dievkalpojums;  

 1x nedēļā baptistu dievkalpojums; 

 Vasaras svētkos un Zvaigznes dienā luterāņu dievkalpojums ar koncertu; 

 Apmeklēt Inčukalna peldbaseinu 1x nedēļā; 

 Klientiem ir iespēja iepirkties veikalā Siguldā – 1x mēnesī; 

 Apmeklēt pasākumus ārpus institūcijas, kā piem., ekskursija uz 
Saulkrastiem,  Bīriņu pili, dievkalpojumus baznīcā, koncertus, u.c.; 

 Iestādē ar koncertiem viesojušies kori „Vecrīga”, “Atblāzma” un Siguldas 
mūzikas skolas audzēkņi, Siguldas pagasta koris; 

 Carnikavas, Langstiņu bērnu dārza koncerts un Inčukalna bērnu dārza 
koncerts; 

 Iestādes 20 gadu jubilejas svinības; 

 Sporta diena klientiem; 

 Izstādes apmeklējumi dienas centrā “Gauja”; 

 Pankūku balles; 

 Pikniks, pavasari sagaidot, vasaras pilnumā, rudenīgā ieskaņā; 

 Kustība - dzīves pamats - 2X nedēļā aktīva vingrošana; 

 Enerģētiskā sveču vingrošana; 

 Saturīga laika pavadīšana, veidojot dekorus, krāsojot un gleznojot, lasot 
kopīgi grāmatas; 

 Piedalīšanās Inčukalna pensionāru ballē. 
 

Finansējums un tā izlietojums   

PASAM „Gauja” finansējums sastāv no pašvaldības  budžeta dotācijas par 1 

personu  ,personu iemaksām –  90% pensiju daļas, apgādnieku maksām un 

pašvaldību norēķiniem par iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem.            

2017. gada kopējie faktiskie ieņēmumi no pamatdarbības  EUR 431057un 

faktiskie izdevumi  sastādīja EUR 442692, finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu 

personu mēnesī  EUR 510,09. 
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2017. gadā tika izremontēta viena dzīvojamā telpa un viens darba kabinets 

pirmajā stāvā. Pamatlīdzekļos iegādāts viens jauns dators. 

 

Iestādes izdevumi: 

Finanšu līdzekļu izlietojuma 

kopapjoms uz vienu personu 

Summa (EUR) 2017. g. 2016.g 2015.g 

Kopējie izlietotie līdzekļi - dienā dienā 17,00 16,90 18.28 

Ēdināšanai izlietotie līdzekļi – 

dienā 

dienā 2,70 2,69 2,65 

Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi – 

dienā 

dienā 0,34 0,24 0,26 

Sanitāri higiēniskai apkopšanai 

izmantojamo materiālu iegāde – 

dienā  

dienā  0,95  0,89 1,00 

Tabulā redzams “Finanšu līdzekļu izlietojuma kopapjoms uz vienu personu salīdzinot laika 

periodu no 2015.gada līdz 2017.gadam” 

 Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu klientu palielinājies sakarā ar vairāk 

guļošiem klientiem. Medikamentu izlietojums uz vienu klientu palielinājies par 10 

centiem saistīts ar smagi slimu klientu ievietošanu iestādē , kuriem vairāk 

nepieciešama medikamentozā ārstēšana.  

Galvenie darbības virzieni 2018. gadam: 

 

1. Veikt uzlabojumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa 
nodrošināšanā: 
1.1. vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale starp sociālā darba 

speciālistiem; 
1.2. piesaistīt rehabilitācijas speciālistus – ergoterapeitu, fizioterapeitu; 
1.3. attīstīt aktivitātes, nodarbības un darba terapiju pasīviem klientiem; 

2. Palielināt sabiedrības informētību par sociālās aprūpes pakalpojumu 
pieejamību; 

3. Nodrošināt iestādes darbiniekiem kvalifikācijas pilnveidi sociālā darba jomā 
iespējamā finansējuma robežās. 
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5.9. PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU NAMSAIMNIEKS” 
 

Iestādes juridiskais statuss:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Vangažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 

50003142371. Juridiskā adrese: Gaujas iela 6, 

Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136. 

 

Iestādes darbības virzieni un mērķi: 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” galvenie darbības virzieni ir nekustamā 

īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumenerģijas ražošana, 

pārvade un realizācija Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi. 

2017.gadā uzņēmums galveno uzmanību veltīja nepārtrauktas siltumapgādes 

nodrošināšanai Inčukalnā novada iedzīvotājiem, kā arī jaunu māju piesaistei pie 

apsaimniekošanas pakalpojuma Gaujā.  

2017.gada maijā tika aprēķināts un 2017.gada jūlijā Sabiedrisko pakalpojuma 

regulēšanas komisijā iesniegts jaunais siltumapgādes pakalpojuma tarifs Vangažu 

pilsētas iedzīvotajiem. Tarifs tika apstiprināts 2017.gada 28.decembrī un stājās 

spēkā 2018.gada februārī. Jauna siltumapgādes tarifa pārskatīšana, galvenokārt, 

bija saistīta ar SIA “Vangažu Sildspēks” ražošanas tarifa pieaugumu, (no SIA 

“Vangažu Sildspēks” tiek iepirkts ap 80 % no lietotājiem nodotā siltuma apjoma), 

kas, salīdzinot ar 2017.gada vidēji svērto siltuma tarifu 34,44 EUR/MWh, izauga par 

45 % un, salīdzinot ar 2016.gada vidējo siltuma tarifu 30,50 EUR/MWh par 63,8 %.  

Uz veikto ražošanas un finanšu datu apkopojuma un analīzes par iepriekšējiem 

gadiem tika izstrādāts un apstiprināts detalizēts budžets 2018.gadam. 

2017.gada vasarā pēc apkures sezonas beigām SIA “Vangažu Namsaimnieks” 

turpināja siltumenerģijas ražošanu, piegādājot to Inčukalna vidusskolai, sporta 

kompleksam, bērnudārzam un dzīvojamai mājai Atpūtas ielā 2, Inčukalnā, kuri 

2015. gadā tika pieslēgti pie jaunuzbūvētās katlumājas siltumapgādes sistēmas. 

Karstā ūdens padeve vasarā šiem 5 objektiem tiek nodrošināta no katlu mājas 

Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, izmantojot dīzeļdegvielu kā kurināmo. Apkures sezonā 

šiem objektiem, kā arī citiem Inčukalna siltuma lietotājiem siltumapgāde tiek 

nodrošināta no katlu mājas Miera ielā 1, Inčukalnā, izmantojot šķeldu kā kurināmo.  

Vairākām daudzdzīvokļu mājām Vangažos tika turpināti trepju telpu un jumtu 

remontdarbi, labiekārtoti māju pagalmi, tika veikta iekšējo durvju, lietus 
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kanalizācijas, auksto un karsto ūdensvadu nomaiņa, kā arī karstā ūdens un apkures 

sistēmu maģistrālo vadu siltināšanas darbi. 

2017.gadā SIA “Vangažu Namsaimnieks” turpināja namu apsaimniekošanas 

pakalpojumu piedāvāšanu Inčukalna un Gaujas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

iedzīvotājiem. Kopumā tiek apsaimniekotas 16 daudzdzīvokļu mājas Gaujā, 

Inčukalna novadā. 

Piesaistot Eiropas struktūrfondu finansējumu, 2016.gadā tika uzsākti un 

2017.gada turpināti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesi Vangažos, 

Gaujas ielā 4; 7; 8; 9; 14, Vidzemes ielā 5; 7; 13, Priežu ielā 2 un Siguldas ielā 1a. 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Galvenie finanšu darbības rezultāti. 

Uzņēmuma apgrozījums 2017.gadā sastādīja 1 524 252, EUR. Salīdzinot ar 

2016.gada apgrozījumu tas pieauga par 2.7 % un, salīdzinot ar 2015.gadu par 11 %.  

 

Tabulā redzams “SIA “Vangažu Namsaimnieks” galvenie finanšu darbības rezultāti laika 

periodā no 2015.gada līdz 2017.gadam” 

Neskatoties uz 2017.gadā neto apgrozījuma pieaugumu pret iepriekšējiem 

gadiem, bruto peļņa, salīdzinot ar 2016.gadu ir samazinājusies par 56 %, bet 

salīdzinot ar 2015.gadu par 17,6 %.  

Uzņēmums 2017.gadu noslēdzis ar zaudējumiem 264 020,- EUR apmērā, kas, 

galvenokārt, ir saistīts ar īstenoto projektu rezultātā iegādāto pamatlīdzekļu 

nolietojumu (no projektiem līguma Nr.: L-PCS-15-0131 “Siltumenerģijas zudumu 

samazināšana pārvades un sadales sistēmās” un līguma Nr. L-PCS-15-0132 

“Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā 

aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem”), kā arī izejvielu, materiālu un 

ārpakalpojuma pieaugumu par 28 %, kas saistīts gan ar jaunu klientu piesaisti pie 
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apsaimniekošanas pakalpojuma Gaujā, gan kurināmā izmaksu pieaugumu siltuma 

apgādei Gaujā un Inčukalnā.  

Neskatoties uz 2017.gadā neto apgrozījuma pieaugumu, Uzņēmumam 

finanšu rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet kopsummā tie 

ir uzskatāmi par apmierinošiem. Lai nepieļautu turpmāko Uzņēmuma finanšu 

stāvokļa pasliktināšanos, uzņēmuma administrācija strādā pie tā, lai samazinātu 

tekošās saimnieciskās darbības izmaksas un izvērtē štatu vienību lietderīgumu.  

No SIA “Vangažu Sildspēks” (reģ. Nr. 40003434587), kurā Uzņēmumam 

pieder 40,12 % kapitāla daļas, 2017.gadā netika saņemtas dividendes. Katru gadu 

izmaksāto dividenžu apjoms ir samazinājies: 2016.gadā no SIA “Vangažu Sildspēks” 

tika samaksātas dividendes 6454,- EUR apmērā, 2015.gadā 20060,- EUR apmērā. 

Uzņēmuma pamatkapitāls 2017.gadā netika palielināts un, salīdzinot ar 

2016.gadu palika nemainīgs 1 465 191,- EUR. 2015.gada pamatkapitāls bija par 

30000,- EUR mazāks. 

Administrācijas izmaksas 2017.gadā bija 188894,- EUR, kas ir par 2,1 % 

mazākas nekā iepriekšējā gadā un par 10,3 % zemākas nekā 2015.gadā.  

Nosaukums 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Administrācijas izmaksas (EUR) 210651 193014 188894 

2017.gada izmaksu samazinājums 

pret iepriekšējiem gadiem -10.3% -2.1% - 

 

Uzņēmuma darbības rezultāti 

Siltumenerģijas ražošana un realizācija veidoja lielāko ieņēmumu daļu – 63 %. 

Atlikušo daļu 37 % veidoja ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas, īres maksas un 

komunālajiem pakalpojumiem. Ieņēmumu sadalījums pa pakalpojumu veidiem 

pēdējos 3 gadu laikā skatīt tabulā. 

Nosaukums Mērv. 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Ieņēmumi no apsaimniekošanas EUR 523174 507727 557003 

Ieņēmumi no siltuma apgādes EUR 850374 976404 967249 

Kopā: EUR 1373548 1484131 1524252 

Ieņēmumi no apsaimniekošanas % 38% 34% 37% 

Ieņēmumi no siltuma apgādes % 62% 66% 63% 

Kopā: % 100% 100% 100% 

 

Lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms 2017.gadā bija 19007 MWh 

(t.sk. Vangažos – 13912 MWh, Gaujā – 2149 MWh, Inčukalnā – 2617 MWh, Meža 
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ielā 2 – 223 MWh, Kārļzemniekos – 106 MWh), kas ir par 2 % mazāk nekā bija 

2016.gadā un par 18 % vairāk nekā 2015.gadā.  

 

2017.gadā tika paveikti maģistrālo kārsta ūdensvada turpgaitas cauruļu un 

stāvvada pievadu veco cauruļu demontāža un jauno cauruļu montāža, krāsošanas 

un izolācijas darbi, kā arī esošās maģistrālas kanalizācijas sistēmas labošanas darbi 

2 daudzdzīvokļu mājām Vangažos, veikti lietus ūdens notekcauruļu tīrīšanas darbi 

visām daudzdzīvokļu mājām Vangažos, skursteņu remontdarbi daudzdzīvokļu 

mājām Gaujā, kanalizācijas sistēmas avārijas remontdarbi, apkures cauruļu 

izolēšana, balansējošo vārstu uzstādīšana un aukstā ūdens trases no ielas līdz 

stāvvadiem maiņa Gaujā, aukstā ūdens trases nomaiņa, radiatoru maiņa Gaujā, 

automatizēta siltummezgla izveide Gaujā, ventilācijas kanālu tīrīšana Vangažos, 

Gaujā un Inčukalnā, pastkastīšu uzstādīšana Gaujā, logu nomaiņa Gaujā un 

Vangažos. Tika veikti siltummezglu tehniskās apkopes darbi Vangažos. 

Uzņēmuma finanšu saistības 

Saskaņā ar Gada pārskatu par 2017.gadu uzņēmuma saistības uz 2017.gada 

31.decembri sastāda 2296352,- EUR: 

Nosaukums 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Ilgtermiņa kreditori, EUR 2520765 2108987 1927576 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 2465156 1414023 1341219 

Atliktā nodokļa saistības 55609 

 

  

Nākamo periodu ieņēmumi   694964 586357 

Īstermiņa saistības, EUR 252503 350646 368776 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 77234 69698 69615 

No pircējiem saņemtie avansi 35165 35575 2606 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  82527 71286 120211 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 19891 30639 25355 
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iemaksas 

Pārējie kreditori 3193 809 326 

Nākamo periodu ieņēmumi   108606 108606 

Uzkrātās saistības 34493 34033 42057 

 

2017.gadā kopējais debitoru parādu apjoms sastādīja 448033,- EUR, tai skaitā 

arī izrakstītie rēķini par 2017.gada decembrī patērēto siltumenerģiju, kuru 

apmaksas termiņš ir 2018.gada janvāra beigas. 2016.gadā kopējais parādnieku 

skaits bija ļoti līdzīgs – 446342,- EUR, kas ir 0,4 % mazāks nekā 2017.gadā.  

2017.gadā parādniekiem tika izsūtīti 185 (pērnā gadā 224) pirmstiesas 

brīdinājumi, noslēgtas 9 (2016.gadā – 12) vienošanās par parādu atmaksu, 38 

(2016.gadā – 36) prasības iesniegtas tiesā, 19 (pērnā gadā – 23) gadījumos parādu 

piedziņa tika nodota tiesu izpildītājiem, piedzenot 10000,- EUR (2016.gadā – 

15000,- EUR), kā arī 3 gadījumos parādnieku izliekot no dzīvokļa. 

 
Valsts aizdevumu izlietojums 

Lai īstenotu katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcijas projektus Inčukalnā un 

Gaujā, 2015.gadā ar Valsts kasi tika noslēgts Aizdevuma līgums.  

Saskaņā ar Aizdevuma līgumu, 2016.gadā tika atmaksāta aizdevuma 

pamatsumma 42 198,80,- EUR apmērā, 2017.gadā atmaksāta aizdevuma 

pamatsumma bija 56 392,- EUR un 2018.gadā atmaksājamā aizdevuma 

pamatsumma sastādīs 56 392,- EUR.  

Pakalpojumu uzlabojumi 
2017.gada vasarā Uzņēmums turpināja siltuma ražošanu, piegādājot to 

Inčukalna skolai, bērnudārzam, sporta kompleksam un Atpūtas ielas 2 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. 2018.gada martā ar A/s “Latvijas 

Gāze” noslēgts līgums par fiksēto gāzes cenu, siltumapgādes tarifs līdz 2019.gada 

februārim ieskaitot paliks 66,61 EUR/MWh. 

Personāls 
2016. un 2017.gadā uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaits gada beigās 

sastādīja 52 nodarbinātos, 2015.gadā - 56. Administratīvais personāls, ieskaitot 

uzņēmuma vadību 3 valdes locekļu sastāvā, ir 9 darbinieki.  

Sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām: 

 35 sievietes vecumā no 26 līdz 78 gadiem; 

 17 vīrieši vecumā no 24 līdz 68 gadiem. 
 
Komunikācija ar sabiedrību 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” nodrošina pieņemšanas laikus novada 

iedzīvotājiem uzņēmuma telpās Gaujas ielā 6, Vangažos pirmdienās no 8:00 līdz 

17:00 un ceturtdienās no 8:00 līdz 19:00. Lai nodrošinātu Inčukalna novada 
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iedzīvotājiem informācijas pieejamību, SIA “Vangažu Namsaimnieks” Inčukalna 

novada domes informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” regulāri publicē 

informāciju par uzņēmuma darbību, aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kā arī 

citu noderīgu informāciju. 

Kopš jaunā siltumapgādes tarifa pieņemšanas Uzņēmums katru mēnesi 

sniedz atkaiti Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijai par iepirkto un 

pārdoto siltumenerģijas apjomu Vangažos un tam patērēto kurināmā daudzumu un 

izmaksām.  Katru mēnesi Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijai un 

Vangažu pilsētas iedzīvotājiem tiek paziņots par nākamā mēnesī piemērojamo 

siltumapgādes tarifu, izvietojot informatīvo paziņojuma tekstu Uzņēmuma mājās 

lapā un iesniedzot šo informāciju pašvaldības iestādē.   

Pirms un pēc apkures sezonas Uzņēmums piedalās sapulcēs ar novada 

iedzīvotājiem Inčukalnā, Gaujā un Vangažos, lai atbildētu uz jautājumiem par 

apkuri un namu apsaimniekošanu. 

2018.gadā plānotie pasākumi 
2018.gadā SIA “Vangažu Namsaimnieks” turpinās nodrošināt nepārtrauktu 

un  kvalitatīvu   dzīvojamo   māju   apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī 

siltumenerģijas ražošanu un realizāciju Inčukalna novada iedzīvotājiem un 

juridiskajām personām. 

Piesaistot Eiropas struktūrfondu finansējumu, kā lielākie darbi 2018.gadā tiks 

turpināti pagājušajā gadā uzsāktie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas 

procesi Vangažos. 

2018.gadā Uzņēmuma vadība veiks datu apkopojumu par sētnieku darba 

normām, saskaņā ar ko tiek plānots samazināt darbinieku skaitu Vangažos.  

Uzņēmuma vadība pārskatīs štatu sarakstu, izvērtējot katru štata vienības 

lietderīgumu un atdevi, ar mērķi noturēt esošos klientus un pēc iespējas paplašinot 

sniegto pakalpojuma klāstu.   

Lai uzlabotu komunikāciju ar novada iedzīvotājiem Gaujā, 2018.gadā 

izveidota jauna štata vienība “Namu pārzine”, kas ir saistīta ar apsaimniekojamo 

māju skaitu pieaugumu Gaujā. Tiks turpināts pilnveidot uzņēmuma mājaslapu, kurā 

iedzīvotāji varēs iegūt visu sev interesējošo informāciju par pieejamajiem 

pakalpojumiem, to izcenojumiem, likumdošanu, informāciju par ēku renovāciju 

Tiek izvērtētas ārpakalpojuma izmaksas ar mērķi nodrošināt pienācīgu un 

kvalitatīvu ēku apsaimniekošanu Inčukalna novada iedzīvotājiem, un uzlabojot 

Uzņēmuma finanšu radītājus.  
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Apsaimniekošanas maksā iekļautie izmaksu pakalpojumi, tādi kā veļas 

žāvētāju uzstādīšana un individuālo siltummezglu apkope, kuri kaut kāda iemesla 

dēļ netiks veikti 2018.gadā, tiks uzskatīti par iedzīvotāju uzkrājumiem. 

Tiek plānots pārskatīt siltumapgādes pakalpojuma tarifus Gaujā un Inčukalnā. 

 Perspektīvā plānojam sniegt ārpakalpojumus ne tikai apsaimniekojamās 

platībās Inčukalna novadā, kā arī uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.   

Tiek un tiks organizētas sapulces ar ieinteresēto māju iedzīvotājiem, 

informējot viņus arī par daudzdzīvokļu māju renovācijas nepieciešamību un 

iespējām. 

Plānots pārskatīt apsaimniekošanas maksā iekļautās izmaksas, ar mērķi tās 

samazināt un veikt uzkrājumus ēku remontiem nākamiem gadiem.          

 

5.10.PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU AVOTS” 

Iestādes juridiskais statuss 

Pašvaldības sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

Iestādes darbības virzieni un mērķi 

PSIA „Vangažu Avots” galvenais 

darbības virziens ir ūdens piegāde un 

kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 

Inčukalna novada iedzīvotājiem un 

juridiskām personām. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi un paveiktie darbi 

2017. gadā Sabiedrība turpināja nodrošināt ūdens piegādi, un kanalizācijas 

notekūdeņu novadīšanu Inčukalna novada Vangažu pilsētā, Inčukalna, Gaujas, 

Kārļzemnieku, Stalšēnu, Kalndzirnavu, Indrānu ciemu iedzīvotājiem un juridiskām 

personām.  

2017. gadā tika veiktas ūdenstorņu un ūdens rezervuāru dezinfekcijas 

atbilstoši ūdens kvalitātes monitoringa programmai, kā arī ūdens tīklu skalošana 

caur hidrantiem, kā arī notekūdeņu kanalizācijas tīklu skalošana ar specializēto 

tehniku. Tāpat ir veikta profilaktiskā ūdensvadu dezinfekcija. 

2017. gadā tika uzlabota drošība Inčukalna notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 

ierīkojot atbilstošu teritorijas norobežojumu. Finanšu resursi un iestādes darbības 

rezultāti 
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Galvenie finanšu rezultāti 

Sabiedrības neto apgrozījums 2017. gadā bija 343 942 EUR. Salīdzinoši ar 

2016. gadu, kad neto apgrozījums bija 318 061 EUR, tas ir audzis par 25 881 EUR. 

Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultāts  2017. gadā  -  ir peļņa 16 537 EUR, kas 

ir uzlabojums salīdzinoši ar 2016. gadu. Ņemot vērā Sabiedrības uzkrātos 

zaudējumos, tas vērtējams par ļoti labu rādītāju. Zemāk grafikā redzams 

salīdzinājums par pēdējiem 3 gadiem. 

 

Tabulā redzams “PSIA “Vangažu Avots” pēdējo trīs gadu finanšu rādītāji” 

Valsts aizdevumu izlietojums 

Turpinājās atmaksa valsts aizdevumam no Valsts kases ar līgumu Nr. 

A1/1/14/713, no 2014. gada 25. septembra, kur kopējā aizdevuma summa ir EUR 

150209.00.  

Aizdevums paredzēts Eiropas reģionālā un attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā 

projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” (Nr. 

3.DP/3.4.1.1.2/11/API/CFLA/138/041) īstenošanai. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz 

2039. gada 20. decembrim. 

 

Iestādes finanšu saistības 

Zemāk tabulā redzamas Sabiedrības gan ilgtermiņa, gan īstermiņa finanšu 

saistības par pēdējiem 3 gadiem. 

 2015 2016 2017 

Ilgtermiņa kreditori, EUR 

Aizņēmumi no 

kredītiestādēm 
138 000 132 000 126 000 

Nākamo periodu 

ieņēmumi 
3 151 564 3 610 647 3 465 953 
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Īstermiņa kreditori, EUR 

Aizņēmumi no 

kredītiestādēm 
6000 6 000 6 000 

Citi aizņēmumi 540 922 204 091 105 868 

No pircējiem 

saņemtie avansi 
16 621 12 445 4 864 

Parādi 

piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

1 783 4 050 4 553 

Nodokļi un VSAOI 11 628 8 913 14 211 

Pārējie kreditori 8 028 7 438 7 596 

Nākamo periodu 

ieņēmumi 
545 625 125 243 125 153 

Uzkrātās saistības 14 557 16 398 17 238 

Tabulā redzams “PSIA “Vangažu Avots” pēdējo trīs gadu finanšu saistības” 

2018. gadā plānots ilgtermiņa saistības palielināt par 373 233 EUR, ņemot 

Valsts Kasē aizņēmumu projekta “Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana 

Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” īstenošanai. 

Pakalpojumu uzlabojumi 

2017. gadā Vangažos, Inčukalnā un Gaujā papildus obligātajiem 

infrastruktūras uzturēšanas darbiem, tika veikta ūdensvadu dezinfekcija, tādējādi 

noturot ūdens kvalitāti maksimāli augstu. 

Personāls 

Sabiedrībā 2017. gadā tika nodarbināti 8 darbinieki. 

Komunikācija ar sabiedrību 

PSIA „Vangažu Avots” 2017.gadā ir nodrošinājis pieņemšanas laikus novada 

iedzīvotājiem uzņēmuma telpās Priežu ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā. Tiek 

nodrošināta 

 

SMS apziņošanas sistēma, kā arī uzņēmuma mājas lapā iespēja 

iedzīvotājiem aizpildīt kontaktformu un nosūtīt uzņēmumam jautājumus. 

Visi iedzīvotāju zvani tiek ierakstīti, lai būtu iespējams nodrošināt klientu 

apkalpošanas kvalitātes kontroli. 2018. gadā plānotie pasākumi  

 

2018. gada galvenie uzdevumi un pasākumi: 

 Realizēt projektu “Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana 

Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa”, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē; 

 Izbeigt saistības pret “Vides un reģionālās attīstības ministriju”; 

 Renovēt Gaujas notekūdeņu attīrīšanas ietaises; 
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 Renovēt Inčukalna notekūdeņu attīrīšanas ietaises; 

 Uzstādīt māju kopējos skaitītājus ar attālinātu nolasīšanu vismaz 50% 

daudzstāvu mājām Inčukalna novadā. 

 

2017. gada Publiskajā pārskatā definēto uzdevumu izpilde 

Definētais uzdevums Izpilde 

2017. gadā plānots efektivizēt debitoru 

parādu iekasēšanas sistēmu, kā arī 

samazināt apjomu par neapmaksātajiem 

ūdens pakalpojumiem. Tiek turpināta 

sadarbība ar pirmstiesas parādu piedziņas 

uzņēmumu, kā arī panākta vienošanās ar 

advokātu par parādu piedziņu tiesas ceļā. 

Izpildīts 

Lai arī kopējais apgrozījums audzis par 

25 881 EUR, debitoru (pircēju un pasūtītāju 

parādu) apjoms samazinājies par 16 916 

EUR. 

Plānots turpināt veikt profilaktiskās 

ūdensvada dezinfekcijas, tādējādi 

nodrošinot augstāko iespējamo ūdens 

kvalitāti. 

Izpildīts 

Visās ūdens ieguves vietās un sadales 

sistēmās ūdens ir atbilstošs 2017. gada 14. 

novembra MK noteikumiem Nr. 671 

“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa un 

kontroles kārtība” 

 

 

5.11. PAŠVALDĪBAS SIA „VANGAŽU AMBULANCE” 

Nosaukums: Vangažu ambulance 

Juridiskais statuss:  Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: 

40003134298 

Reģistrācijas vieta un datums: Rīga, 17.jūnijs 1993.gads 

Juridiskā adrese:  Parka iela 2,Vangaži, LV-2136 

Mātes sabiedrība: Inčukalna novada dome 

Sabiedrības valde: valdes locekle Ināra Laizāne 

Pārskata gads: 2017. gada 1.janvāris – 2017. gada 31. decembris 

Kontaktinformācija: tālr.67995446, e-pasts: ambulance.vang@incukalns.lv 

 

Pašvaldības SIA „Vangažu ambulance” darbojas ģimenes ārsta prakse un 

zobārsta kabinets. Atrodas pašvaldības īpašumā un nodarbojas ar medicīnisko 

pakalpojumu sniegšanu.  

Vangažu ambulance nodrošina iedzīvotāju veselības aprūpi un veic ar šī 

uzdevuma veikšanu saistītās darbības:  

mailto:ambulance.vang@incukalns.lv
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 pirmās palīdzības sniegšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības 

organizēšana visu veidu slimību un traumu gadījumos; 

 jaundzimušo aprūpe – profilaktiskā novērošana saskaņā ar profilaktisko 

apskašu programmu, saslimšanu profilakse, ārstēšana, konsultāciju 

organizēšana, profilaktisko vakcināciju veikšana ar vakcinācijas kalendāru; 

 bērnu vecumā līdz 18 gadiem medicīniskā aprūpe – profilaktiskā 

novērošana, vakcinācija, dispanserizācija, saslimšanu profilakse un 

ārstēšana; 

 pieaugušo iedzīvotāju kontingenta veselības veicināšana, agrīna slimību 

diagnostika, ārstēšana, rehabilitācija, vakcinācija; 

 skrīningdiagnostika – cukura, holesterīna līmeņu noteikšana, urīna 

analīzes; 

 laboratoro analīžu noņemšana un nosūtīšana uz laboratoriju; 

 EKG – pieraksts ambulatori un mājās, analīze; 

 maksas vakcinācija; 

 konsultēšana ģimenes plānošanā; 

 medicīnisko un statistisko datu apkopošana. 

 

Sabiedrība galveno uzmanību veltīja 

Kvalitatīvai ambulatorās primārās veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, 

jaunu medicīnas pakalpojumu veidu attīstīšanai, pacientu mājas aprūpes 

pakalpojumu nodrošināšanai. Sabiedrības turpmākajai attīstībai plānots: 

Paplašināt piedāvāto maksas pakalpojumu klāstu, paplašināt apkalpojamo pacientu 

teritoriju. 

 

FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI  

Pašvaldības SIA „Vangažu ambulance” ienākumus veido: 

1. Nacionāla Veselības Dienesta (NVD) maksājumi; 

2. Pacientu iemaksas; 

3. Apdrošināšanas kompāniju iemaksas. 

NVD veic maksājumus no valsts budžeta, un sastāda lielāko Vangažu ambulances 

finansējuma daļu (sk.2.1.tab. un 2.1.att.). 

 

Finansēšanas avoti Apgrozījums (EUR) Īpatsvars, % 

Apdrošināšanas kompānijas 6427 4 

Pacientu iemaksas 25046 13 

NVD maksājumi 157547 83 

Kopā: 189020 100 

Tabulā redzams “PSIA „Vangažu ambulances” ienākumu apgrozījums 2017.gadā” 
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BTA, ERGO Pacienti NVD

 
Tabulā redzams “PSIA „Vangažu ambulances” ienākumu sadalījums 2017.gadā” 

 

 

 

 2017 

EUR 

 2016 

EUR 

Materiālās izmaksas 34053  41348 

Pakalpojumu  izmaksas 9550  6456 

Nolietojums  6044  6285 

Darba samaksa ar pieskaitījumiem  124486  115329 

Transporta izmaksas  14941  19180 

Telpu noma 4035  3912 

Pārējās saimn.darbības izmaksas 0  2724 

Kopā: 193109  195234 

Tabulā redzams “PSIA „ Vangažu ambulance” 2017.gadā izmaksas salīdzinot ar 

2016.gadu” 

PERSONĀLS 

Ambulancē ir sekojoši speciālisti: 

 ģimenes ārsts, 

 2 ārsta palīgi, 

 2 ambulatorās medicīnas māsas, 

 grāmatvede, 

 apkopēja. 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Uzturēta aktuāla informācija par ambulances darbību info portālā: 
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 Novada mājaslapa: www.incukalns.lv 

 Sistematizēta informācijas pieejamība pacientiem par sniegtajiem veselības 

aprūpes pakalpojumiem. 

 Noslēgti vairāki līgumi ar citām medicīniskām iestādēm, saskaņā ar Ārstu 

biedrības asociācijas veiktajiem pasākumiem.  

NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

• Uzlabot primāras veselības aprūpes kvalitāti 

• Paplašināt piedāvāto maksas pakalpojumu klāstu 

• Palielināt primāras veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un 

ārstēšanā 

• Popularizēt un izplatīt informāciju par ambulances darbības aspektiem un 

preventīviem pasākumiem veselīgas dzīves veida veicināšanu. 
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6. KOMISIJAS 

6.1. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA 

Inčukalna novada domes Administratīvo pārkāpumu komisija tiek veidota 

uz Inčukalna novada domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Inčukalna novada domei. 
Administratīvo pārkāpumu komisija izskata un pieņem lēmumus 

administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz  RPP Inčukalna novada nodaļas, 

Valsts policijas, domes darbinieku sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo 

pārkāpumu. 
 

Administratīvo pārkāpumu komisijas sastāvā: 

 priekšsēdētāja Iveta Kokina; 

 priekšsēdētājas vietniece Indra Hofmane;  

 locekļi –  deputāts Armands Cīrulnieks; 

 Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas inspektore 

Karina Vasjukova; 

 novada iedzīvotāja Sandra Zvirbule; 

sekretārs – jurists Ernests Jāvalds. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas priekšsēdētāja, vietnieka, locekļu un 

sekretāres amats apmaksājams pēc domes noteiktās stundu tarifa likmes. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas sēdes tiek sasauktas divas reizes mēnesī, 

otrajā un ceturtajā trešdienā, plkst.17.00. 2017. gadā Inčukalna novada domes 

Administratīvo pārkāpumu komisija izskatījusi 295 administratīvo pārkāpumu lietu 

(2016. -361, 2015. - 391,). 

Administratīvo pārkāpumu komisija 2017. gadā par izdarītajiem 

pārkāpumiem uzlikusi naudas sodu  par kopējo summu EUR 7091- (septiņi tūkstoši 

deviņdesmit viens euro un 00 centi). Salīdzinoši: 2016. – 9107, 2015. – 7271. 

Domes kasē iemaksāts EUR 1549,- (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit 

deviņ euro  eiro un 00 centi). 2016. – 4808, 2015. - 3619. 

Pēc nosūtītajiem atgādinājumiem, kasē iemaksāti EUR 75,- (septiņdesmit 

pieci euro un 00 centi) 2016. - 1144,- 2015. – 670. 
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Administratīvo pārkāpumu komisijas mērķis, - lai mūsu novada iedzīvotāji, 

kā arī viesi, ievērotu un nepārkāptu administratīvo pārkāpumu kodeksā un 

saistošajos noteikumos noteiktās normas, savukārt  ja persona ir izdarījusi 

pārkāpumu, ko ir konstatējusi kāda no personām, kura ir tiesīga sastādīt protokolu, 

komisija piemēro kādu no soda veidiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu. 

Ja persona uzlikto naudas sodu nenomaksā likumā noteiktajā termiņā, 

komisija izsūta atgādinājumu, un, ja arī tad soda nauda netiek nomaksāta, - tiek 

sūtīts lūgums tiesu izpildītajam par piedziņas veikšanu. 
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Tabulā redzams “Administratīvo pārkāpumu komisija piemēroto naudas sodu 

atspoguļojums laika posmā no 2015.gada līdz 2017.gadam” 
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7. DARBA AIZSARDZĪBA 

 

Inčukalna novada domē darba aizsardzības sistēma strukturēta sekojošā 

veidā: 

1. darba aizsardzības politika – Inčukalna novada domes vadība ir izstrādājusi 

darba aizsardzības politiku, kurā noformulējusi iestādes attieksmi, noteikusi 

mērķus un uzdevumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā. 

2. darba aizsardzības organizatoriskā struktūra – darba drošības un veselības 

aizsardzības pasākumu īstenošanai Inčukalna novada domē ir noteikta 

organizatoriskā struktūra. Darbinieku pienākumi un atbildība darba 

aizsardzībā ir noteikti amatu aprakstos un attiecīgajos iekšējos noteikumos 

un rīkojumos. Darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības 

pasākumu vadīšanai Inčukalna novada pašvaldības iestādēs un 

struktūrvienībās ir darba aizsardzības speciālists. 

3. plānošana – lai nodrošinātu sistemātiku darba drošības un veselības 

aizsardzības pasākumu veikšanu, nepārtrauktu darba vides uzlabošanu, 

Inčukalna novada domē katram gadam tiek sastādīts darba aizsardzības 

pasākumu plāns. Izstrādāto plānu, pēc izvērtēšanas atbilstībai iestādes 

mērķiem un iespējām, apstiprina Inčukalna novada domes izpilddirektors. 

4. darba vides risku novērtēšana – lai noteiktu pastāvošo risku darbinieku 

drošībai un veselībai darba vietās/procesos, kā arī lai veiktu un plānotu 

pasākumus to iedarbības novēršanai vai samazināšanai līdz pieļaujamajam 

līmenim Inčukalna novada domē, darba vides risku novērtēšana un 

pasākumu noteikšana to novēršanai/samazināšanai tiek veikta ne retāk kā 

reizi gadā. 

5. darba vides iekšējā uzraudzība – nodrošina noteikto un plānoto darba 

drošības un veselības aizsardzības pasākumu izpildi, izpildes kontroli un 

nekavējošu korektīvo darbību veikšanu neatbilstību gadījumos. 

6. rīkojumi un darba aizsardzības noteikumi – nosaka darbības, kuras 

nodrošina darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, darba 

aizsardzības pasākumu plānošanu, veikšanu, darba vides iekšējo uzraudzību 

un darba vides uzlabošanu. 

7. instrukcijas – prasības drošai darbu veikšanai darba vietās un ekspluatējot 

tehnoloģiskās iekārtas nosaka iestādē apstiprinātās darba aizsardzības 

instrukcijas un izmantojamo iekārtu ražotāju izstrādātās ekspluatācijas 

instrukcijas. 

 

Lai uzturētu vienotu darba aizsardzības sistēmu, 2017.gadā Inčukalna 

novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās veikts darba 

aizsardzības audits, izstrādāta un papildināta dokumentācija: 

 būvvaldē; 
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 dzimtsarakstu nodaļā; 

 finanšu nodaļā; 

 kancelejā; 

 Vangažu pilsētas pārvaldē; 

 Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļā; 

 PII ,,Minka” un tās filiālē ,,Lapsiņa”; 

 PII „Jancis”; 

 Inčukalna novada bibliotēkā; 

 Vangažu bibliotēkā; 

 Inčukalna tautas namā; 

 Vangažu kultūras namā; 

 Inčukalna sporta kompleksā; 

 bāriņtiesā; 

 sociālajā dienestā; 

 Vangažu vidusskolā; 

 Inčukalna pamatskolā; 

 Mūzikas un mākslas skolā. 

 

2017.gadā Inčukalna novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs 

noticis viens nelaimes gadījumi darbā, kurš izmeklēts un reģistrēts atbilstoši LR 

likumdošanas prasībām. 
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8. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Lai nodrošinātu Inčukalna novada pašvaldības iedzīvotājiem informācijas 

pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, plānotajiem pasākumiem, 

realizētajiem projektiem, Domes pieņemtajiem lēmumiem, novadā spēkā 

esošajiem noteikumiem un saistošajiem noteikumiem, kā arī citu noderīgu 

informāciju, arī 2017. gadā tika turpināta Inčukalna novada domes informatīvā 

izdevuma “Novada Vēstis” izdošana, mājaslapas www.incukalns.lv uzturēšana un 

sociālā medija Facebook.com konta uzturēšana. 

Informatīvais izdevums „Novada Vēstis” tiek izdots vienu reizi mēnesī, tika 

izdoti divpadsmit „Novada Vēstis” numuri. Izdevuma „Novada Vēstis” tirāža ir 2000 

eksemplāri, tā ierastais apjoms ir 8. lapaspuses. Izdevums tiek nogādāts visās 

iedzīvotāju apmeklētākajās vietās, piemēram, Inčukalna novada domē, Vangažu 

pilsētas pārvaldē, Inčukalna bibliotēkā, Vangažu bibliotēkā, Vangažu kultūras namā, 

Inčukalna Tautas namā, PASAM “Gauja”, novada veikalos un citās iestādēs.  

  

(Attēlos redzams “Inčukalna novada Facebook lapa: @incukalnanovads un 

mājaslapa: www.incukalns.lv) 

Inčukalna novada domes mājaslapa www.incukalns.lv 2017. gadā tika 

papildināta ar jaunām sadaļām, kurās regulāri tiek atjaunota aktuālāka un 

saistošākā informācija. 2017. gadā turpināta sadarbība ar medijiem: ziņu 

aģentūrām, dažādiem portāliem, laikrakstiem, u.c. Iespēju robežās veikta 

pašvaldības pasākumu fotografēšana, fotomateriāli nodoti attiecīgajai 

struktūrvienībai vai iestādei, kā arī publicēts pašvaldības laikrakstā un mājas lapā. 

Drukātie fotomateriāli nodoti arī Vangažu vidusskolas muzejam.  

 

Tiek pievērsta uzmanība un ieguldīts darbs, lai informācijas apmaiņa starp 

iedzīvotājiem un pašvaldību, starp pašvaldības iestādēm un starp pašvaldību un 

citām juridiskām personām noritētu pēc iespējas ātrāk un drošāk. Tiek veikti IT 
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attīstīšanas pasākumi, lai pēc iespējas paplašinātu elektronisko dokumentu 

īpatsvaru dokumentu aprites procesā. Gan Inčukalna domes, gan Vangažu pilsētas 

pārvaldes telpās atrodas informatīvi un interaktīvi monitori, kuros pašvaldības 

apmeklētāji un citi interesenti var aplūkot sev saistošo informāciju. Darbā ar 

informatīvajām tehnoloģijām gan programmatūras nodrošinājumā, gan tehnikas 

atbalsta līmeni, tiek pievērsta pastarpināta uzmanība, lai ieviestu un pašvaldība 

būtu gatava strādāt ar 2018. gadā plānoto Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

 

Veikti vairāki pasākumi iekšējās komunikācijas uzlabošanā. Izmantoti gan 

formālie, gan neformālie pasākumi, kas abi ir efektīvākie iekšējās komunikācijas 

instrumenti. Sabiedrības viedokļa izzināšanai, tiek ievietotas interaktīvās aptaujas, 

kā piemēram, pēc interneta mājaslapa veiktās aptaujas. Turpināta sadraudzība ar 

Saue pilsētu Igaunijā. No Igaunijas kolēģiem iegūta arī labā prakse informatīvā 

izdevuma un pašvaldības mājaslapas uzturēšanas jautājumos. 2017.gada augustā 

sabiedrisko attiecību speciālists, Inčukalna novada domes delegācijas sastāvā, 

devās darba vizīte uz Saues pilsētas svētkiem. Vizītes laikā iegūta pieredze un 

paplašināts redzesloks par pilsētas svētku organizēšanu un dažādu nozaru 

speciālistu un sponsoru piesaisti svētku atbalstam.  

 

Sabiedrisko attiecību daļa 2018. gadā plāno izveidot un regulāri atjaunot 

Inčukalna novada domes kontu populārajā video portālā youtube.com, kā arī 

fotogrāfiju un bilžu galeriju portālā instagram.com, kas vēl efektīvāk veicinātu 

Inčukalna novada tēla atpazīstamību.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

Tabulā redzams “Inčukalna novada domes sociālo mediju sekotāju skaita izmaiņas 

salīdzot datus no 2016.gada līdz 2018.gadam” 

 


