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INČUKALNA NOVADA VIZĪTKARTE

Inčukalna novads, kādu to redzam šodien, tika izveidots 2009.gadā
administratīvi teritoriālās
reformas
rezultātā,
apvienojot
divas
administratīvās teritorijas - Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu. Pēc
reformas par novada administratīvo centru tika noteikts Inčukalns, Vangažu
pilsētas dome pārstrukturizēta un izveidota Inčukalna novada Vangažu
pilsētas pārvalde.

Pašvaldības nosaukums: Inčukalna novada dome

Administratīvais centrs: Inčukalns

Juridiskā adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, LV-2141

Reģistrācijas numurs: 90000068337
Kontaktinformācija: tālr. 67977310, e-pasts: dome@incukalns.lv
Novada mājaslapa: www.incukalns.lv
Inčukalna novada dome: 15 deputāti
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs: Aivars Nalivaiko

Vangažu pilsētas pārvalde
Adrese: Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Kontaktinformācija: tālr. 67995650
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
Aizritējis vēl viens Inčukalna novadam vērtīgs gads.
2018.gadā veiksmīgi izpildīts galvenais uzdevums
nodrošināt nepārtrauktu un ilgtspējīgu pašvaldības
darba norisi. 2018.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 2018.gada sagatavotais
budžets paredzēja nozīmīgu projektu īstenošanu, kas
vērsti uz nākotni gan kā atbalsts uzņēmējdarbības
veicināšanai, gan infrastruktūras sakārtošanai.
2018.gads visā Latvijā tika aizvadīts Latvijas simtgades zīmē un arī Inčukalna novadā
daudzi pasākumi bija saistīti ar šo nozīmīgo valsts jubileju. Pārskata gadā kā kultūras, tā arī
sporta dzīvē Inčukalna novada kolektīvi parādīja labus sniegumus konkursos un sacensībās,
bet nozīmīgākais notikums, protams, bija dalība XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju
svētkos, kuros Inčukalna novadu pārstāvēja 8 kolektīvi 206 dalībnieku sastāvā.
Aizvadītajā gadā, pielāgojot telpas Vangažu vidusskolā sešgadīgo bērnu vajadzībām, tika
radītas 70 papildu vietas bērnudārzos. Kopš marta SIA “Vangažu Namsaimnieks” vadība
nonākusi jaunā vadītāja Māra Keiša rokās, kurš godprātīgi pilda uzticētos pienākumus,
savukārt aprīļa beigās tika sākti Inčukalna pamatskolas stadiona labiekārtošanas un lietus
ūdens savākšanas sistēmas pārbūves darbi, kas tika pabeigti rudenī. Tāpat Inčukalnā īstenoti
centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanas darbi, bet Vangažos notikusi vairāku
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana un rudenī sākti Gaujas ielas pārbūves darbi, kas
turpinās arī 2019.gadā.
Jau trešo gadu ar intriģējošu programmu trīs dienu garumā tika aizvadīti Inčukalna
novada svētki, savukārt, lai veicinātu iedzīvotāju iniciatīvu pasākumu organizēšanā, otro gadu
tika rīkots projektu konkurss “Novadnieki novadam”. Tāpat turpinājās sadarbība ar novada
sadraudzības Saues pilsētu, Igaunijā un novembrī, lai popularizētu Inčukalna novadu un
noslēgtu sadarbības līgumu ar Hlibokajes rajonu deputātu padomi, domes vadība piedalījās
starptautiskā forumā “Latvijas novadu dienas Vitebskā”.
Pašvaldība strādā, lai novada iedzīvotājos veicinātu piederības sajūtu savam novadam,
atbalstām sabiedrības līdzdalību un iedibinām jaunas tradīcijas. Paldies visiem Inčukalna
novada iedzīvotājiem, kuri 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. Nedaudz vairāk nekā 6 km2 Inčukalna novada teritorijas ietilpst Gaujas
Nacionālajā parkā.
Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir 8111 iedzīvotāji.
(Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotājiem uz 01.01.2019./
https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/backup/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits.pdf).
Apdzīvojuma struktūru Inčukalna novadā veido Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts,
kā arī lielākās apdzīvotas vietas – Gauja 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.

1.1.

IEDZĪVOTĀJI
7

INČUKALNA NOVADA 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Reģistrēto iedzīvotāju skaits – 2018. gadā 8111 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
dati uz 01.01.2019.). Novada teritorijā iedzīvotāju skaitam ir tendence būtiski pieaugt
salīdzinājumā ar 2016. un 2017.gadu. No 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim
deklarējušas dzīvesvietu 808 personas, izdeklarējušies - 494 personas, 42 personām – anulēta
deklarētā dzīvesvieta. 2018. gadā novadā reģistrēti 83 jaundzimušie un 72 miruši novada
iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits palielinājies par 283.

Tabulā redzams “Reģistrēto iedzīvotāju skaita dinamika Inčukalna novada teritorijā,
laika posmā no 2013. līdz 2018.gadam

1.2.

UZŅĒMĒJVIDE UN NODARBINĀTĪBA

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 BALTIC
TIMBER”, SIA „STRAUJUPĪTE”, AS „INČUKALNS TIMBER” un SIA „GAUJA AB”, SIA "PLUSS 1",
SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS", SIA "RĀMKALNI NORDECO, SIA “RĀMKALNI SERVISS”, SIA
“GULIVER CONSTRUCTION”, SIA”RIKO”, SIA “IZITEK”, SIA “GAIDA” u.c. (Dati pēc
https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100015565&id=391)
Nodarbinātība
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Tabulās redzams “Bezdarbnieku skaits Inčukalna novadā salīdzinot 2016.gadu, 2017.gadu un
2018.gadu. (*personas darbaspējīgā vecumā)

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Siguldas filiāles datiem, 2018.gadā
griezumā Inčukalna novadā bezdarbnieku skaits pakāpeniski samazinās. Pēc NVA datiem
(http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6#bezdarbs) 2018.gada beigās Inčukalna novada
teritorijā bija reģistrēts 190 bezdarbnieks, darba spējīgajā vecumā.

1.3.

ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA

Īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (uz
01.01.2019.). Inčukalna novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma
veidu struktūra, un līdz ar to arī dažādas izmantošanas iespējas. Inčukalna novada teritorijā ir
4092 zemes vienību ar kopējo platību 11166,4 ha. Tajā skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā
zeme (aramzeme, augļu dārzi, pļavas, ganības), mežs, krūmājs, purvs, ūdens objektu zeme
(zeme zem ūdeņiem, zeme zem zivju dīķiem), zeme zem ēkām un pagalmiem, zeme zem
ceļiem, pārējās zemes.

9
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Attēlā redzams “Zemes sadalījums pēc lietojuma Inčukalna novadā, ha, 2018.gadā”

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
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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 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ir
notikušas 17 domes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par 523 jautājumiem. Tika
pieņemti 11 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 9 (deviņu) deputātu sastāvā.
 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:
 Vangažu pilsētas pārvalde;
 Kanceleja;
 Būvvalde;
 Dzimtsarakstu nodaļa;
 Finanšu un grāmatvedības daļa;
11
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Juridiskā daļa
Sabiedrisko attiecību daļa
Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļa
Inčukalna novada bibliotēka ar filiāli Vangažos
Inčukalna Tautas nams;
Vangažu Kultūras nams;
Inčukalna sporta komplekss;

Domes pārziņā pašreiz esošās iestādes:
 Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” ar filiāli “Lapsiņa”;
 Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos;
 Bāriņtiesa;
 Sociālais dienests;
 Vangažu vidusskola;
 Inčukalna pamatskola;
 Mūzikas un mākslas skola
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās, kas nodarbojas ar pašvaldību
funkciju veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem:
 SIA „Vangažu Namsaimnieks” 100%;
 PSIA „Vangažu Avots” 100%;
 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 4.97% no pamatkapitāla
 Kooperatīvā krājaizdevuma sabiedrība „Allažu saime” 101 paja
 Pašvaldībai ir aģentūra “Sociālās aprūpes māja “Gauja””, kuras gada pārskats tiek
iekļauts Inčukalna pašvaldības konsolidētajā 2018.gada pārskatā.
Pārskata gadā tiks iesākts un pabeigts SIA “Vangažu ambulance” likvidācijas process.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
 Latvijas Pašvaldību savienība
 Latvijas pilsētu savienība
 Latvijas Pašvaldību mācību centrs
 Pierīgas pašvaldību apvienība
 Gaujas nacionālā parka klasteris “Entergauja”

2.2. PĀRSKATA GALVENIE NOTIKUMI
2018.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 2018.gadā strādāja saskaņā ar
12
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apstiprināto budžeta plānu 2018.gadam, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamos finanšu resursus. Inčukalna novada pašvaldības budžets 2018.gadam tika
sagatavots ar mērķi, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izmantošanu novada attīstībai.
Pārskata gadā tika veikti divi budžeta plāna grozījumi 17.oktobris un 19. decembris.
2018. gadā apjomīgs darbs un līdzekļi tika ieguldīti ielu un ceļu infrastruktūras
sakārtošanā. Bez ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas darbiem, veikti ielu un ceļu kapitālo
remontu darbi Inčukalnā – Parka ielas rekonstrukcija, Egļu ielas izbūve; Gaujā - atjaunots ielas
seguma posms Gaujaslīču ielā. Pārskata gadā pabeigti darbi ELFLA projekta “Gruntsceļu
būvniecība un rekonstrukcija” Salu ceļa pārbūve. Uzsākts ERAF līdzfinansētais projekts
“Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai”
ietvaros. Pārskata gadā ir uzsākti Gaujas ielas rekonstrukcijas darbi Vangažos, pabeigti
Silziedu ielas posma rekonstrukcijas darbi Inčukalnā. Lai īstenotu šo projektu, tiek piesaistīti
arī Valsts Kases līdzekļi.
Vislielākā finansējuma daļa 2018. gadā investēta sporta infrastruktūras sakārtošanā.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikti Inčukalna sporta kompleksa stadiona būvniecības
darbi. 2018.gadā izstrādāts projekts Vangažu vidusskolas stadiona būvniecībai. Būvniecības
darbi iekļauti 2019.gada plānā.
Inčukalna pamatskolā, Vangažu vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs “Jancis” un
“Minka”, Mūzikas un mākslas skolā veikti ikgadējie kosmētiskie telpu remontdarbi. Izglītības
iestādēm atvēlēti līdzekļi materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. 2018.gadā turpinājām
nodrošināt brīvpusdienas 5.- 8.klašu skolēniem Inčukalna skolās. Skolas iesaistās ESF projektā
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Latvijas valsts simtgadei veltītajā
projektā “Latvijas skolas soma”.
Teritoriju labiekārtošanas jomā veikti ielu apgaismojuma izbūves darbi Parka ielā, Viršu
ielā, Meža ielā, Priežu ielā. Izbūvēta ūdens atvades sistēma Caunas ielā, lietus ūdeņu
savākšanas sistēma nekustamajā īpašumā “Medību pils”, Kārļzemniekos. Lai nodrošinātu
tālāku novada sociāli ekonomisko attīstību, pārskata gadā realizēts ELFLA projekts „Vangažu
tirgus laukuma paplašināšana”, izstrādāti projekti gājēju celiņu izbūvei Miera ielā un Zvaigžņu
ielā Inčukalnā. Šo projektu realizācija ir iekļauta 2019.gada budžeta plānā. Turpinās bērnu
rotaļu laukumu ierīkošana, esošo rotaļu laukumu uzlabošana un uzraudzība.
Inčukalna novada pašvaldība turpināja pašvaldības kapitālsabiedrību darbības
uzraudzību un koordinēšanu ar mērķi pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu klāsta
paplašināšanu.
Atbilstoši noteiktajam mērķim, uzlabot pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontroli
un uzlabot sabiedrisko kārtību novadā, 2018.gadā Inčukalna novadā savu darbību turpināja
pašvaldības policija.
Sociālajā jomā pašvaldība turpinājusi sniegt likumā un pašvaldības saistošajos
noteikumos noteikto atbalstu un sociālos pakalpojumus, piešķirot papildus atbalstu
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daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm. Veiksmīgi uzsākts ESF projekts “Deinstitucionalizācija
un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti”. 2018. gadā turpinājās skolēnu vasaras
prakses organizēšana, izmantojot NVA atbalstu, un, iesaistot programmā skolēnus. Lai
uzlabotu Sociālā dienesta pakalpojumu “Aprūpe mājās “ kvalitāti, pašvaldība pērk
pakalpojumu no biedrības “Latvijas samariešu apvienība”.

2.3. BŪTISKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ
FINANŠU REZULTĀTIEM
Pašvaldības darbībā attiecībā uz tās finansiālo darbību 2018.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. Inčukalna novada pašvaldība 2018.gada 5.oktobrī noslēdza līgumu ar Valsts
Kasi par ilgtermiņa aizņēmuma 2 026 411 euro piešķiršanu ES fondu ierobežotās projektu
iesniegumu atlases projekta “Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus
komercdarbības attīstībai” finansēšanai Gaujas ielas un Silziedu ielas posma renovācijai.
2018.gadā tika izmantots aizņēmums 196 985 eiro apmērā. Uzņemoties 2018.gadā šīs
kredītsaistības, pašvaldības saistību apmērs 2019.gadā sasniegs 5.6% no Inčukalna novada
pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumiem.

2.5. INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM,
AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS
Pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu
šobrīd visbūtiskāk ietekmē Eiropas Savienības struktūrfondu (2014. - 2020.) pieejamība un
apguve. Pašvaldības ilgtermiņa budžeta plānošana ir svarīgs instruments teritorijas tālākai
attīstībai. Proporcionālā IIN sadale starp valsti un pašvaldību budžetu tiek noteikta tikai uz
gadu nevis ilgākā termiņā. Šeit saskatām risku un neskaidrus apstākļus, jo pašvaldībai ir
nepieciešams plānot attīstību vidējā termiņā un ilgtermiņā.
Riskus rada nodokļu politikas reforma. Pieaugot minimālajam atalgojumam,
pašvaldībai jāplāno finansējums pašvaldībā nodarbināto minimālās algas likmes celšanai. Tā
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kā pašvaldība saskaras ar labi kvalificētu speciālistu trūkumu, kā arī nepieciešamību noturēt
esošos speciālistus, pieaugot minimālajai algai, jādomā par atalgojuma celšanas iespējām
speciālistiem, jo minimālās algas apmērs atsevišķos gadījumos tikai nedaudz atšķiras no
speciālistu atalgojuma, līdz ar to pastāv risks, ka labi kvalificēti speciālisti var aizplūst uz
lielajām pilsētām.
Nākotnē, kā joma, kurā pašvaldībai pašlaik nav skaidra attīstība valsts līmenī, pašlaik
iezīmējas izglītība, jo tiek veiktas vērienīgas gan normatīvā regulējuma, gan saturiskās
izmaiņas, kas saistītas arī ar iespējamiem finansiālajiem riskiem, kas pašvaldībai būs jāņem
vērā, turpmāk plānojot attīstību un veicamās darbības.
Negatīvu iespaidu uz pašvaldības rīcībspēju un komunālo pakalpojumu sniedzēju
finansiālo stāvokli var atstāt energoresursu (elektroenerģijas, kurināmā, degvielas u.c.)
sadārdzinājums. Negatīvu reakciju sabiedrībā var izsaukt iespējamā apkures tarifu
paaugstināšanās.
Nepietiekamais finansējums no valsts Autoceļu fonda būtiski ietekmē pašvaldības
budžetu. Līdz ar to, ņemot vērā slikto ceļu stāvokli, pašvaldība ik gadu no saviem budžeta
līdzekļiem paredz arvien lielāku finansējumu ceļu sakārtošanai.

2.6. PĒTNIECĪBAS DARBI
Pētniecības darbi 2018.gadā nav veikti.

2.7. FINANŠU INSTRUMENTU UN FINANŠU RISKA VADĪBAS MĒRĶI UN
POLITIKA
Pašvaldība 2018. gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras
pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu
resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.
Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās – divās
komercbankās un Valsts kasē. Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas
Valsts kase, kas kreditē ilgtermiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Pašvaldība 2018.gadā ir spējusi nodrošināt optimālu finansiālo stabilitāti. Pašvaldībai
uz bilances datumu nav kavētu saistību.
Pašvaldības saistību apjoms uz atskaites perioda beigām sastāda 5.6 % no
pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu
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kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu
investīcijas projektu līdzfinansēšanai.

2.8. ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI
Projekts

Realizēts projekts
“Vangažu tirgus
laukuma apkārtnes
paplašināšana” Nr. 1604-AL32-A019.2201000004
2018.gadā pabeigta
projekta “Salu ceļa
rekonstrukcija” Nr. 1704-A00702-000026
realizācija
Valsts atbalsts meža
nozares attīstībai
2018.gadā, parku
labiekārtošanai
“Jaunatnes līdzdalības
veicināšana Inčukalna
novadā”

Līdzfinansētāja
nosaukums un
attiecināmo
izmaksu
līdzfinansējums %

Īstenošanas
periods

Kopsumma
(EUR)

Pašvaldības
līdzfinansēju
ms (EUR)

Publiskais
(Valsts un
Fondu)
līdzfinansējums
(EUR)

ELFLA, 90%

2017.-2018.

18887,05

1888,71

16998,34

ELFLA, 90%

2017.2018.

164347,61

24348,11

139999,50

MAF,100%

2018.

500,00

0

500,00

Valsts budžeta
līdzekļi

2018.-2019.

3474,76

0

3474,76

Apstiprināts projekta pieteikums un noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu 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" Nr. 3.3.1.0/17/I/023, Gaujas ielas Vangažos un Silziedu
ielas posma Inčukalna pagastā rekonstrukcijai. 2017. izstrādāti būvprojekti. 2018. gadā veikta Silziedu
ielas posma Inčukalna pagastā pārbūve.

16

INČUKALNA NOVADA 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Projekta "Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīsībai" Nr.
3.3.1.0/17/I/023 mērķis: Ielu infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā , lai palielinātu privāto
investīciju apjomu, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.
Pašvaldība izvirzot šādu mērķi pamatojas uz likumā “Par pašvaldībām” 15. panta. 10. apakšpunktā
noteiktajām autonomajām funkcijām, t.i., sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanos.
Galvenās darbības: projektēšana (būvprojektu izstrāde), projekta izmaksu un ieguvumu analīzes
(finanšu un ekonomiskās analīzes) sagatavošana, Silziedu ielas posma pārbūve un Gaujas ielas pārbūve,
autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.




Ilgums: 12 mēneši
Kopējās attiecināmās izmaksas: 3 143 319,88 euro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums 2 150 500,00 euro
Plānotie rezultāti:
o Izpildīts 1 līgums par projektēšanu,
o Izpildīts 1 līgums par izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA) veikšanu,
o Izbūvēti 2 ceļi : 2800m (Gaujas iela) un 253m (Silziedu ielas posms) apjomā,
o Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums,
o Izpildīts 1 līgums par autoruzraudzības veikšanu,
o Izpildīti 2 uzņēmuma līgumi par projekta vadības darbībām.

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
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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.

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” , 2018.gadā izveidotas 8 darba vietas, noslēgti 37 Līgumi ar bezdarbniekiem par
dalību pasākumā.

Inčukalna novada dome nodrošināja 13 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 veikt 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.

18

INČUKALNA NOVADA 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2.9. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā
nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas
31.decembrī. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuru veido likumā „ Par
budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Pašvaldības budžetu izstrādā un iesniedz
apstiprināšanai Domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma
izsludināšanas. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā Pašvaldības saistošos
noteikumus.
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu Pašvaldības budžeta
projekta sastādīšanas gaitā un atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un
kontroli, kā arī Pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši
paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Inčukalna novada domes Saistošie noteikumi Nr.14/2017 „Par Inčukalna novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināti Inčukalna novada domes 28.12.2017. ārkārtas
sēdē (sēdes protokols Nr.12). Pārskata gada laikā veikti divi Inčukalna novada pašvaldības
budžeta 2018.gadam grozījumi:




Inčukalna novada domes 17.10.2018. sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.8/2018
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.14/2017 “Par Inčukalna novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam”” (sēdes protokols Nr.15-53§)
Inčukalna novada domes 19.12.2018. sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi
Nr.14/2018 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.14/2017 “Par Inčukalna
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” (sēdes protokols Nr.17-37§)

Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada kopbudžeta ieņēmumi 10 122 292 euro, kas
sadalās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 908 118 euro, pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi 212 674 euro un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 1500 euro. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu- palielinājums 1 902 748 euro jeb 23 %.
Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un
nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Inčukalna novada pašvaldības 2018. gada kopbudžeta izdevumi 9 441 338 euro , t.i. par
2 090 746 euro vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 9 316 484 euro -pamatbudžeta
izdevumi, 122 975 euro speciālā budžeta izdevumi un 1 879 euro ziedojumu un dāvinājumu
izdevumi.
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PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMIEM UN
IZDEVUMIEM
Budžeta izpilde (euro)
Nr.

Posteņa nosaukums
2016.gadā

2017.gadā

2018.gadā

Plāns 2019. gadam
(euro)

1.

Ieņēmumi kopā, t.sk.:

7 342 547

8 006 945

9 908 118

8 526 649

1.1.

Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.:

5 306 054

5 766 683

5 924 646

5 820 894

1.1.1.

Ienākuma nodokļi

4 770 525

5 237 836

5 367 400

5 350 880

1.1.2.

Īpašuma nodokļi

535 529

528 847

557 246

470 014

1.2.

Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.:

54 082

74 034

161 878

17 100

1.2.1.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma

183

107

0

0

1.2.2.

Valsts (pašvaldību) nodevas

12 471

13 639

14 752

13 900

1.2.3.

Naudas sodi un sankcijas

5 766

18 641

4 916

3000

1.2.4.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

700

2 060

750

200

1.2.5.

Ieņēmumi no īpašuma
iznomāšanas un pārdošanas

34 962

39 587

141 460

0

1.3.

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

515 326

525 536

525 310

529 994

1.5

Transferti kopā, t.sk.:

1 467 085

1 640 692

3 296 284

2 158 661

1.5.1.

Valsts budžeta transferti

1 095 596

1 483 139

3 064 683

1 963 281

1.5.2.

Pašvaldību budžetu transferti

155 516

154 454

220 778

195 380

2.

Izdevumi kopā, t.sk.:

6 695 394

7 183 299

9 316 484

11 889 867

2.1.

Izdevumi pēc valdības funkcijām
kopā, t.sk.:

6 695 394

7 183 299

9 316 484

11 889 867

2.1.1.

Vispārējie valdības dienesti

591 647

618 261

695 168

1 111 850

2.1.2.

Sabiedriskā kārtība un drošība

163 436

181 071

198 534

216

2.1.3.

Ekonomiskā darbība

228 458

480 272

1 499 885

3 066 484

2.1.5.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

775 844

879 716

867 445

1 130 625
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2.1.6.

Atpūta, kultūra un reliģija

789 051

739 054

1 476 194

893 394

2.1.7.

Izglītība

3 120 821

3 207 315

3 409 476

4 061 670

2.1.8.

Sociālā aizsardzība

1 026 137

1 077 603

1 169 782

1 409 592

2.2.

Izdevumi pēc ekonomiskās
klasifikācijas kopā, t.sk.:

6 695 394

7 183 299

9 316 484

11 889 867

2.2.1.

Atlīdzība

4 013 812

4 181 978

4 501 931

4 527 480

2.2.2.

Komandējumi un dienesta
braucieni

4 696

5 643

4 972

7 285

2.2.3.

Pakalpojumi

958 168

948 170

1 064 952

1 187 615

2.2.4.

Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs

557 950

555 901

614 945

685 208

2.2.5.

Grāmatas un žurnāli

4 841

5 041

4 656

4 960

2.2.6.

Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi

1 326

1 191

2 457

2 550

2.2.7.

Subsīdijas un dotācijas biedrībām

21 643

28 288

34 475

28 175

2.2.8.

Procentu izdevumi

1 307

119

0

1 500

2.2.9.

Sociālie pabalsti

252 109

278 285

282 187

424 507

2.2.10.

Pamatkapitāla veidošana

526 749

774 814

2 351 600

4 524 820

2.2.11.

Pašvaldību budžeta uzturēšanas
transferti

352 793

403 869

454 309

495 767

3.

Ieņēmumu pārsniegums(+) vai
deficīts (-)

647 153

823 646

591 634

-3 363 218

Finansēšana

-647 153

-823 646

-591 634

3 363 218

Naudas līdzekļi un noguldījumi
(bilances aktīvā)

-152 120

-458 194

-451 459

7 659

Aizņēmumi

-317 699

-267 229

-43 261

1 547 414

Akcijas un līdzdalība pašu
kapitālā

-177 334

-98 223

-96 914

0
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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. Šos līdzekļus var izlietot tikai pašvaldības autoceļu uzturēšanai,
atjaunošanai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām.
Neliela daļa – aptuveni 25% no speciālā budžeta ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi,
kurus var novirzīt īpašiem mērķiem – vides aizsardzībai.
Tabulā apkopota speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika no 2016. līdz
2018. gadam, kā arī 2019.gada plānotie izdevumi.
Budžeta izpilde (euro)
Nr.

Posteņa nosaukums

2016.gadā

2017.gadā

Izpilde
2018.gadā

Plāns 2019.gadam
(euro)

1.

Ieņēmumi kopā, t.sk.:

205 974

211 599

212 674

213 263

1.1.

Nodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.:

54 956

59 527

57 362

58 000

1.1.1.

Dabas resursu nodoklis

54 956

59 527

57 362

58 000

1.2.

Nenodokļu ieņēmumi kopā, t.sk.:

1306

2 360

1 249

1 200

1.2.1

Naudas sodi ,ko uzliek par
pārkāpumiem ceļu satiksmē

1306

2 360

1 249

1.4.

Transferti kopā, t.sk.:

149 712

149 712

154 063

154 063

1.4.1.

Valsts budžeta transferti-autoceļu
fonda līdzekļi

149 712

149 712

154 063

154 063

2.

Izdevumi kopā, t.sk.:

152 125

166 702

122 975

210 000

2.1.

Izdevumi pēc valdības funkcijām
kopā, t.sk.:

152 125

166 702

122 975

210 000

2.1.1.

Ekonomiskā darbība

152 125

155 242

122 975

210 000

2.1.2.

Vides aizsardzība

11 460

0

0

2.2.

Izdevumi pēc ekonomiskās
klasifikācijas kopā, t.sk.:

152 125

166 702

122 975

210 000

Pakalpojumi

57 458

111 739

97 985

110 000

2.2.3.

1 200
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2.2.6.

Kapitālie izdevumi

94 667

54 963

24 990

100 000

3.

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai
deficīts (-)

53 849

44897

89 699

3263

Finansēšana

-53 849

-44 897

-89 699

-3263

4.

Naudas līdzekļi un noguldījumi
(bilances aktīvā)

96737
53 849

-44 897

-89 699

Akcijas un līdzdalība pašu kapitālā

-100 000

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE (euro)
Pārskata
perioda sākumā
(euro)

Izmaiņas (+/-)

Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda
beigās

1.

AKTĪVS

19 098 784

17 792 774

1 306 010

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā,
t.sk.:
Nemateriālie ieguldījumi

15 486 751
42 942

14 765 813
45 321

720 938
-2 379

1.1
1.1.1.
1.1.2.

Pamatlīdzekļi

13 758 593

12 058 217

1 700 376

1.1.3.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1 685 216

2 662 275

-977 059

Apgrozāmie līdzekļi kopā, t.sk.:

3 612 033

3 026 961

585 072

1.2.
1.2.1.

Krājumi

45 356

12 892

32 464

1.2.2.

Debitori

223 838

209 184

14 654

1.2.3.

Nākamo periodu izdevumi un
avansi par pakalpojumiem un
projektiem

23 769

27 194

-3 425

Naudas līdzekļi

3 319 070

2 777 691

541 379

1.2.5.
2.

PASĪVS

19 098 784

17 792 774

1 306 010

2.1.

Pašu kapitāls kopā, t.sk.:

15 880 699

16 031 511

-150 812

2.1.1.

Rezerves

46 632

46 632

0

15 834 067

15 984 879

-150 812

3 218 085

1 761 263

1 456 822

2.1.2.
2.2.

Budžeta izpildes rezultāti
Kreditori kopā, t.sk.:
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2.2.1.

Ilgtermiņa saistības

975 108

1 058 761

-83 653

2.2.2.

Īstermiņa saistības

2 242 977

702 502

1 540 475

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS (euro)
Nr.

AKTĪVS

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

1.

A

1

2

3

1.1.

Dzīvojamās ēkas

407 831

404 935

2 896

1.2.

Nedzīvojamās ēkas

5 249 363

5 458 538

-209 175

1.3.

Transporta būves

1 472 093

1 187 372

284 721

1.4.

Zeme zem ēkām un būvēm

1 221 049

1 236 140

-15 091

1864

1864

0

1 375 259

1 495 790

-120 531

1.5.
1.6.

Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme

Izmaiņas (+,-)

1.7.

Inženierbūves

805 844

779 130

26 714

1.8.

Pārējais nekustamais īpašums

905 186

244 441

660 745

Inčukalna novada novada pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2018.
saskaņā ar LR VZD NĪVKR datiem ir 272.64 ha.

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Pārskata gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi naudā 1500 euro no Nodibinājuma
Jaunrades Fonds reģ.Nr. 40008019326 Vangažu kultūras nama koka latvju zīmju
izgatavošanai.
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi: 1879 euro, t.sk.1500 euro -Vangažu
pilsētas kultūras namam izgatavotas koka latvju zīmes. 379 euro no iepriekšējā pārskata gada
ziedojuma Inčukalna deju kolektīvam “Virši” izlietots tautas tērpu iegādei.
PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DEBITORU UN KREDITORU PARĀDIEM
(euro)
Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda
beigās (euro)

Pārskata perioda sākumā (euro)

1.

DEBITORI kopā, t.sk.:

378 694

350 562
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1.1.

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

193 770

176 275

1.2.

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un
ES politiku instrumentu finansētajiem
projektiem

5000

0

1.3.

Prasības par nodokļiem

165 208

161 193

1.4.

Uzkrātie ieņēmumi

5729

3052

1.6.

Prasības pret personālu

3630

3596

1.7.

Pārējās prasības

5357

6436

2.

KREDITORI kopā, t.sk.:

3 218 085

1 761 263

2.1.

Ilgtermiņa saistības kopā, t.sk.:

975 108

1 058 761

2.1.1.

Ilgtermiņa aizņēmumi

971 658

1 056 685

2.1.2.

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

3 450

2 076

2.2.

Īstermiņa saistības kopā, t.sk.:

2 242 977

702 502

2.2.1.

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa

282 012

240 246

2.2.2.

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

96 754

70 850

2.2.4.

Īstermiņa uzkrātās saistības

362 713

266 875

2.2.6.

Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)

1 904

1 452

2.2.7.

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

63 754

3 346

2.2.8.

Pārējās īstermiņa saistības

782

374

2.2.9.

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi

1 435 058

119 359
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Samazinājums
pārskata
periodā

Pārskata
perioda beigās

03.07.2012.

161 883

-29 442

132 441

498 005

188 616

-34 377

154 239

338 643

153 955

-16 790

137 165

156 516

59 533

-8 082

51 451

463 856

175 929

-31 991

143 938

859 148

406 961

-90 438

316 523

Palielinājums
pārskata
periodā

07.07.2008.

Valsts
kase

P-211/2012KPFI
projekts
Inčukalna
pamatskolas un
Vangažu
vidusskolas
renovācija

Pārskata
perioda
sākumā

12.05.2005.

Valsts
kase

P-237/2008
Pašvaldības ēkas
Vangažos Parka2
rekonstrukcija

Aizņēmuma
līguma summa

24.02.2006.

Valsts
kase

P-70/2005
Vangažu
vidusskolas logu
nomaiņa un PII
Jancis
rekonstrukcijas
projekta izstrāde

426 862

Atmaksas
termiņš

P-21/2006
Vangažu PII
Jancis jumta
rekonstrukcija

30.04.2022.

07.07.2008.

Valsts
kase

20.04.2023.

P-239/2008 PSIA
Vangažu avota
pamatkapitāla
palielināšana

80 890

20.05.2023.

07.05.2008

Valsts
kase

-20219

02.01.2027.

P-135/2008 PII
Minka
rekonstrukcija

101 109

20.04.2025.

13.06.2002.

Valsts
kase

426 862

20.06.2023.

Mērķis

Valsts
kase

P-54/2002
Sporta
kompleksa ar
peldbaseinu
būve

20.06.2022.

Aizdevējs

Līguma
parakstīšanas
datums

PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMIEM UZ 31.12.2018. (euro)
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Kopā

X

X

20.07.2023.

19.07.2013.

Valsts
Kase

ES projekts
“Infrastruktūras
attīstība
Inčukalna
novada veicot
ieguldījumus
komercdarbības
attīstībā

84 574

48 945

20.09.2043.

Valsts
Kase

P-251/2013
Ieguldījums PSIA
Vangažu avots
Ūdenssaimniecīb
as projekta
īstenošanai

25.10.2018.

INČUKALNA NOVADA 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2 026 411

0

X

5 280 877

1 296 931

196 985

-8907

40 038

0

196 985

-240 246

1 253 670

Pārskata
perioda beigās

Samazinājums
pārskata
periodā

Palielinājums
pārskata
periodā

Pārskata
perioda
sākumā

Galvojuma
summa

Atmaksas
termiņš

24.09.2014.
21.06.2011

20.12.2039

Līguma
parakstīšanas
datums

150 209

132 000

0

-6 000

126 000

20.06.2021

Aizņēmējs
SIA Vangažu avots

Mērķis

Valsts
kase

G/15/279 KF
projekti
Siltumenerģijas
ražošanas
efektivitātes
paaugstināšana
, zudumu
samazināšana

Aizdevējs
Valsts
kase

G/14/714 ERAF
projekts
“Ūdenssaimnie
cības attīstība
Inčukalna
ciemā”

SIA Vangažu namsaimnieks

PĀRSKATS PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS GALVOJUMIEM UZ 31.12.2018. (euro)

2 677 400

1 268 886

0

-56 392

1 212 494
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Valsts
Kase

Centralizētās
notekūdeņu
sistēmas
ierīkošana
Inčukalnā

SIA Vangažu avots

03.07.2018.

20.06.2043.
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Kopā

X

X

X

X

373 233

0

0

0

0

3 200 842

1 400 886

0

-62 392

1 338 494

2.11. PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2019. GADĀ
Pašvaldības budžetā esošie finanšu resursi nepieciešami ne tikai autonomo funkciju izpildei,
bet arī dažādu infrastruktūras objektu sakārtošanai un renovācijai. 2019.gadā tiks turpināti novada
izglītības un kultūras iestāžu telpu remonti, ceļu un ielu, rekonstrukcijas , segumu atjaunošanas darbi.
Tiks pabeigts ERAF līdzfinansētais projekts “Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot
ieguldījumus komercdarbības attīstībai” – Gaujas un Silziedu ielas posma rekonstrukcija.

Projekta izmaksas 2019.gadā plānotas – 2 785 985 euro apmērā. 2019.gadā ir plānots veikt
arī citus kapitālo remontu darbus 1 562 344 euro apmērā, t.sk. gājēju bruģa celiņa izbūve
Smilšu iela – Vangažu kultūras nams – 17 200 euro, gājēju bruģa celiņa izbūve Meža iela -15
000 euro , bruģa gājēju celiņš Zvaigžņu iela -50 000 euro, bruģa gājēju celiņš Miera iela 50 000 euro, atkritumu savākšanas laukuma izveide -50 000 euro, gājēju celiņa izbūve Krasta
ielā – 100 000 euro, Cīruļu ielas pārbūve - 225 000 euro, multifunkiconālā sporta laukuma
izbūve Gaujā- 50 000 euro, jaunas mācību klases izveide Inčukalna pamatskolā- 144 000 euro,
Vangažu vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija – 850 000 euro, muzeja telpu izveide
Inčukalnā– 25 000 euro.
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3. NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Inčukalna novada domei
Rīga
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr.8/P

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Esam veikuši Inčukalna novada domei (turpmāk - Pašvaldība) 2018. gada pārskatā
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
 2018. 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",
 2018. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem –
veidlapa Nr.4-3,
 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu –
veidlapa Nr.4-1,
 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. 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 2018.gada
31.decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. 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.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP
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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
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
30

INČUKALNA NOVADA 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

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 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
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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
Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāta Nr. 148
Biernis29444881
maris@dzerele.lv
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4. STRUKTŪRVIENĪBAS
4.1. KANCELEJA
Inčukalna novada domē laika periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ir
notikušas 17 domes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par 523 jautājumiem.
Tika pieņemti 11 saistošie noteikumi.
Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi:
Juridiskas personas
Fiziskas personas
Iekšējā sarakste
Reģistrēti līgumi
Izsniegtas izziņas (dažādas)

Saņemti
1708
1682
1563
324
-

Nosūtīti
1075
1643
176
323

-

191

Izziņas par deklarēto
dzīvesvietu

Saņemti
2016
2017

2018

2014

2015

Nosūtīti
2016
2017

2018

2014

2015

Juridiskas
personas

1754

2001

1992

1659

1708

940

1133

1244

1044

1075

Fiziskas
personas

1437

1440

1706

1635

1682

1834

2138

1964

1598

1643

Tabulā redzams “Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie (juridisko un fizisko pers.)
iesniegumi, salīdzinoši laika posmā no 2014. līdz 2018.gadam”

No 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 808 personas,
izdeklarējušies - 494 personas, 42 personām – anulēta deklarētā dzīvesvieta.
1000

800
600

2016.gadā
2017.gadā

400

2018.gadā

200
0
2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā

Tabulā redzams “Personu skaits, kuras deklarējušas dzīvesvietu Inčukalna novada teritorijā laika
posmā no 2014. līdz 2018.gadam”
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4.2 DZIMSTSARAKSTU NODAĻA
2018.gadā piereģistrēti 58 bērni, 32 zēni un 26 meitenes. Paternitāte noteikta 16
bērniem un ar tiesas spriedumiem – 3 bērniem.
Populārākie vārdi 2018.gadā:
 Meitenēm: Loreta
 Zēniem: Roberts un Artjoms
Vecāki saviem bērniem izvēlas daudz jaunvārdu.
2018.gadā piereģistrētas 72 miršanas. Deviņdesmit gadu slieksni pārsnieguši 6
iedzīvotāji, bet jaunākais mirušais bijis 41 gadu vecs.
Svinīgi salaulāti 22 jaunlaulāto pāri. Laulājušies vairāki pāri, kuri ilgi dzīvojuši kopā, bet
dokumentāciju nokārtojuši tikai tagad. Četras laulības noslēgtas ar ārzemniekiem. Laulību
šķiršanās atzīmes ir veiktas 8 laulību reģistros. Papildinājumi veikti 11 reģistros. Atkārtoti
izsniegtas 11 apliecības un 21 izziņa.
2018.gadā ir veikta viena uzvārda maiņa.
Iekasēta valsts nodeva 512.14 eiro. Pašvaldības nodeva 204.29 eiro.
Notikušas vairākas tikšanās ar skolu jaunatni, kas iepazīstināta ar dzimtsarakstu vēsturi
un ar ko dzimtsaraksti nodarbojas šodien.
40
35
30
25
zēni

20

meitenes
15
10
5
0
2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Tabulā redzams “Inčukalna novadā reģistrēto jaundzimušo zēnu un meiteņu salīdzinot 2015.gadu,
2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu”
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4.3.BŪVVALDE
2018.GADA PĀRSKATS (BŪVVALDE)
Sūdzības par būvniecības jautājumiem
2018

Gads
Skaits

6
Saskaņoti un akceptēti būvprojekti

Gads

2018

Skaits

187
Atteikumi akceptēt būvprojektu)

Gads

2018

Skaits

0
Pārbaudes un atzinumi
2018

Gads
Skaits

68
Izdotās būvatļaujas
2018

Gads
Skaits

58
Būvniecība bez būvatļaujas
2018

Gads
Skaits

5
Ekspluatācijā nodotas ēkas un būves
2018

Gads
Skaits
Gads

34
Būvju demontāža un nojaukšana
2018

Skaits

5

50
45
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20
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2018

Tabulā redzams “Inčukalna novadā ekspluatācijā nodotas ēkas un būves salīdzinot 2014.gadu,
2015.gadu, 2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu”
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4.4. INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA
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 2018.g. sastāda
20560 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, 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
Kopā
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t.sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums

2016
92793
91171
0
1094
528
0

2017
104261
103838
0
953
300
0

2018
105239
104429

t. sk. citi piešķīrumi

0

0

0

810
0
0

Tabulā redzamas „Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums salīdzot 2016.gadu ar 2017.gadu un
2108.gadu”

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 un nepietiek cilvēkresursu.
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2016

2017

2018

Izdevumi kopā

92793

104261

105239

Darbinieku atalgojums (bruto)

48561

49320

55644

Krājuma komplektēšana

18866

18375

19335

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

Tā kā 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. 2018. gadā ir abonēti 44 nosaukumu preses izdevumi par kopējo
summu 1500 eiro, iegādātas 917 grāmatas un 819 preses izdevumus.
Tā kā mūsu bibliotēkā pārsvarā ir latviešu valodā lasošie lietotāji, tad arī iepērkam
vairāk literatūru latviešu valodā, Vangažu pilsētā vairāk krievvalodīgo iedzīvotāju, tad
filiālbibliotēkā vairāk ir literatūra krievu valodā.
Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2018.gadā Inčukalna bibliotēkā nav veikti nekādi remontdarbi. Nav veikta telpu
paplašināšana. Telpas bibliotēkas esošajam krājumam ir par šauru.
Personāls
Bibliotēkā strādā divi bibliotekārie darbinieki uz pilnu slodzi un viens tehniskais
darbinieks uz 0,5 slodzi. Bibliotēku darbiniekiem ir vidējā un pirmā līmeņa augstākā
profesionālā izglītība. Profesionalitātes līmenis katru gadu tiek paaugstināts apmeklējot
kursus, seminārus, konferences.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
2016

2017

2018

Lietotāju skaits

1602

1708

2025

t.sk. bērni

471

505

452

Fiziskais apmeklējums

39964

26402

30421

t.sk. bērni

8853

3517

4857

Izsniegums kopā

27295

28166

23153

37

INČUKALNA NOVADA 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

t.sk. grāmatas

18142

18483

14932

t. sk. periodiskie izdev.

9151

9683

8213

t. sk. bērniem

3401

2201

2740

Tabulā redzams „Bibliotēkas pamatrādītāji salīdzinot 2016.gadu ar 2017.gadu un 2018.gadu”

Inčukalna bibliotēkas lietotāju skaits
2500
2000
1500
Inčukalna bibliotēkas
lietotāju skaits

1000
500
0
2016
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Tabulā redzams „Inčukalna bibliotēkas lietotāju skaita izmaiņas kopš 2016.gada”

Inčukalna novadā ir labi attīstīta infrastruktūra. Iedzīvotājiem ir iespēja pārvietoties
izmantojot vilcienu, autobusu satiksmi, kā arī starp novada apdzīvotiem punktiem kursē
skolēnu 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 2025 lasītāji, no kuriem 452 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. Bibliotēkas izsniegumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem ir samazinājies, tas skaidrojams ar plašo e-grāmatu piedāvājumu, un ar to ka lasītāji
ļoti stingri izvērtē lasāmvielas noderīgumu.
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. Iespieddarbu izmantošanas termiņš ir viens mēnesis, žurnāliem
lietošanas termiņš ir divas nedēļas.
Mūsu lasītājiem interesē daudzi jautājumi, uz kuriem mēs ikdienā sniedzam ziņas gan
telefoniski, gan mutiski, gan sociālos saziņas līdzekļos: informācija par brīvā laika
izmantošanas iespējām, vietējām organizācijām, informāciju par ikvienu jautājumu, kas skar
mūsu teritorijas iedzīvotāju dzīvi – sociālās, mājsaimniecības, veselības, izglītības iespējas,
ziņas par vietējām kultūras aktivitātēm, klubiem, utt.
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Dažus lasītājus, kuri ir daļēji zaudējuši pārvietošanās spējas, apkalpojam mājās:
piegādājam grāmatas, žurnālus. Lai bibliotēkas pakalpojumi būtu pieejami arī attālākiem
lasītājiem, sadarbojamies ar dienas centru „Gauja”, kurā var brīvi izvēlēties grāmatas abās
valodās pēc lasītāju vēlmēm, kā arī pasūtīt vajadzīgo grāmatu. Rīkojam dažādas aktivitātes
dažāda vecuma bibliotēkas lietotāju grupām, lai aktīvi piesaistītu lasītājus. Novada
iedzīvotājiem kopā ar bankas darbiniekiem vadām e- prasmju nedēļu un notiek apmācības
stundas par maksājumiem internetā, par sava konta izmantošanu elektroniski. Liels prieks par
tiem vecāka gājuma cilvēkiem – senioriem, kuri uzdrošinās to darīt, un pēc tam paši ļoti
priecājas par savām spējām un acīmredzamo ekonomiju.

SBA
No citām Latvijas bibl.
saņemto dok. skaits
Uz citām Latvijas bibl.
nosūtīto dok. skaits

2016
65
7

2017
30
12

2018
26
4

58

29

22

Tabulā redzams “Starpbibliotēku abonementa (SBA) rādītāji salīdzinājumā ar 2016.gadu, 2017.gadu
un 2018.gadu”

Bibliotēka darbojās SBA grāmatu apmaiņa. Vajadzīgo literatūru pasūtam no citām
bibliotēkām vai nosūtam izmantojot SBA. SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu
kopskaits bibliotēkā ar katru gadu samazinās. Tas skaidrojams ar to ka bibliotēka tiek
atbilstoši finansēta un var iegādāties plaša sortimenta nozaru literatūru.
Krājuma komplektēšana ir mērķēta uz to, lai visi līdzekļi būtu ieguldīti tālākizglītības,
mūžizglītības un informacionālajā apkalpošanā, pakalpojumu sniegšanā. Iedzīvotāji var
saņemt aktuālāko jaunāko literatūru, datubāzu un elektronisko dokumentu piekļuvi, nelielu
elektronisko dokumentu piedāvājumu, seriālizdevumu informatīvo un interešu
nodrošinājumu. Bērnu un jauniešu vidū tiek saglabāta interese par literatūru, veicinot viņu
garīgo, kulturālo un sociālo izaugsmi. Ar krājuma politikas ieviešanu bibliotēka var nodrošināt
vērtīgas literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu visiem bibliotēkas lietotājiem.
Mūsu bibliotēku apmeklē Krimuldas, Sējas, Raganas, Siguldas, Allažu, Salaspils, Saulkrastu,
Ropažu, Ādažu, Rīgas un Garkalnes iedzīvotāji.

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 „Pirmā tikšanās ar
bibliotēku”. Bibliotēka aktīvi iesaistās lasītveicināšanas projektos “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”, “Mūsu mazā bibliotēka”.
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Publicitāte
Informācija par Inčukalna novada bibliotēku ir pieejama Inčukalna novada pašvaldības
mājas lapā www.incukalns.lv, Bibliotēku portālā, Kultūras kartē un vietējā laikrakstā „Novada
Vēstis”. Informācija regulāri tiek aktualizēta un atjaunota. Visplašāk bibliotekārais darbs tiek
atspoguļots pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv. 2018.gadā Inčukalna bibliotēka
izveidoja profilu „Facebook” lietotnē, kur attiecīgi arī tiek popularizēti bibliotēkas
pakalpojumi un pasākumi.
Sadarbības tīkla raksturojums
Inčukalns novada bibliotēkas sadarbības tīkls tiek veidots ar Vangažu pilsētas
bibliotēku, Inčukalna Tautas namu, Inčukalna pamatskolu, PII ”Minka”, pašvaldības
struktūrvienībām. Sadarbība tiek veidota atbilstoši bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem.
Sadarbībā ar Inčukalna Tautas namu tiek organizētas „Dzejas dienas”, kas norisinās
vecā pasta ēkā, kas pulcē vietējos talantīgos rakstniekus un dzejniekus. 2018.gada jūlijā
sadarbībā ar Inčukalna novada Sabiedrisko attiecību nodaļu, bibliotēka piedalījās Novada
svētkos.
Perspektīvā 2019.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;
Grāmatu plauktu nomaiņa
Novadpētniecības darba uzsākšana Bis Alise

4.5.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
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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 galvēnās
bibliotēkas funkciju veikšanu novada bibliotēkām.
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata perioda nav notikušas.
FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Vangažu bibliotēkas 2018. gada finansiālais nodrošinājums ir atspoguļots Inčukalna
novada bibliotēkas atskaitē. Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
Finansējums pārskata periodā ar pozitīvu dinamiku. Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina
bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Krājuma komplektēšanai piešķirtais
finansējums 2018.gadā sastādīja 2.6 eiro 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 -234 m2, no tām lasītāju apkalpošanai -186 m2, 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 profesionālo 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

2016

2017

2018

Lietotāju skaits

932

944

994

t.sk. bērni/jaunieši

303

305

320

Fiziskais apmeklējums

16973

17567

18781

t.sk. bērni/jaunieši

4825

4336

4563

Izsniegums kopā

13623

14063

13319

t.s. grāmatas

9546

9754

8671

t.s. periodiskie izdevumi

4077

4224

4592

t.s.izsniegums bērni/jaunieši

2198

2005

1998

Tabulā redzams „Bibliotēkas pamatrādītāji salīdzinot 2016.gadu ar 2017.gadu un 2018.gadu”

Vangažu filiālbibliotēkas lietotāju skaits
1000
980
960

Vangažu filiālbibliotēkas
lietotāju skaits

940
920
900
2016

2017

2018

Tabulā redzams „Vangažu filiālbibliotēkas lietotāju skaita izmaiņas kopš 2016.gada”

Kopējais reģistrēto lietotāju skaits bibliotēkā ir 2042. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto
49% reģistrēti lietotāji -994, no tiem 15% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -320. 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.
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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
 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.
SBA
2016
2017
No citām Latvijas bibliotēkām
45
52
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
60
79
nosūtīto dokumenu skaits
Tabulā redzams „SBA rādītāji salīdzinot 2016.gadu ar 2017.gadu un 2018.gadu”

2018
10
20

Bibliotēkā tiek 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. Ņemot vērā labu finansiālo atbalstu,
grāmatu klāsts bibliotēkā paplašinās, līdz ar to krītas SBA kārtā pieprasītas grāmatas.
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,
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nozīmīgas biogrāfijas, ģeogrāfiskie ceļojumi. Elektroniskie dokumenti - datubāzes Letonika,
„Lursoft” laikrakstu bibliotēka.
Bibliotēka seko visam jaunākajam attiecīgajās nozarēs, sastāda literatūras sarakstus,
kurus regulāri papildina ar jaunāko un aktuālāko, pēc tam izvērtē attiecīgam profilam
piemērotāko. 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.
2016
8609

2017
9318

2018
9670

Finansējums krājuma
komplektēšanai
t.sk. pašvaldības finansējums
8373
9172
9500
grāmatām
7212
7672
8000
t.sk.bērnu grāmatām
1050
1500
1500
Periodiskajiem izdevumiem
1397
1500
1500
Finansējums krājumam uz 1
2.2
2.6
2.7
iedz.apkalpes zonā (pašvaldības
finansējums)
Tabulā redzams “Krājuma komplektēšanas un finansiālā nodrošinājuma salīdzinošie dati par
2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu”

Pavisam 2018. gadā no krājumā izslēgti 1474 dokumenti. Bibliotēka turpina krājuma
pārklasificēšanas darbu, atbrīvojoties no novecojušas, nepieprasītas literatūras, no liekiem
eksemplāriem. Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
2016

2017

2018

Jaunieguvumi
1547
1780
2040
Grāmatas
895
980
1040
t.sk.latviešu daiļļiteratūra
210
120
180
t.sk.bērniem
170
268
235
Izslēgtie dokumenti
1354
1747
1474
Krājuma koipskaits
16628
16661
17227
Tabulā redzams “Krājuma rādītāji bibliotēkā salīdzinot 2016.gadu ar 2017.gadu un
2018.gadu”

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. 2018.gadā bibliotēkā tiek
reģistrētu bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits –320. Bērnu un jauniešu apmeklējumu un
izsniegumu skaits ir samazinājies. Viens no faktoriem ir skolas maiņa. Bērni bieži maina
skolas, daudzi audzēkņi no Vangažiem mācās Garkalnes un Rīgas vidusskolas, kā arī
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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. 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. Iespēju robežās īstenojām visu
apmeklētāju vēlmes – gan iegādājoties jaunāko literatūru, gan abonējot periodiku, gan
nepieciešamības gadījumā sagādājot atsevišķus izdevumus no citam bibliotēkām, gan veicot
informācijas meklēšanu datubāzēs.
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 atspoguļots vietēja laikrakstā „NOVADU VĒSTIS” gan drukātā
veidā, gan Web lapā www.incukalns.lv. Šeit publicētie materiāli jebkuram lasītājam sniedz
informāciju par bibliotēkas darbību. Viena no tradicionālām bibliotēkas darba formām ir
grāmatu izstādes.
Sadarbības tīkla raksturojums
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 atbilstoši bibliotēkas
funkcijām un uzdevumiem, galvenokārt, organizējot literatūru un lasīšanas popularizējošus
pasākumus.
Nākamā gada mērķi
Kā galveno 2019.gada mērķi, bibliotēka ir izvirzījusi, darba uzsākšanu Novadpētniecības
datu bāzē. Turpināsim popularizēt bibliotēkas krājumu, rīkojot izstādes, pasākumus, tikšanos.
Lielu vērību pievērsīsim tematisko pasākumu, tradīciju izzināšanai.
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4.6. 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 7
amatiermākslas kolektīvi. 6 kolektīvu pamatuzdevums bija apgūt XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku koprepertuāru, piedalīties ar augstiem vērtējumiem pārbaudes
skatēs un izcīnīt iespēju tajos piedalīties:
1. Jauktais koris „Mežābele”, vadītājs Vitalis Kikusts - 2018. gada skatē ieguva 1.pakāpi
un tiesības piedalīties XXVI Vispārējos latviešu Dziesmusvētkos, Nosvinēja savu 85 gadu
jubileju, organizēja Inčukalna 49. Dziesmu dienu, kurā piedalījās 10 kori un 3 pūtēju
orķestri un 3 deju kolektīvi, kā arī aktīvi piedalījās Tautas nama rīkotajos pasākumos un
godam prezentēja novadu vieskoncertos.
2. Senioru koris „Atblāzma”, vadītāja Ņina Kiršteina -2018. gada skatē ieguva 2.pakāpi un
tiesības piedalīties XXVI Vispārējos latviešu Dziesmusvētkos, aktīvi piedalījās Tautas
nama rīkotajos pasākumos. Aktīvi piedalās senioru koru republikas aktivitātēs.
3. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”, vadītājs Andrs Briņķis - 2018.gada skatē D
grupā ieguva 1.pakāpi un tiesības piedalīties XVI Vispārējo latviešu Deju svētkos,
organizēja Inčukalna 9. Inčukalna Deju svētkus, kuros pulcējās vairāk kā 600 dejotāji,
decembra mēnesī tradicionālo VILKA MĒNEŠA SADANCOŠANOS, kā arī aktīvi piedalījās
Tautas nama rīkotajos pasākumos un ar deju programmu prezentēja novadu
vieskoncertos.
4. Senjoru deju kolektīvs „LG Virši”, vadītājs Andrs Briņķis - 2018.gada skatē F grupā
ieguva 1.pakāpi un tiesības piedalīties XVI Vispārējo latviešu Deju svētkos, organizēja
Inčukalna 9. Inčukalna Deju svētkus, kuros pulcējās vairāk kā 600 dejotāji, decembra
mēnesī tradicionālo VILKA MĒNEŠA SADANCOŠANOS, kā arī aktīvi piedalījās Tautas
nama rīkotajos pasākumos un ar deju programmu prezentēja novadu vieskoncertos.
5. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Runči un Kaķes”, vadītāja Līga Dombrovska 2018.gada skatē E grupā ieguva 2.pakāpi un tiesības piedalīties XVI Vispārējo latviešu
Deju svētkos, aktīvi piedalījās Tautas nama rīkotajos pasākumos un ar deju programmu
prezentēja novadu vieskoncertos.
6. Inčukalna Tautas nama pūtēju orķestris, vadītājs Vitalis Kikusts -republikas pūtēju
orķestru konkursā ieguva 3.vietu un tiesības piedalīties XVI Vispārējo latviešu Dziesmu
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un XVI Deju svētkos, , novada un republikas rīkotajos pasākumos un februārī atskatījās
uz saviem 35 gadiem.
7. Inčukalna amatierteātris, vadītājs Ģirts Sils – iestudēja režisora jaundarbu “2+”, kuru
Pierīgas amatierteātru skatē augstu novērtēja kā labāko iestudējumu, labāko režijas
darbu un izvirzīja dalībai zonas skatē. Kolektīvs aktīvi piedalījās Tautas nama un novada
rīkotajos pasākumos.
Vēl tautas namā darbojas maksas kolektīvi: Bērnu tautisko deju studija (vadītāja Līga
Dombrovska) – 2018. gada skatē ieguva 2.pakāpi aktīvi piedalās Tautas nama rīkotajos
pasākumos. Kā arī interešu kopas:
 Inčukalna Mākslinieku kopa ( vadītāja Dace Saulīte) noorganizētas 6 izstādes gadā, tai
skaitā MĀKSLAS DIENAS, kuru ietvaros Inčukalna Tautas nams piedalījās “Latvijas
Goda Aplī” un tika realizēts vides gaismas objekts kā dāvinājums novadam , kura
stacionāru būšanu Aleksandra parkā, diemžēl, neizdevās nodrošināt tehnisku
nosacījumu dēļ.
 Līnijdeju grupas pusaudžiem un jauniešiem( vadītāja Kitija Vāvere) –labi panākumi
starptautiskās sacensībās, kolektīvs aktīvi un ar atsaucību piedalās Tautas nama
rīkotajos pasākumos
 Līnijdeju grupa pieaugušiem (Aivars Vāvers) – piedalās sacensībās
 Tradicionālā karate sporta sekcija - piedalās sacensībās
2018.gadā Tautas namam tika piešķirta pilna darba slodze mākslinieciskā vadītāja
amatam. Darbu uzsāka Ģirts Sils.
Tautas nams godam uztur jau esošo materiāli tehnisko bāzi un iespēju robežās to
atjauno. Amatiermākslas kolektīvi tika sagatavoti svētkiem: jaunu tērpu iegāde, veco
papildināšana, karogu izgatavošana.
Inčukalnieši ir atsaucīgi svinot valsts svētkus un piemiņas dienas (25.martu, 14.jūniju,
4.jūliju, 11.novembri) , kā arī uzturot vietēja mēroga tradīcijas, kas ir vairāku gadu garumā:
Jaungada Egles iedegšana, kopīga Jaungada sagaidīšana; Gada senioru balle; Vecā labā
Jaungada karnevāls, Mākslas dienas, Mātes diena, pavasara un rudens velobraucieni, Dzejas
dienas, Vilku mēneša sadancošanās, Ziemassvētku koncerts un eglīte novada bērniem.
Jau 3. reizi 2018.gadā tika svinēti vērienīgi Inčukalna novada svētki trīs dienu garumā,
kas pulcēja vairākus tūkstošus apmeklētājus dažādos pasākumos, kuri piemēroti dažādām
interešu un vecuma auditorijām. Vislielākā atsaucība guva Moto Roks, Bērnu un jauniešu
cirka festivāla programma, OPUS PRO koncerts, Uguņošana un Zaļumballe. Veiksmīgi tiek
veicināta tautas mākslas apmaiņas programma starpvalstu robežās ar Igaunijas sadraudzības
pilsētu Saue – tika no jauna noslēgts sadraudzības līgums.
Joprojām veiksmīgi tiek organizēti arī vieskoncerti un viesizrādes Inčukalna Tautas
namā. Kā arī kolektīvi ar saviem koncertiem un izrādēm dodas ārpus novada. Piedalāmies
LV100 projektos. Nodrošināta jaunāko latviešu filmu noskatīšanās iespēja Tautas namā.
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Veiksmīga sadarbība ir ar Inčukalna pamatskolu, Mūzikas un Mākslas skolu, Pensionāru
padomi un biedrību, Represēto padomi, Inčukalna PII Minka, Vangažu Kultūras namu,
Inčukalna Invalīdu biedrību, Sociālo dienestu un bibliotēku.
Tautas nama finansiālie rādītāji
2016

2017

2018

190148

142930

157322

Valsts budžets

625

2895

4772

Pašvaldību budžets

186482

137071

148967

VKKF piešķīrumi

-

-

-

Ārvalstu fondu piešķīrumi

-

-

-

Ieejas maksa

368

1851

2387

Citi maksas pakalpojumi

2173

1113

1196

Sponsorējumi, ziedojumi

-

-

-

Pārējie ienākumi

-

-

-

Izdevumi kopā

190148

142930

157322

Kārtējie izdevumi

123291

133868

156299

KC Kārtējo izdevumu veidi

-

-

-

Bruto darba samaksa

60888

61829

74784

Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas

19014

19664

22351

Tālākizglītība

425

134

121

Autortiesību apmaksa

228

1185

1262

Komunālie maksājumi

13454

9443

10210

Pārējie kārtējie izdevumi

29282

41613

47571

Kapitālie izdevumi

66857

9062

1023

Ienākumi kopā
Ienākumu veidi

Inčukalna Tautas nama ienākumi (euro)
200000
150000
100000
Inčukalna Tautas nama
ienākumi

50000
0
2016

2017

2018

Tabulā redzams “Tautas nama ienākumi (euro) salīdzinot 2016.gadu, 2017.gadu un
2018.gadu”
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Nākamā gada mērķi
2019.gadā Tautas nams vēlas pilnveidot un kvantitatīvi attīstīt māksliniecisko
pašdarbību. Papildināt un nodrošināt Tautas nama un māksliniecisko kolektīvu materiālo
bāzi, kā arī risināt sasāpējušo Tautas nama telpu paplašināšanas jautājumu – izstrādāt
priekšnosacījumus skiču projektam par piebraucamo ceļu Tautas nama skatuvei tehniskām
vajadzībām, papildus izejas durvju un sanitārā mezgla izbūvei. Turpināt tradīciju vērienīga
novada svētku organizēšanā, organizēt maksas pasākumus ārpus paredzētā budžeta un
izmantot pasākumiem netradicionālas vietas, lai iedzīvotāji varētu labāk iepazīt novadu un tā
vēsturi. Turpināt darbu pie novada vizuālā tēla pilnveidošanas – vides objektiem, svētku
noformējuma.

4.7. VANGAŽU KULTŪRAS NAMS

Vangažu kultūras nams ir
Inčukalna novada pašvaldības
struktūrvienība. Vangažu k/n
2018.gadā
strādāja
14
darbinieki – kultūras nama
vadītāja, mākslinieciskās daļas
vadītāja,
māksliniece/noformētāja,
skaņu un gaismu operators/
remontstrādnieks, dežurants,
divi
apkopēji/sētnieki
un
pašdarbības kolektīvu vadītāji –
baltkrievu un krievu vokālo ansambļu vadītāja/ koncertmeistare, bērnu vokālo ansambļu
vadītājas, bērnu deju kolektīvu 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 bērniem pie kultūras nama, viesojās Kašera “Sapņu fabrika” ar izrādi
“Sniegpārsliņu jampadracis”.
 Multiplikācijas filma bērniem “Ledus karaliene”.
 Vangažu ukraiņu biedrības un ansambļa “Jatraņ” jaungada koncerts “Vecais jaunais
gads”.
 Tatjanas Kozlovas gleznu izstāde izstāžu zālē.
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Bērnu un jauniešu koncerta – konkursa “Popiela” pusfināls un dalībnieku atlase.
Filma pieaugušajiem “Maģiskais kimono”
Deju studijas “Ciprese” ziemas koncerts.
Bērnu un jauniešu koncerta – konkursa “Popiela” fināla koncerts.
Mīlestības dzejoļu konkurss – izstāde.
Valentīndienai veltīta tematiska balle ar “Tutti - frutti” un operas kora mākslinieku Aldi
Bērziņu.
Radošās apvienības “Teātris un es” izrāde pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
“Burunduku šovs”.
Filma pieaugušo auditorijai “Nameja gredzens”.
Inonantes Milleres gleznu izstāde izstāžu zālē.
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts “’Vienīgi Jums” ar dziedošo Nacionālā
teātra aktieri Juri Hiršu.
Krievu biedrības ansambļa “Krievu Kadriļa” koncerts sievietēm “’Viss skaistums tevī”
Filma ģimenēm “Paradīze 89”.
Mazo vokālistu konkurss “Cālis 2018”
Lieldienu ieskandināšanas pasākums ar “Pārsteiguma tēlu” teātra izrādi “Kas par
desām” un tematisks Lieldienu tirdziņš.
Multiplikāciju filmu cikls pašiem mazākajiem “Bize un neguļa”.
Mākslas dienu izstāde “Izkrāso pasauli” sadarbībā ar Inčukalna novada Mūzikas un
mākslas skolu.
Mākslas filma pieaugušajiem “Ar putām uz lūpām”.
Mākslas filma pieaugušajiem “Kriminālās ekselences fonds”.
Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums “Baltā galdauta svētki” ar Operas
kora mākslinieku Aldi Bērziņu un bērnu pašdarbības kolektīviem.
Mātes dienai veltīts koncerts ''Ai māmulīt māmiņ'' ar bērnu vokālo ansambli
“Karuselis”.
Teātra dienas festivāls. Vangažu vidusskolas un Vangažu kultūras nama teātru pulciņu
dienas izrādes. Aktieru runas meistarklase ar Valmieras drāmas teātra aktrisi Elīnu Vāni.
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums, Prieka atrakcijas, burbuļu
šovs, āra aktivitātes, gleznošana, dažādas meistarklases.
Multiplikācijas filma bērniem “Ķukaiņu slepenā dzīve”
Vasaras saulgriežu svētku koncertuzvedums ar pašdarbības kolektīviem, Latvijas
simtgades ugunskuru iedegšanas rituāls “Izgaismo Latviju”. Balle ar mūziķi Ilmāru
Miķelsonu. Līgo svētku tirdziņš.
Grafiti festivāla norise Inčukalna novada svētku ietvaros, tēma “Es esmu Latvija”
Inčukalna novada svētku ieskandināšana Vangažos - Bundzinieku šovs, monētu kalšana,
foto zibsnis, latvju zīmju darināšana, Vangažos dzīvojošo iedzīvotāju talantu šovs,
orientēšanās spēle bērniem “Dara liels un dara mazs”, Mākslu skolas meistarklase
“Kvadrātiņš pie kvadrātiņa”. Svētku kulminācija – dūdu un bungu grupas “Auļi”
koncerts.
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 R.Karpova fotogrāfiju izstāde “’Vangaži gadalaikos” un video retrospekcijas.
 Nakts brīvdabas kino, mākslas filma “Blēži”.
 Vangažu pilsētas svētku jubilejas koncerts “Ir tāda vieta”, pašdarbības kolektīvi un
draugi – Latvijā zināmas personības un mākslinieki. Balle kopā ar grupu “Galaktika”
 Vangažos dzīvojošo tautību tautas tērpu izstāde, nacionālo ēdienu recepšu izstāde.
 Senioru diena kopā ar senioru draugiem no Inčukalna novada, koncerts ar aktieri un
dziesminieku Vari Vētru.
 Multiplikācijas filma bērniem “Lino piedzīvojumi”.
 Mākslas filma pieaugušajiem “Homo Novus”.
 Radošās apvienības “Teātris un es” izrāde pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
“Mana dzimšanas diena”.
 Lāčplēša dienas pasākums ar gaismas šovu “Tavas saknes tavā zemē”, lāpu gājiens.
Dokumentāla filma “Baltu ciltis”.
 Inčukalna novada Mākslu skolas izstāde “Simts darbi Latvijai”.
 Latvijas Valsts 100gades svētku koncerts – dziedātāja Ieva Kerēvica ar orķestri. Balle ar
mūziķi Ati Auzānu.
 Mākslas filma pieaugušajiem “Tēvs nakts”
 Vangažu mūzikas skolas latviešu mūzikas koncerts “’Tev Latvija”
 Egles iedegšana pie Vangažu kultūras nama ar mūziķi Elizabeti Zagorsku un Juri
Ludženieku.
 Ziemassvētku ieskaņas koncerts ar Ķekavas novada jauniešu stīgu orķestri.
 Ziemassvētku koncertuzvedums bērniem ar bērnu deju kolektīvu “Pīlādzītis” un bērnu
vokālajiem ansambļiem “Karuselis” un “Pumpuriņi”.
 Mākslas filma “’Jaungada taksometrs”.
 Inčukalna novada pašvaldības eglītes bērniem, Liepājas leļļu teātra izrāde ''Olafa
ziemassvētki''.
 Multiplikācijas filma bērniem “Īgņas valstība”.
Bez amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās un profesionālo mākslinieku viesošanās
pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt:
 Lekcijas par aktuālām mūsdienu tēmām.
 Cirka viesizrādes.
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.
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Finansiālo iespēju robežās tiek aicināti profesionāli mākslinieki ar koncertiem, izrādēm
un citiem tematiskiem pasākumiem.
2017

2018

134607,-

164610,-

Valsts budžets

1088,-

1242,-

Pašvaldību budžets

129813,-

158285,-

VKKF piešķīrumi

-

-

Ārvalstu fondu piešķīrumi

--

Ieejas maksa

698,-

1777,-

Citi maksas pakalpojumi

2508,-

1806,-

Sponsorējumi, ziedojumi

500,-

1500,-

134607,-

164610,-

Bruto darba samaksa

63382,-

70350,-

Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas

18840,-

22157,-

Tālākizglītība

-

-

Autortiesību apmaksa

773,-

679,-

Komunālie maksājumi

9408,-

11223,-

Pārējie kārtējie izdevumi

38873,-

40627,-

Kapitālie izdevumi

3331,-

19574,-

Ienākumi kopā
Ienākumu veidi

Pārējie ienākumi
Izdevumi kopā
Kārtējie izdevumu veidi

Tabulā redzams “Vangažu Kultūras nama finanšu pārskats salīdzinot 2017.gadu un 2018.gadu”

Vangažu Kultūras nama ienākumi
200000
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Vangažu Kultūras nama
ienākumi
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0
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Tabulā redzams “Vangažu Kultūras nama ienākumi salīdzinot 2017.gadu un 2018.gadu”
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Vangažu kultūras namā darbojas šādi pulciņi:













Latviešu tautas deju kolektīvs "Pīlādzītis"
Bērnu vokālais ansamblis “Karuselis”
Bērnu vokālais ansamblis “Pumpuriņi”
Teātra pulciņš “Pigoriņi”
Estrādes deju grupa “Ciprese”
Ukraiņu ansamblis “Veselka”
Ukraiņu ansamblis “Jatraņ”
Ukraiņu ansamblis “Kvitočki”
Krievu ansamblis “Krievu kadriļa”
Baltkrievu ansamblis “Žuravka”
Sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Augšup”

Kolektīvi regulāri viesojas citās Latvijas pilsētās - piedalās koncertos, festivālos,
labdarības pasākumos Rīgā, Gaujā, Inčukalnā, Salaspilī, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ikšķilē, Igaunijā
u.c. Vangažu kultūras nama pašdarbības kolektīvi “Augšup”, “Jatraņ” un “Krievu kadriļa”
piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos uzrādot ļoti labus rezultātus.
Perspektīva 2019.gadā:
 Atzīmējot Vangažu kultūras nama 60.gadu jubileju, piedāvāt iedzīvotājiem dziļāku
ieskatu kultūras nama pašdarbības kolektīvu darbā, rīkot izzinošas izstādes un tikšanās
ar kolektīvu vadītājiem, lai motivētu jauniešus iesaistīties kultūras dzīves procesos.
 Turpināt sadarboties ar Inčukalna mūzikas un mākslas skolu, Vangažu vidusskolu,
pensionāru biedrību, amatnieku kopu, pirmsskolas izglītības iestādēm, Inčukalna tautas
namu u.c sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām, lai radītu vienotu kultūras
izpratnes konceptu.
 Meklēt risinājumus investoru piesaistei nepabeigtās kultūras nama piebūves
restaurēšanai, izbūvei un attīstīšanai, labiekārtot “Strauta pļavu” – papildus soliņu
izbūve, atpūtas vietas labiekārtošana, laternu izvietošana. Izveidot jaunu, modernu,
mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu afišu stendu.
 Veidot daudzpusīgus pasākumus, piedāvājot iedzīvotājiem plašākas izklaides iespējas ar
izzinošu un audzinoša rakstura mērķi. Rast iespēju iepazīstināt iedzīvotājus ar
jaunākajām tendencēm mūzikas industrijā un mākslas pasaulē.
 Paplašināt amatiermākslas kolektīvu darbību un veidot jaunas brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
 Aktīvi iepazīstināt sabiedrību ar kultūras nama darbības daudzpusību dažādos medijos –
ar preses, Inčukalna novada mājas lapas, radio, televīzijas un citu sociālo tīklu
starpniecību.
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4.8. INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS
Inčukalna novada sporta komplekss ir
pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota
2003.gada 10.jūnijā ar mērķi nodrošināt
novada iedzīvotājiem aktīvu brīvā laika
izmantošanu,
veselīgu
dzīvesveida
attīstīšanu
un
sporta
pasākumu
organizēšanu. Kompleksa kopējā platība
2682,1m2, sporta zāles kopējā platība
840m2.
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 99 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.
Inčukalna sporta kompleksa ir sporta pulcini un sporta komandas:
1. peldēšanas pulciņš,
2. florbola četras jauniešu, viena pieaugušo komandas,
3. viena basketbola jauniešu komandas,
4. viena futbola pieaugušo komanda, trīs bērnu komandas,
5. badmintona pulciņš,
6. viena handbola bērnu komanda,
7. Ūdenspolo pulciņš.
Inčukalna sporta komandas piedalījās vairākos turnīros;
 Latvijas jauniešu handbola čempionātā.
 Latvijas florbola čempionātā: (zēni U8, zēni U9, zēni U11, zēni- U13, vīriešu 2 līga).
 Pierīgas čempionātā.
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Inčukalna sporta kompleksa darbība ir stabila, tā nepieciešama Inčukalna novada
iedzīvotājiem un viesiem, un tās darbība virzīta uz sporta mērķtiecīgu, kvalitatīvu un radošu
attīstību un pilnveidošanu Inčukalna novadā. Inčukalna sporta kompleksa darbības rezultātā
ir izveidojies regulārs savs klientu loks organizētajos pasākumos, paplašinātas sportiskās
saites ar citu novadu sporta dzīves vadītājiem.

4.9. VANGAŽU PILSĒTAS PĀRVALDE
Svarīgākie 2018.gada laikā paveiktie darbi Vangažu pilsētā:












Veikta Vangažu tirgus laukuma paplašināšana, piesaistot LAD līdzekļus. Par budžeta
līdzekļiem nomainīts vecā tirgus laukuma asfalta segums ar bruģi, veidojot vienotu,
plašu laukumu;
Izbūvēts bruģa celiņš ar apgaismojumu kvartālā starp Siguldas- Smilšu- GaujasVidzemes ielām;
Veikta Straujupītes kreisā krasta nostiprināšana ar koka palisādi posmā pie gājēju
tiltiņa, pabeidzot 2017.g. uzsākto krastu stiprināšanu;
Veikta Vangažu pilsētas pulksteņa korpusa renovācija, piešķirot tam mūsdienīgu
veidolu;
Izgatavots un uzstādīts izgaismots Vangažu uzraksts pie iebrauktuves Gaujas ielā no
Vidzemes šosejas;
Uzstādīti papildus bērnu rotaļu kompleksi esošajos bērnu rotaļu laukumos kvartālos
starp Meža – Siguldas – Vidzemes - Gaujas ielām un Siguldas - Smilšu - GaujasVidzemes ielām;
Uzsākti Gaujas ielas pārbūves darbi, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus. Līdz gada
beigām daļēji izbūvēta iela un gājēju celiņš ar apgaismojumu posmā no viadukta līdz
Priežu ielai. Darbi tiks turpināti un pabeigti 2019.gadā;
Kā ik gadu veikts tekošais ielu un piebraucamo ceļu seguma remonts un dažādi
labiekārtošanas darbi pilsētā.
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5.IESTĀDES
5.1. BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesa ir Inčukalna novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
Inčukalna novada bāriņtiesas esošais sastāvs 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 2018. gadā
izlietotie līdzekļi EUR 44690.06 (2017. – 42432.07; 2016. – 44927.00; 2015. – EUR 40690.00).
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.
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Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Inčukalna novada Bāriņtiesa:









aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un
tiesības;
izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka,
aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst
Bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
sadarbojas ar citām Bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un
policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un
interešu aizstāvību. Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju
par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un
kurām nepieciešama palīdzība;
neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai
personai, sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc
palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu
personu kriminālprocesā.

Kā nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu
un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna
tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību
pārkāpumu vai citādu apdraudējumu. Komunikācijai ar sabiedrību, bāriņtiesa pāris reizes
gadā ievieto novada mājas lapā vai vietējā laikrakstā informāciju iedzīvotājiem un
interesentiem bāriņtiesas kompetences jautājumos. Bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts Bērnu
tiesību aizsardzības inspekciju, reizi gadā klātienē, nozīmējot tikšanos, informē iedzīvotājus
par bērnu tiesības aizsardzības jautājumiem.
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Tabulā redzams “Bāriņtiesas darbībai piešķirtie finanšu līdzekļi (euro) laikā posmā no 2015.gada līdz
2018.gadam”
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2018.gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemti 39 lēmumi (2017. – 46; 2016. – 49; 2015. –
33), t. sk.
- par atzinuma došanu tiesai

- 5;

- par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts

- 6;

- par saskarsmes ierobežošanu

- 1;

- vienpersoniski lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu

- 2;

-par aizgādības tiesību pārtraukšanu/nepārtraukšanu

- 4;

- par aizgādības tiesību atjaunošanu

- 2;

- par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai

- 1;

- par aizbildnības nodibināšanu

- 1;

-par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu
- par mantiskām lietām
- par audžuģimenes statusa piešķiršanu

- 3;
- 5;
- 1;

- par bērnu ievietošanu audžuģimenē

- 1;

- par bērna izņemšanu no audžuģimenes

- 1;

- par atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai

- 1;

- par atbilstību mazdēla aprūpei

- 1;

- par aizgādņa iecelšanu

- 1;

- par viesģimenes statusa piešķiršanu

- 1;

- par nodokļu atvieglojumu piemērošanu

- 1;

- par valsts pabalsta maiņu

- 1.

2018.gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 268 notariālās darbības (2017. – 272; 2016.
– 295; 2015. – 429), t.sk.
- sastādītas un apliecinātas pilnvaras

- 83;

- sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts

- 54;

- sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai

- 42;

- izdarīti parakstu apliecinājumi

- 39;

- apstiprinātas dokumentu kopijas

- 28;
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- sastādīti testamenti

- 4;

- sastādīti līgumi

- 18.

Par Bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām Inčukalna novada domes kasē 2018.
gadā iemaksāta valsts nodeva EUR 2009.14 ( divi tūkstoši deviņi eiro un 14 centi). 2017. –
2183.71; 2016. – 2365.80; 2015. – EUR 1927.16.

5.2. SOCIĀLAIS DIENESTS

Pamatinformācija:
1.iestādes juridiskais statusspašvaldības
iestāde
Inčukalna
Sociālais
dienests,
reģistrācijas
Nr.90000068337, juridiskā adrese
Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna
novads.
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. Deinstitualizācijas (DI)
pakalpojumu ieviešana.
5.Sociālā dienesta struktūrvienības un pakalpojumu palīgresursi: Dienas centrs
“Vangaži”, dienas centrs “Gauja”, dienas centrs “Sarma”, sociālie dzīvokļi, specializētais
autotransports, psihologs.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti:
 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
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2017. un 2018. gadā liecina par to, ka iedzīvotāju pieprasījums pēc sociālajiem
pakalpojumiem joprojām ir augsts; izvēloties ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma
formas, prioritāte tiek dota ģimeniskai videi, bērnus ievietojot audžuģimenēs vai pie
aizbildņa.
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem divu gadu salīdzinājumā.
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2017. gads
Kods
Mērvienība
Rādītājs
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta
pasākumiem
41
euro
sociālā palīdzība
411
euro
no pašvaldības budžeta līdzekļiem
no tā
apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi
412
euro
citi atbalsta pasākumi un kompensācijas
iedzīvotājiem
413
euro
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi
42
euro
Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi
43
euro
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2018. gads
Kods
Mērvienība
Rādītājs
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta
pasākumiem
41
euro
sociālā palīdzība
411
euro
no pašvaldības budžeta līdzekļiem
no tā
apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi
412
euro
citi atbalsta pasākumi un kompensācijas
iedzīvotājiem
413
euro
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi
42
euro
Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi
43
euro

Vērtība
241231
97739
125990
17502
212200
129193

Vērtība
331677
102832
148559
80286
278264
149960

Pašvaldības budžeta izdevumi (euro) sociālā atbalsta pasākumiem 2017
un 2018.gadā
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0

331677
231231

2017

2018

Tabulā redzams “Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2017.gadā un
2018.gadā”
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Pēc pabalstu mērķiem varam vērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības:
Piešķirtie pabalsti bez ienākumu izvērtēšanas
2017

2018

mērķis

EUR

Ģim./bērni

EUR

Ģim./bērni

dzimšanas pabalsts
apbedīšanas pabalsts
Ziemsvētku paciņas
bērniem līdz 7g.v.
mācību līdzekļiem
(netestēts)bērniem
bāreņiem, daudzbērnu
ģimenēm (bērni no
daudzbērnu ģimenēm, kas
mācās; aizbildnībā)
rehabilitācijai (bērniem
invalīdiem; 1.gr.inv.; inv.
no bērnības)
tuberkulozes slimniekiem
pabalsts krīzes situācijā
represētiem
barikāžu dalībniekiem
jubilejas- 75, 80,85, 90 utt.
Ziemsvētku pabalsts
bērniem invalīdiem,
1.gr.inv., inv no bērnības,
daudzbērnu ģimenēm)
socpsih.saites
stiprināšanai aizbildņu
ģimenēm
bāreņiem vienreizējais
pabalsts
bāreņiem, kas turpina
mācīties ikmēneša
pabalsts
audžuģimenēm ikmēneša
pabalsti

20160
16200

95
107

20170
11400

83
76

3980

700 bērni

3426

750 bērni

3585

119 bērni

5040

144 bērni

4200

42

4600

46

540
2326
3360
4360

1
20
56
136

125
4351
3500
1560
4680

1
23
50
26
138

13320

444 bērni

15480

499 bērni

6880

11 bērni

7800

13 bērni

377

1

377

1

1380

2

832

1

23520

2 gim. /7
bērni

28476

2 ģim./ 7 bērni

104188

111817

Piešķirtie pabalsti pēc ienākumu izvērtēšanas (trūcīgām, maznodrošinātām
personām)
mērķis
brīvpusdienas (skolā un
PII)
GMI pabalsts

2017
EUR
ģimenes

2018
EUR

ģimenes

4037

36

2747

18

3586

19

4009

19
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Mājokļa pabalsts

43247

296

40570

273

Aprūpei mājās

3410

19

2540

10

mācību līdzekļiem

990

28 bērni

585

16 bērni

Medicīnas pakalpojumiem

9680

66

12438

83

64950

62889

Tabulā redzams, ka salīdzinājumā ar 2017.gadu, 2018.gadā nedaudz mazinājies
ienākumu testēto pabalstu saņēmēju skaits, jo pensionāru pensijas tiek indeksētas un
daudziem pensijas līmenis pārsniedzis EUR 300.00 robežu, kas nozīmē, ka šie pensionāri
nevar pretendēt uz mājokļa pabalstu un pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai kā
maznodrošinātas personas. Brīvpusdienas Inčukalna novada abās skolās apmaksā pašvaldība
bērniem no 1. līdz 8.klasei ieskaitot, tāpēc pabalsts brīvpusdienām ir samazinājies, salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem.
Inčukalna Sociālais dienests veic aktīvu motivējošu darbību iedzīvotāju iesaistīšanai
dažādos sabiedrības atbalsta procesos. Tādējādi katru gadu tiek izmaksātas vienreizējas
naudas balvas politiski represētām personām, kā arī no 2018.gada -1991.gada barikāžu
dalībniekiem.
Sociālā dienesta redzeslokā ir šādas mērķu grupas:
1. Trūcīgas personas – 63 ģimenes
2. Maznodrošinātas personas -252 ģimenes
3. Aprūpējamās personas – 7
4. 117 daudzbērnu ģimenes, kurās ir 382 bērni no kuriem skolu apmeklē 247
5. Bērni ar invaliditāti 28
6. I grupas invaliditātes klienti 61
7. Klienti ar invaliditāti kopš bērnības 28
8. Aizbildnībā esošie bērni 14
9. Audžuģimenēs 2 ģimenes- 7 bērni
10. SOS ciematos 8 bērni
11. Aprūpes iestādēs kopā 27 – Gauja – 15; SK-2; Rauda-6; Viļaka – 3; Dzimtene – 1.
Būtiskākie nodrošinātie sociālie pakalpojumi:
 aprūpes mājās pakalpojums 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);
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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:
pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT.

Sociālā dienesta darbības novērtējums
 Personāls – kopā 20 darbinieki un vadītāja;( 6 sociālie darbinieki, 2 sociālā darba
organizatori, 2 dienas centru sociālie darbinieki, 1 psihologs, 2 sociālo māju pārziņi, 1
speciālā autotransporta vadītājs, 5 apkopējas).
 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:
 darbinieku izglītošana jaunu sociālā darba metožu apgūšanā;
 supervīzijas nodrošināšana darbiniekiem;
 dienas centru darbības paplašināšana darbā ar pusaudžiem un bērniem;
 Deinstitualizācijas procesu veicinošu pasākumu attīstīšana.
 nākamā gada plānotie sadarbības projekti :
 turpinās iekļaušanās Pierīgas DI pasākumu kompleksā;
 fizioterapijas kabineta izveidošana;
 sadarbība ar Nevalstiskām organizācijām pakalpojumu sniegšanā.
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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, LV2141. Skolas mājas lapas adrese:
www.incukalnapsk.lv,
skolas
aktualitātes vērojamas Facebook
kontā @incukalnapsk. 2013.gadā
skola
tika
akreditēta
līdz
2019.gada rudenim.
2018.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
programma

pamatizglītības 21011111

08.10.2009.

239

2.

Vispārējās pirmsskolas izglītības 01011111
programma

08.10.2012.

26

4.

Speciālās
pamatizglītības 21015611
programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem

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;
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 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
Inčukalna novada domes piešķirtais budžets
Avots
Tehnisko darbinieku atalgojums
Ēku, būvju telpu remonts, preces, pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošanai
Pašvaldības finansējums interešu izglītībai
Pašvaldības finansējums atbalsta personālam
Pašvaldības finansējums 5.-6.g. grupai
Brīvpusdienas 5., 6., 7. klasei visu gadu, 8.klasei no 1.septembra
Citi ienākumi

2018.g.
148405 euro
102643 euro
5731 euro
0 euro
16060 euro
5970 euro
16400 euro
7490 euro

2018.gadā skolā veikti šādi remontdarbi:
 303. kabineta – sākumskolas mācību telpas remonts un paplašināšana
 304. kabineta – sākumskolas mācību telpas remonts un paplašināšana
 315. kabineta un visa 3. stāva koridora un rekreācijas zonas grīdas nomaiņa un rotaļu
elementu izstrāde rekreācijas zonas grīdas virskārtā.
Valsts mērķdotācija
Avots
5-6 gadi, valsts budžeta mērķdotācija un mācību līdzekļi
Valsts budžeta mērķdotācija skolotāju algām un māc. līdzekļiem
Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai
Valsts mērķdotācija brīvpusdienām (1.-4. klasei)

2018.g.
14613 euro
167328 euro
16620 euro
29997 euro

Pamatskolas personāls
2018. gadā skolā strādā 30 pedagogi no tiem 17% vīrieši. Visiem pedagogiem ir
augstākā pedagoģiskā izglītība, 12 no tiem maģistri. Visi skolas darbinieki ir pilnveidojuši
savas zināšanas tālākizglītības kursos bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī turpina
izglītoties kompetenču uz speciālās izglītības jautājumos.
Pedagogu vidējais vecums ir 48 gadi, bet tehnisko darbinieku vidējais vecums 52 gadi.
Skolas darbu nodrošina arī 16 tehniskie darbinieki, 37% no tiem vīrieši. Skolā veicam
drošas un estētiskas vides uzlabošanas pasākumus, lai pozitīva apkārtējā vide veicinātu
pozitīvu attieksmi.
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Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām

skaits

8
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

8

6
5
3

3
2

2
1

līdz 30

30 līdz 39

40 līdz 49

50 līdz 59

60 un vairāk

vecuma grupa
Pedagoģiskie darbinieki

Tehniskie darbinieki

Tabulā redzams “Inčukalna pamatskolas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām”

Komunikācija un sabiedrību
Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Skolai ir
regulāra sadarbība ar Inčukalna novada Domi. Ļoti veiksmīga ir sadarbība skolas budžeta veidošanā
un skolas darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji ieinteresēts. Ieguvēji ir visi, jo novads un
sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā skolas attīstībā.
Skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Inčukalna novada pašvaldības institūcijām–
Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, kā arī Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, Reģionālās pašvaldības un
valsts policiju. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas,
problēmjautājumu risināšana, paraugdemonstrējumi. Skolas kolektīvs piedalās dibinātāja
organizētajos pasākumos. Skolai ir produktīva sadarbība ar Nevalstiskajām organizācijām.
Piemēram, ar apvienību Inčukalna izaugsmei. Profesionāla sadarbība izveidojusies ar Pierīgas IKSP.
Skolai ir sadarbība ar partnerskolām metodiskajā darbā – Vangažu vidusskolu, Jelgavas 2.
pamatskolu un citām Pierīgas skolām.
2018. gadā skola turpina sadarbību ar Aasmae pamatskolu, Saue apriņķī, Igaunijā. Aprīlī un
oktobrī bija organizēti sadraudzības pasākumi Inčukalnā pamatskolas vecāko klašu skolēniem.
Pasākumu laikā vadības pārstāvji analizēja izglītības sistēmas Latvijā un Igaunijā, vienojās par
turpmāko sadarbības formu attīstību.
2018. gadā turpinās aktīva karjeras izglītība un uzsākti projekta “Skolas soma” kultūras un
mākslas pasākumi. Skolai ir laba pieredze sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram,
„Rāmkalni”, „Elvi”.
2018. gada vasarā ar noslēguma konferenci un zināšanu kāpņu atklāšanu noslēdzās
Erasmus+KA1 projekts, kura rezultātā zināšanas tiešā veidā bagātināja 5 skolas pedagogi, bet
netiešā veidā visi skolotāji, jo notika iekšējā pieredzes pārņemšana un mācīšanās.
Skola turpina Veselību veicinošo skolu tīklā, kā arī pilotprojekta mācību priekšmeta
„Datorika” aprobēšanā.
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Nākamā gada plānotie pasākumi
2019.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. (vecāko klašu skolēnu
un pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumi).
Turpinās sadarbība ar Reģionālo pašvaldības policiju un pašvaldības iestādēm.
Dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar Inčukalna tautas namu, piem. Lāčplēša diena,
Komunistiskā terora upuru piemiņas diena, Mākslas dienas, Dziesmu diena, Deju svētki un
Novada svētki u.c.
Erasmus+KA1 projekta ietvaros plānota projekta „Soli pa solim augšup” uzsākšana.
Skola turpinās darboties Veselību veicinošo skolu tīklā, kā arī pilotprojekta mācību
priekšmeta „Datorika” aprobēšanā, attīstīs IKT spektru, atbalstot datorikas, robotikas un
programmēšanas pulciņus.
Skola aktīvi darbosies “Karjeras izglītības” projektā, SAM (Atbalsta pasākumi) un
“Skolas somas”, izmantojot visas projektu piedāvātās iespējas racionāli lietojot un pielāgojot
līdzekļus skolēnu kompetenču veicināšanai.

5.4. VANGAŽU VIDUSSKOLA

Vangažu

vidusskola

ir

Inčukalna pašvaldības iestāde, kas
darbojas, pamatojoties uz Izglītības
likumu, Vispārējās izglītības likumu,
Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
Vangažu vidusskolas nolikumu, kuru
apstiprina Inčukalna novada dome.
Vangažu vidusskola ir Inčukalna
novada

izglītības

iestāde

no

2009.gada jūlija.
Vangažu skola pirmo reizi minēta 1737.gadā. Jaunā Vangažu pamatskola darbojas no
1959.gada, Vangažu vidusskola - no 1972.gada.
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Skolai raksturīga koncentrētas mazas pilsētas sociālā vide.
Vangažu vidusskola mācās:
2016.
2017.
2018.
Pirmskolas grupās
42
47
62
1.-9. klase
384
377
398
10.-11. klase
48
51
52
Kopā
474
475
512
Tabulā redzams “Vidusskolas skolēnu skaits salīdzinot 2016.gadu ar 2017.gadu un 2018.gadu”

Skolas budžets izglītības procesa nodrošināšanai:
2016.

2017.

2018.

Pašvaldības finansējums

364416

381594

432272

Valsts mērķdotācija

543941

565561

601274

Remontdarbiem

52112

36985

45472

Mācību grāmatām, mācību līdzekļiem

5839

5584

11198

Skolā realizē 7 izglītības programmas:
 ,,Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programma”;
 ,,Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības mazākumtautību
programma”;
 ,,Pamatizglītības programma ar latviešu mācībvalodu”;
 ,,Mazākumtautību pamatizglītības programma”;
 ,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”;
 ,,Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem”;
 ,,Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma”.
Vangažu vidusskolas galvenie uzdevumi 2017./2018. māc. g.
 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.
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Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un
pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē.
 Tika veikts 1.stāva gaiteņa, mūzikas kabineta, tualetes remonts, iekārtots pirmskolas
laukums, izstrādāts projekts sporta laukuma rekonstrukcijai.
 Skolēni ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kas iegādāti par
pašvaldības finansējumu.
Realizētais:
 Iesaistīšanās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Mērķis - uzlabot pieeju karjeras
atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 Iesaistīšanās Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”. Mērķis - kompetenču un talantu identificēšana un izkopšana
izglītības iestādē,
inovatīvas mācību formas un pieejas vispārējās izglītības iestādē
 Apzināta skolotāju pieredze mācību stundās un audzināšanas darbā karjeras
jautājumos.
 Īstenojot mācību priekšmetu programmas, mācību stundās skolotāji motivē skolēnus
tālākizglītībai, stundu tematika saistīta ar reālo dzīvi.
 Mācību stundā, pētnieciskajā darbā un katrā pārbaudes darbā ir radošie momenti.
Skolēni mācību gada laika attīsta savu talantu un radošumu fakultatīvajās nodarbībās,
konsultācijās, projektos, interešu izglītības pulciņos, patstāvīgi gatavojoties mācību
olimpiādēm.
 2017./2018. m. g. 10.,11. klases skolēni piedalījās Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis”,
kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības
attīstībā.

Sākumskolas metodiskās komisijā:
 Skolotājas O.Kravčenko, T.Korņeva un O.Hamčanovska piedalījās skolotāju kvalifikācijas
pakāpju procesā un ieguva 3.kvalifikācijas pakāpi.
 2.-4.klašu skolotāji gatavoja skolēnus starptautiskajai matemātikas olimpiādei
,,Ķengurs”.
 1.-4.klašu skolēni piedalījās ESF projektā ,, Veselīgs uzturs’’.
 4.a klases skolniece piedalījās Pierīgas novadu Latviešu valodas olimpiādē.
 3.a klases komanda piedalījās Pierīgas novadu 3. klašu konkursā ,,Erudīts”.
 3.a un 3.b klase piedalījās projektā ,,Sporto visa klase’’.
 Sākumskolas skolēni un skolotāji piedalījās ,,Lielās talkas ‘’ pasākumos.
Pieredzes apmaiņa- atklāto stundu analīze
Šajā mācību gadā skolotājas I.Grinberga un O.Kravčenko rādīja atklātās mācību stundas,
lai iepazīstinātu kolēģus ar savām darba metodēm un paņēmieniem, kā nodrošināt
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kompetenču pieeju mācību procesā, kā uzsvaru liekot uz kompetencēm - ,,Mācīšanās
mācīties. Skolēnu sadarbības prasmes’’.
Mācību priekšmetu popularizēšanas pasākumu analīze
Novembrī, Patriotu mēneša ietvaros, notika dažādas aktivitātes, kas saistījās ar
dažādiem mācību priekšmetiem- dzimto valodu, sociālajām zinībām, radošajiem mācību
priekšmetiem. Skolēni labprāt piedalījās organizētajās aktivitātēs, bija ļoti radoši un
ieinteresēti. Karjeras projekta ietvaros, skolēni piedalījās keramikas un šūšanas meistarklasēs.
Visi sākumskolas skolēni piedalījās Cēsu ZINOO centra organizētajās nodarbībās ,,Lielajā
zinātkāres dienā’’, kas notika skolas telpās.
Skolā tika organizēta matemātikas olimpiāde 1.-4. klašu skolēniem. Piedalījās 3 labākie
matemātiķi no katras klases. Tika noteikti klašu grupu labākie matemātiķi, kā arī visas
sākumskolas trīs labākie matemātiķi.
Matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību metodiskā komisijā:
Paveiktais (metodiskie semināri, MK skolotāju profesionālās darbības pilnveide-kursi,
semināri, citi pasākumi, skolēnu un skolotāju līdzdalība novada pasākumos).
Atbilstoši skolas galvenajiem uzdevumiem, izvirzītajām prioritātēm, MK uzdevumiem un
darba plānam, mācību gada laikā notika:
Metodiskie semināri:
 05.01. „Skola 2030”
 10.05. „Platforma „Uzdevumi LV”
Ieplānotās sanāksmes:
 Mācību rezultātu analīze 2017./2018.m.g.
 Metodiskā darba plānošana.
 Mācību priekšmetu popularizēšanu pasākumi.
 Pieredzes apmaiņa - atklāto stundu analīze.
Skolotāji iesaistījās projektos un ekskursijās:
 29.09 „Zinātnieku naktī”
 23.02. Mācību ekskursija „Skola 2018” izstādes apmeklējums, 11., 12.kl. Starptautiskais
izstāžu centrs Ķīpsalā, Rīgā
 09.03. Nodarbība kalnu slēpo Riekstukalns
 27.03. Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles stafešu skrējienos „Drošie un veiklie”
 20.04. Mācību gada noslēguma pasākums Līderu diena 2018 Arhitektūras un mediju
centrs H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā
Valodu metodiskās komisijā:
Tika apmeklēts teorētiskais seminārs ‘’Kompetenču pieeja vispārīgajā izglītībā, mērķi
un uzdevumi’’. Organizēti metodiskie semināri, skolotāju iesaistīšana ESF, MK skolotāju
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profesionālās darbības pilnveide-kursi, semināri, citi pasākumi skolēnu iesaistīšana projektu
darbā, skolēnu līdzdalība novada un valsts olimpiādēs, konkursos un projektos, apmeklētas
teātra izrādes Valmieras Drāmas teātrī un Nacionālajā teātrī.
Centralizēto eksāmenu rezultāti
Priekšmets
Vangažu vidusskolā
Valstī
Latviešu valoda
59.52
52,60
Angļu val.
72.68
61.90
Krievu val.
82.53
70.30
Bioloģija
53.33
60,80
Vēsture
84.88
40.00
Matemātika
30.15
34,6
Valsts val. 9. klase
68.94
66,5

Skolēnu rezultāti Pierīgas novada mācību olimpiādēs
2017./ 2018. māc. g.
PRIEKŠMETS
KL.
Kombinētā olimpiāde
5.a
”Atjautības diena”
5.a
5.b
5.b
Kombinētā olimpiāde
7.a
”Atjautības diena”
Angļu valoda „Edelweiss”
6.c
Vēsture
12.
Bioloģija
9.a
Bioloģija „Homines 2018”
11.
Matemātika
7.a
Matemātika
5.a
Matemātika
5.a
Matemātika
7.a
Matemātika
8.a
Matemātika
6.a
Ķīmija
9.a
Mājturība
6.a
Mājturība
9.a
Vizuālā māksla
9.a
Latviešu valoda
12.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
12.
Krievu valoda
12.

VIETA

III

III
Atzinība
I
Atzinība
Atzinība
I
III
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
III
II
I
I
Atzinība
I
II
Atzinība
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Krievu valoda

7.a

I

Skolēnu rezultāti Valsts mācību olimpiādēs 2017./2018. māc. g.
PRIEKŠMETS
KL.
VIETA
Krievu valoda
11.
III
Mājturība
9.a
Atzinība
Matemātika (atklātā)
7.a
III
Starptautiskā matemātiskas konkursa “Ķengurs-2018” rezultāti
klase
Vieta skolā Vieta Latvijā
Dalībnieku
skaits
2.b
I
114.
2534
3.a
I
247.
2503
4.a
I
49.
2478
5.b
I
80.
1954
6.a
I
91.
1624
7.a
I
71.
1230
9.a
I
157.
931
11.
I
108.
605

Konkursā Latvijā piedalījās 15895 skolēni, no tiem Vangažu vidusskolā -36 skolēni
Skolēnu rezultāti starpnovadu mācību olimpiādēs
PRIEKŠMETS
KL.
Angļu valoda
7.a
Angļu valoda
7.a
Angļu valoda
7.a

VIETA
II
III
Atzinība

Skolēnu rezultāti Valsts un Pierīgas novada interešu izglītības konkursos
2017./ 2018. māc. g.
Pasākums
Internacionālais
deju
„Christmas surprise”
Mūsdienu dejas konkurss
kauss-2018”
Mūsdienu dejas konkurss
kauss-2018”
Mūsdienu dejas konkurss
kauss-2018”

Kl.

Vieta

festivals 7.b, 11.

II

„Pierīgas 4.-11.

I

„Pierīgas 5.-11.

I

„Pierīgas 2.-6.

III
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Mūsdienu dejas konkurss „Pierīgas 4.-9.
kauss-2018”
Skatuves runas konkurss
5.a
Skatuves runas konkurss
11.
Skatuves runas konkurss
8.b
Skatuves runas konkurss
7.b
Teātru skate
7.-9.kl.
Teātru skate
5.-9.kl.
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
darbu konkurss
3.a kl.
„MANA LATVIJA RAIŅA DZEJĀ”

III
III
III
III
II
II
II
Atzinība

Personāls
Pagājušajā mācību gadā skolā strādāja 53 pedagogi, no tiem 19 ir skolas absolventi. 15
pedagogiem ir maģistra grāds, 1 - doktors. Izglītības procesa nodrošināšanai ir visi
nepieciešamie pedagogi ar augstāko izglītību un attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. Pedagogi
savu profesionālo kvalifikāciju attīsta un pilnveido, regulāri piedaloties tālākizglītības kursos,
darbojoties projektos, piedaloties semināros, metodiskajās sanāksmēs, citu skolu
apmeklējumos.
Pedagogi uzskata, ka viena no efektīgākajām tālākizglītības formām ir tālākizglītība
savas skolas ietvaros, kas mūsu skolā tiek sekmīgi realizēta. 2017./2018.m.g. skolā ir
organizēti kursi ,,Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.” 8.st. un “,,Ievads
eTwining” 6.st.
Pedagogi piedalījušies arī šādos kursos:
Krievu valodas (svešvaloda) metodika
Krievu valodas (svešvaloda) metodika
Sadarbība ar vecākiem pirmskolā
Artikulācijas aparāta vingrinājumu ieklāšana ikdienas integrētajā mācību procesā
Integrēta apmācība pirmskolā
Mediju izglītība skolas bibliotēkā
Kompetenču pieeja mācību saturā sākumskolā
Skolas bibliotekāra loma izglītībā
Fizisko darbspēju novērtēšana sportā.
Futbola apmācība skolā, iekļaujot inovācijas metodikā

36
36
12
6
12
4
7
5
8
4

Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana.

36

Latvijas valsts simtgades svinības.
Metodiski ieteikumi nodarbībām interešu izglītības programmā «Skatuves runa»
Mūsdienīgu mācību vide - izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs process.
Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē

5
6
36
32
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Informatīvie un metodiskie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanai.

6

Kompetenču pieeja mācību saturā: mērķi un līdzekļi, mācību satura struktūra, izveides
un īstenošanas principi.
Balss. Publiskas uzstāšanās iemaņas
Uzņēmējdarbības būtība un nozīme Latvijā un Eiropā. Labās prakses piemēri.
Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā.
Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana.
Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana.

Pedagogu sastāvs pēc pedagoģiskā darba stāža
0-5 gadi 6-10
11-15 16-20
21-25
26-30
5
6
4
6
3
5
32.7%
10.2%
10.2% 10.2% 14.3%
Pedagogu vecums
21-30 gadi

31-40 gadi

41-50 gadi

2
7
13
Skolā strādā 25 tehniskā personāla darbinieki.

31-35
5
6.1%

36-40
8
12.2%

51-60 gadi
13

41- 47
11
4.1%

6
24
12
12
36
36

Kopā
53
100%

61-70 gadi
11
15

Stāžs
0-5gadi
6

6-10
8

11-15
4

Tehniskā personāla vecums
18-30 gadi 31-40 gadi
2
3

16-20
0

41-50 gadi
7

21-25
2

26-30
4

51-60 gadi
6

31-35
1

61-70 gadi
7

Komunikācija ar sabiedrību
 Informācijas apmaiņa ar vecākiem notiek e-klases vidē savlaicīgi un regulāri.
 Ir jaunas sadarbības formas Vecāku nedēļas aktualizēšanai.
 Skolas pedagogi un skolēni aktīvi iesaistās novada organizētās aktivitātēs un
pasākumos.
 Skolēni ir viesojušies dažādās darbavietās, izzinot profesijas specifiku un karjeras
iespējas.
 Regulāra informācija par skolas aktualitātēm skolas mājaslapā, novada laikrakstā.
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Nākamajā gadā plānotie pasākumi
 Turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā
veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa
organizēšanā.
 Atbalstīt izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu.
 Atbalstīt Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu.
 "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" kontekstā tiks organizētas 12 radošās
darbnīcas skolēnu pašpārvalžu līderiem ar mērķi stiprināt pašpārvalžu darbību izglītības
iestādēs un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību un Labo darbu festivālu piecos
kultūrvēsturiskajos novados.
 Veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un
plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020. gadā,
uzsākta svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām programmām (kori, dejas,
instrumentālā mūzika, folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi.

5.5. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Pamatinformācija: Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skola ir Inčukalna novada
pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kura
īsteno Profesionālās ievirzes
izglītības
programmas (Akreditācijas lapas Nr. AI 12184,
AI 12185, AI 12186, AI 12187, AI 12188, AI
12189, AI 12190, AI 12191, AI 12193, AI
12194, AI 12192, AI 12196, AI 12195, AI
12197, AI 12218, izdotas 2018.gada
27.decembrī).
Iestādes juridiskā adrese - Gaujas ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136. Iestādes direktore- Ieva Kikuste. Iestādes mērķis ir
īstenot Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi pārsvarā ir Inčukalna novadā deklarētie bērni no Inčukalna pagasta un
Vangažu pilsētas, Gaujas un Egļupes cieniem.
01.09.2018. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāka 189
izglītojamie- mūzikas programmā 114, vizuāli plastiskās mākslas programmā 75 audzēkņi.
1.klasē iestājušies 41 izglītojamais, no tiem 23 mūzikas programmā un 18 mākslas
programmā.
2017/2018. mācību gadā skolu absolvējuši 12 audzēkņi, no tiem 9 audzēkņi mūzikas
programmā, 3 audzēkņi mākslas programmā.
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140

123

120

114

120
100

75

80
60

57

67

40
20

0
2016
Mūzikas programmas audzēkņi

2017
2018
Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzekņi

Tabulā redzams “Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola programmu audzēkņu skaits salīdzinot
2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu”

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.
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 Evita
Kurtiņa un klarnetes spēles skolotājs Ritvars Briljonoks. Vangažu mācību punktā klavierspēles
skolotāja Tatjana Borovska, sitaminstrumentu spēles skolotājs Elīss Balceris un klarnetes
spēles skolotājs Ritvars Briljonoks. Skolā strādā 2 tehniskie darbinieki.
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Pedagogu tālākizglītība:
Vārds

Uzvārds

Izgl.dok.
izdošanas
datums

Iestādes
nosaukums

Kursu nosaukums

Stundu
skaits

KĀRLIS

CIRCENS

25.10.2017

Valsts izglītības Darbs ar
satura centrs
orķestri.

GINTIS

KALNIŅŠ

22.10.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

GINTIS

KALNIŅŠ

07.04.2017

Mārupes
Par
metodiskās 6
Mūzikas
un apspriedes
mākslas skola
noklausīšanos
A.Grīnberga jauno
ģitāristu konkursa
"Kur tad tu nu biji?
2017 ietvaros.

GINTIS

KALNIŅŠ

23.03.2017

Alfrēda Kalniņa Ģitārspēles
6
Cēsu
Mūzikas metodika
vidusskola
repertuāra apguvē

JURIJS

KASPERS

23.02.2017

Jāzepa Mediņa IP
8
Rīgas
Mūzikas Taustiņinstrumentu
vidusskola
spēle-Klavierspēle
valsts
konkursa
2.kārta
un
metodiskā
apspriede

JURIJS

KASPERS

30.01.2017

Siguldas Mākslu Dažādu
mūzikas 6
skola
"Baltais stilu
izpratnes
Flīģelis"
pilnveide
klavierspēles
apmācībā

IEVA

KIKUSTE

06.12.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

IEVA

KIKUSTE

25.10.2017

Jāzepa Mediņa "Būtiskākie aspekti 12
Rīgas 1. mūzikas koncertmeistara
skola
darbā"

IEVA

KIKUSTE

30.01.2017

Siguldas Mākslu Dažādu
mūzikas 6
skola
"Baltais stilu
izpratnes
Flīģelis"
pilnveide

pūtēju 18

IX Baltijas valstu 12
pūtēju
orķestru
diriģentu
un
ansambļu vadītāju
forums

Datorgrafikas
pamati

40
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klavierspēles
apmācībā
VITALIS

KIKUSTS

25.10.2017

Valsts izglītības Darbs ar
satura centrs
orķestri.

pūtēju 18

SANITA

KLEŠNIEKS

25.10.2017

Jāzepa Mediņa Būtiskākie aspekti 12
Rīgas 1. mūzikas koncertmeistara
skola
darbā

SANITA

KLEŠNIEKS

13.03.2017

Siguldas Mākslu Savstarpējās
8
skola
"Baltais komunikācijas un
Flīģelis"
publiskās
runas
prasmju pilnveide

INGA

KNITE

13.09.2017

"Latvijas
Pašvaldību
mācību centrs"
(LPMC)

INGA

KNITE

05.04.2017

Biedrība Latvijas Muzikāli ritmisko 12
Pirmsskolas
kustību
apguves
mūzikas izglītības aspekti pirmsskolā
asociācija

INGA

KNITE

12.02.2017

Biedrība
"Muzikālās
jaunrades
izglītības
attīstības
centrs"

MĀRCIS

LIEPIŅŠ

01.12.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

Bērnu
tiesību 6
aizsardzība

INGŪNA

LINDE

16.11.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

Dažādības
ilustrācijā

INGŪNA

LINDE

28.04.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

Pieredze grafikas 6
dizaina mācīšanā
Latvijas
mākslas
skolās

Pirmsskolas
12
izflītības iestādes
pašnovērtējums un
profesionālās
darbības
novērtēšana.
"Izglītības iestādes
darba plānošana
un vadīšana".

Elementārā
16
muzicēšana.
un Ritmika un kustība
bērnu
muzikālo
spēju attīstīšanā.

spēks 6
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RASA

MELNGALVE

27.02.2017

Rīgas
Profesionālais
Pedagoģijas un maģistrs mūzikas
izglītības vadības pedagoģijā
akadēmija

IRĒNA

OLEKŠA

12.12.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

Adobe Photoshop 20
pamati

IRĒNA

OLEKŠA

07.12.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

Dažādības
ilustrācijā

IRĒNA

OLEKŠA

28.04.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

Pieredze grafikas 6
dizaina mācīšanā
Latvijas
mākslas
skolās

IRĒNA

OLEKŠA

17.03.2017

Mākslas izglītības Jūgendstila
centrs
"Trīs interjera
krāsas"
dekoratīvie
elementi

IRĒNA

OLEKŠA

25.02.2017

Biedrība Mākslas Jūgendstila intejera 6
izglītības centrs dekoratīvie
"Trīs krāsas"
elementi

KASPARS

PUIKEVICSPUIKEVSKIS

25.10.2017

Valsts izglītības Darbs ar
satura centrs
orķestri.

SVETLANA

ŠALAJEVA

11.03.2017

Limbažu Mūzikas Aktualitātes darbā 24
skola
ar
akordeona
spēles
klases
audzēkņiem
mūsdienu
prasībām atbilsošā
mācību procesā

LĪGA

VASIĻJEVA

10.10.2017

Nodibinājums
"Centrs
Dardedze"

Kāds
dārzs
bērnudārzs

LĪGA

VASIĻJEVA

19.01.2017

SIA Barox RB

Ritmiski muzikālās 12
darbības integrācija
pirmsskolas
vecuma
bērnu
ikdienā
un
rotaļnodarbībās

spēks 6

6

pūtēju 18

ir 8
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LĪGA

ZAULA

15.12.2017

Bolderājas
"Problēmsituāciju 6
Mūzikas
un risināšanas
mākslas skola
metodes darbā ar
audzēkni

LĪGA

ZAULA

01.11.2017

Latvijas
Nacionālais
Kultūras centrs

Izglītības iestādes 8
dokumentu
noformēšanas
prasības

Komunikācija ar sabiedrību
Sabiedrības informēšanai par norisēm iestādē un darbības attīstības virzieniem turpina
darboties sava skolas mājas lapa www.incukalnamms.lv., kā arī tiek publicēta informācija
laikrakstā „Novada vēstis”;
Vecāku informēšana notiek individuālo pārrunu veidā, ar e-pasta vai e- klases
starpniecību, telefoniski;
Izveidoti informācijas stendi ieejas gaiteņos;
Notika Atvērto durvju dienas jaunuzņemto bērnu vecākiem, regulāri notiek atklātie
audzēkņu un vecāku klases koncerti un vecāku sapulces.
Sadarbība ar citām iestādēm
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aktīvi sadarbojas ar citām novada iestādēm:
 Inčukalna pamatskolu un Vangažu vidusskolu– kopēji koncerti un Muzikālās
pēcpusdienas;
 Inčukalna novada PII „ Minka”, PII„ Lapsiņa”, PII„ Jancis” – PII bērnu iepazīstināšana ar
mūzikas 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;
 PA SAM „Gauja”, veco ļaužu aprūpes centru „ Ropaži”, Vangažu senioru biedrības
pasākumi;
 Draudzības koncerti, izstādes ar citām Latvijas Mūzikas un mākslas skolām.
Nākamā gada plānotie pasākumi
2019.gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar Mūzikas un mākslas programmu
veiksmīgu tālāku īstenošanu.
Turpināt sadarbību ar Inčukalna novada pašvaldības un kaimiņu pašvaldības iestādēm.
Tiek plānots turpināt pedagogu profesionālo pilnveidošanu un motivēšanu dalībai
Eiropas struktūrfondu programmās.
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5.6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “JANCIS”
Iestādi no 2018.gada 1.septembra
apmeklē 155 bērni no pusotra gada vecuma.
2017. gada septembrī tie bija 159 bērni.
Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas
izglītības iestādē “Jancis” ir 7.grupas. Divas
no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programmu – kods 0101
11 21, kuru apgūst 44 bērni, bet piecas
grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības
programmu – kods 0101 11 11, kuru apgūst
111 bērni.

2018.gadā obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst tikai 21 bērns. 2017. gadā obligāto 5-6
gadīgo apmācību apguva 46 bērni.
Pedagoģisko procesu īsteno 13 pirmsskolas izglītības skolotāji. Ir mūzikas skolotājs,
sporta skolotājs un logopēds. 3 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Iestādē
strādā 21 tehniskais darbinieks.
Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem iestādē:
 2017.gads - 9
 2016.gads - 42
 2015.gads - 43
 2014.gads - 40
 2013.gads – 21
2018.gada septembrī pirmsskolas iestādē uzņemti 69 bērni. 2017.gadā - 44 bērni.
2016.gada septembrī iestādē bija uzņemti 43 bērni.
Pedagoģiskais darbs:
2018.gada galvenais uzdevums ir 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
2018”
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 Ziemassvētku uzvedumi, Piparkūku darbnīcas, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes
dienai veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi.
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40

40
35

35

34

33
2013

30

2014

25

21

2015

20

2016

15

11

9

10

2017

5
0
Bērnu sadalījums pēc dzimšanas
gadiem iestādē 2017.gadā

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas
gadiem iestādē 2018.gadā

Tabulās redzams “PII Jancis bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem iestādē, salīdzinot 2017.gadu ar
2018.gadu”

2018.gada martā organizējām kursus pirmsskolu vadītājiem un metodiķiem
„Kompetences jēdziena izpratne un caurviju prasmes pirmsskolā. Mācību darba plānošana,
saistot sasniedzamo rezultātu ar vērtēšanu un mācību aktivitātēm.
2018.gada oktobrī organizējām semināru „Bilingvālā izglītība pirmsskolā”.
Dalība projektos un konkursos:
1. Piedalījāmies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajos kursos „e
Twinning projektu metode pirmsskolas izglītības iestādēs”.
2. Dalība konkursā „Pūce”.
3. Piedalījāmies „Zaļā josta” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”.
Saimnieciskais darbs:
2018.gadā veikti remontdarbi izglītības iestādes gaitenī. Budžetā piešķirtā finansējuma
salīdzinošs pārskats laika posmā no 2016. gada līdz 2018.gadam:

Telpu remonti
Inventārs
Saimniecības
pamatlīdzekļi,

2016. (EUR)
36 000,5140,6461,-

2017. (EUR)
32 000,4420,9100,-

2018.(EUR)
35 000,3150,650,-
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datortehnika un cita
biroja tehnika
Saimniecības līdzekļi
Remontmateriāli
Mācību līdzekļi un
materiāli

4090,4872,-

4000,600,4790,-

4000,1400,3486,-

5.7. PIRMSKOLAS 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).

Interešu izglītības programmas - pulciņi:
1. Ritmikas/deju pulciņš;
2. Pedagogu kvalifikācija
Izglītības
iestāde

Pedagogu
skaits

Vakances

Skolotāju
likmes

Pedagogu
izglītība

PII
“Minka”
(5grupas)
ar filiāli
“Lapsiņa”
(2grupas)

22

-

13,65
kopā;
5-6gad.
apm. no
pašv
budž.0,86;
2,5 valsts
mērķdot.

Augstākā
pedagoģisk
ā – 21 (2
pedagogi
studē)

Pedagogu
darba
stāžs
5-10 gadi
- 5;
10 un
vairāk 17

Pedagogu
kvalitātes
pakāpes
4.pakāpe
– 0,2
likmes
3.pakāpe
– 2,05
likmes

Pedagogu
vecums
25 -39
gadi - 5
40- 49
gadi – 7
50 un
vairāk 10

Darba
alga
(EUR)
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 – 39.
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Pedagogu tālākizglītība
Tālāk izglītības programmas:
 Izglītības iestādes darbības kvalitātes nodrošināšana. “Kompetences jēdziena izpratne
un caurviju prasmes pirmsskolā” – turpinājums.
 Pierīgas novadu apvienības pirmsskolas izglītības iestādēs – pieredzes skoliņas (visu
mācību gadu);
 Mācību darba plānošana, saistot sasniedzamo rezultātu ar vērtēšanas un mācību
aktivitātēm – turpinājums.
Galvenie pedagoģiskie jautājumi, kurus pedagogi apguvuši 2017./18 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;
 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 2017./2018. mācību gadā
2016.gadā
dzimušie
23

2015.gadā
dzimušie
49

2014.gadā
dzimušie
34

2013.gadā
dzimušie
40

2012.gadā
dzimušie
8

Kopā
154

Cik pavisam iespējams uzņemt bērnus izglītības iestādē (vietu skaits)
 Uz 01.01.2018. - 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”.
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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 iepirkumu maisiņu konkurss.
Veselības ministrijas īstenotais projekts:
 “Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par mutes un zobu
veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem.”
Ārpus iestādes pasākumi, sadarbība:
 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, publicēšanās novada avīzē, iestādes mājas lapā.
 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
85

INČUKALNA NOVADA 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
Iestādes budžeta gada plāns 2018.g. – 41 700 eiro
Plānotie Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde „Minka” ar filiāli “Lapsiņa”
2018./2019. mācību gada galvenie uzdevumi
Nr.p.k.
Virzieni

Mērķis

Uzdevumi

Pedagoģiskais darbs

Saimnieciski
organizatoriskais darbs
Bērnu dzīvība, veselība.
Iestādes
un
teritorijas
Sadarbība.
uzturēšana.
Projekti.
Inventāra un materiālu
Tālākizglītība.
iegāde.
Rotaļas, kompetenču saturā Instruktāžas, apmācības.
balstītas rotaļdarbības.
Sagatavot
bērnus Sakārtota,
moderna
pamatizglītības apguvei ar iestādes
infrastruktūra
prasmi
integrēties atbilstoši
21.gadsimta
sabiedrībā, izkopjot bērnu prasībām.
spējas,
individualitāti, Vide, kas veicina domāt un
uzkrājot dzīves pieredzi uz radīt.
darbošanās pamata.
Bērnu dzīvības un veselības Sagatavot iestādi jaunajam
aizsardzība, veselīga dzīves mācību gadam:
veida popularizēšana un 1.laukumu
un
grupu
kustību
aktivitāšu sakārtošana,
nodrošināšana
izglītības metodisko
un
mācību
iestādē un ārpus tās līdzekļu iegāde.
atbilstošā, drošā vidē.
2.Veikt profilaktisko darbu
Darbs ar ģimeni, ieviešot elektrosistēmas,
jaunas sadarbības formas, santehniskās saimniecības
ceļot vecāku pedagoģisko uzturēšanā.
kompetenci un izpratni par 3.Veikt kolektīva apmācību
bērna
personību
un darba un ugunsdrošībā .
vajadzībām.
4.Veikt
iestādes
un
Mērķtiecīga
bērnu teritorijas uzturēšanu:
sagatavošana
4.1.talkas,
pamatizglītības uzsākšanai, 4.2.spodrības dienas.
veicinot viņu harmonisku 5.Veikt
materiālu
un
un vispusīgu attīstību:
inventāra iegādi:
3.1.kompetenču
mācību 5.1.grupās
papildināt
satura apguvē izmantot mācību līdzekļus, rotaļu
metodes, kuras balstītas uz tehnisko bāzi ar jaunām
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audzēkņu
praktisko
darbību,
3.2.sekmēt
bērnu
sadarbības un līdzdalības
caurviju prasmes,
3.3.
stiprināt
bērnu
patriotisma,
kultūridentitātes
un
valstiskās
apziņas
veidošanos.
4. Pedagogu tālākizglītība
par jaunā kompetenču
satura apguvi, kvalifikācijas
pilnveide
un
labākās
pieredzes apmaiņa.
5.
Vides
izglītība,
piedalīšanās ZAĻĀS JOSTAS
projektos.

rotaļlietām,
5.2.iegādāties
kancelejas
preces grupu un kabinetu
vajadzībām,
5.3.papildināt
metodiskā
kabineta
bibliotēku
ar
jaunāko literatūru,
5.4.trauku un mazgājamo
līdzekļu iegāde,
5.5.iegādāties datortehniku
vecāko grupu vajadzībām,
5.6.veikt žoga uzstādīšanu
šūpolēm,
5.6.jaunu rotaļu celtņu
uzstādīšana
laukumosvilcieniņš, šūpoles,
5.7.jaunu mēbeļu iegādegultas

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:
 Veicināt pozitīvu izpratni par pirmsskolas izglītību vietējā sabiedrībā, sadarboties ar
pašvaldības institūcijām, skolu un ģimenēm.
 Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību labvēlīgā, drošā mācību vidē, ar mērķi
sagatavot bērnus mācībām skolā.
 Regulāri uzlabot iestādes materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru.
 Sabalansēt izmaksas iestādē, analizēt izmaksas, to lietderīgumu, un veikt materiāli
tehnisko resursu izpēti.
 Motivēt pedagogus pilnveidot profesionālās prasmes, izmantot plašāk savā darbā
informāciju tehnoloģijas.
Galvenie uzdevumi:
 Īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot izmaiņas mācīšanas pieejā,
vērtēšanā, galveno uzmanību pievēršot bērna personības attīstībai, rakstura ieradumu
veidošanai.
 Veidot labvēlīgu mācību vidi, kompetenču satura ieviešanai.
 Gatavot un iegādāties mācību un metodiskos līdzekļus kompetenču mācību satura
apguvei.
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Īstenot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, organizēt pieredzes apmaiņu un
atbalsta pasākumus jaunā mācību satura ieviešanai.
Vecāki kā galvenie iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes vērtētāji, veicināt lielāka
vecāku iesaistīšanu izglītības procesā.
o 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.
o Pirmsskolā kompetenču satura ieviešana sāksies 2019./2020..māc.g. un mums
uz to brīdi jau jābūt gataviem uzsākt pārmaiņas savā iestādē.

Izglītības iestādes pedagoģiskās darbības kvalitātes novērtēšanas pārskats
Vadītājas un izglītības metodiķa kvalitātes paaugstināšana:
Apmeklēti semināri, praktikumi par jauno mācību saturu, VISC īstenotais projekts
“Kompetenču pieeja mācību saturā”, pieredzes skolas, Pierīgas izglītības iestāžu
administrācijas forums. Kopā apmeklēti 14 pasākumi.
Pedagogu kvalitātes paaugstināšana:
Apmeklēti semināri, pieredzes skolas par mācību vides iekārtošanu, mācību jomām,
caurviju prasmēm, mūsdienu tehnoloģijām pirmsskolā, A kursi “Profesionālās izdegšanas
prevencija (novēršana)”, dažādas praktiskās darbošanās apkārtējās vides izpētīšanā, āra
nodarbības. 16 pedagogi piedalījušies un savu darba kvalitāti uzlabojuši 22 pasākumos.
Seminārus, pieredzes skoliņas un kursus apmeklējušas arī sporta, mūzikas skolotājas
(kopā 4 pasākumus apmeklējušas) un atbalsta personāls -logopēdes katra 2pasākumus
apmeklējušas un piedalījušās, medmāsa i 2 izzinoši semināri un iestādes lietvede apmeklējusi
semināru par jaunām programmām.
Pedagoģiskajās sēdēs pedagogi vērtē savu darba kvalitāti ; gan savas prasmes,gan
svētkus, gan kopīgi pārrunā atklātās rotaļnodarbības, mācamies viens no otra, dalāmies
pieredzē. Seko informācijai Skola 2030 ,jaunajam mācību saturam.
Izstrādāti pedagogu priekšlikumi par jauno mācību saturu, tie nosūtīti Pierīgas
Izglītības nodaļai.
Sadarbojamies ar skolu. Kopīgi pasākumi Zinību dienā, Latvijas dzimšanas dienā.
Skolas direktors vecākus sapulcēs informē par jauninājumiem skolā, tā darbības procesā.
Projekti
Esam iesaistījušies 5 projektos:
1. “Zaļās jostas” - “Tīrai Latvijai”. Esi pirmais ”Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanā, Esi
pirmais “Zaļā josta” makulatūras vākšanas konkursā. (Iegūtas balvas! Atlaižu kuponi,
Līgatnes dabas takā ( darbinieku ekskursija jūlija mēnesī), ZOO dārza apmeklējums
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“Sprīdīšu” grupai septembra mēnesī, “Lāču” ceptuves apmeklējums ( skolotāju dienas
ekskursija)).
2. AS ”Latvijas valsts meži” ekoprogrammā sadarbībā ar Cūkmens detektīviem aicināja
bērnus piedalīties kampaņā“Nemēslot mežā!” . Cūkmens detektīvs dāvāja dažādus
materiālus un spēles. Aicināja iepazīties ar tiem līdz marta mēnesim ,kādi atkritumi ir
jāšķiro un kā šķiro tos.
3. Veselības Ministrijas 2018. gadā īstenoja “Programmu pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura
paradumiem” un piedāvāja nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem, kas
jāievēro ikdienā, kādi produkti kaitē zobiņiem, kas ir veselīgas uzkodas, kā arī veselīga
zobu kopšana.
4. ”Sprīdīšu “, “Kukainīšu” un “Lapsēnu” grupas bērni piedalījās ESF projektā “Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumā sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros par veselīga uztura
pamatprincipiem. Izspēlēja spēles ar lektori un uzzināja daudz jauna par veselīgiem
produktiem.
5. Sadarbībā ar “Totāls” SIA “Pluss 1” degvielas uzpildes staciju vecākās grupas bērni
gatavoja apsveikumus, iegūstot dāvanā mācību līdzekļus, kā arī iestādei papīra
smalcinātāju un konfektes, kā Ziemassvētku dāvanu.

5.8. PS SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA “GAUJA”
Pašvaldības aģentūra sociālās aprūpes māja
(PASAM) “Gauja” publiskais pārskats par darbu
2018. gadā PASAM “Gauja” pamatinformācija
Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt personai,
kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi
aprūpēt (pensijas vecuma personām un personām
ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti), mājokli,
atbalstu

viņas

problēmu

risināšanā,

sociālo

rehabilitāciju, ja klientam nav attiecīgo spēju, kā arī
diennakts aprūpi.
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PASAM “Gauja” klienti ir pensijas vecuma personas un pirmās, otrās grupas invalīdi,
kuriem nepieciešama pastāvīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. PASAM “Gauja”
klientiem nodrošina:
• diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
• palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
• kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu; • prasmju un kustību attīstību veicinošas
nodarbības;
• brīvā laika aktivitātes un relaksējošās nodarbības;
• pastaigas svaigā gaisā;
• klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;
• sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
• darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbspējas vecumā;
• klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā
ārstēšanās plāna izpildē;
• nodrošina personas medicīnisko aprūpi;
• nodrošina personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
• apgādā personu ar veļu, apģērbu un apaviem;
• kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu
ēdināšanu vismaz četras reizes dienā;
• veic sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katras personas fiziskajam un
psihiskajam stāvoklim;
• organizē kultūras pasākumus;
• apgādā personu ar palīglīdzekļiem;
• organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
• nodrošina klientiem apstākļus saturīgai laika pavadīšanai;
• nodrošina atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošu inventāru;
• atpūtai un brīvā laika pavadīšanai piemērotu teritoriju;
• iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties
sabiedriskajās aktivitātēs ārpus pilngadīgo aprūpes institūcijas;
• iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;
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• klientam sniedz atbalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto
maksājumu pārskaitīšanai pilngadīgo aprūpes institūcijas kontā un nodrošina naudas
līdzekļu izmaksu personīgām vajadzībām.
Klienti izvietoti divstāvu ēkā, kas atsevišķi veido 4 korpusus un šobrīd tajā dzīvo 63
personas. Institūcijā ir labiekārtotas 30 dzīvojamās istabas, no tām:





1 vietīgās istabas 6;
2 vietīgās 17;
3 vietīgās 7;
4 vietīgās 2.

Ikvienā dzīvojamā istabā atrodas sanitārās telpas, bet 12 dzīvojamo istabu sanitārās
telpas ir pārbūvētas un aprīkotas speciāli cilvēkiem ar invaliditāti, kuri pārvietojas ratiņkrēslos
( dažādi roku balsti, dušas krēsli, sēdpodu paaugstinājumi,u.c. ).
Ēkā ir izbūvēts pasažieru lifts, un klientiem ir iespēja ērti pārvietoties. Ir speciāla telpa
dažādām nodarbībām brīvā laika pavadīšanai. Sociālās aprūpes mājā atrodas vieta grāmatu
lasīšanai katrā korpusā, un klientiem ir iespēja izmantot datoru ar interneta pieslējumu, kā arī
izmantot telefonu. Atpūtas telpās ir televizori ar kabeļtelevīzijas pieslēgumu un gandrīz katrā
istabā ir televizors, kuru labprāt cilvēki skatās. Ir iekārtota lūgšanas vieta. 2018. gadā tika
izremontētas 2 ēdamtelpas.
Finanšu resursu un iestādes darbības rezultāti
Uz 2018.gada 31. decembri iestāde nodrošināja ilglaicīgu sociālo aprūpi 63 klientiem.
Faktiskais vietu aizpildījums (gultu dienas) – 22377, no tām:
• 1 persona, kuras iestājusies līdz 01.01.1998.;
• 4 personas, maksas pakalpojuma vietas;
• 44 personas, Pierīgas pašvaldību iedzīvotāji;
• 14 Rīgas pilsētas klienti;
• Vidējais klientu vecums 80,0 gadi.

Iestādē dzīvo 23 invalīdi, kuriem ir pārvietošanās grūtības un izmanto ratiņ krēslus, 30
klienti ir guloši, kopjami, 4 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 ;
• Valsts Darba inspekcijas 3 pārbaudes akti.
PASAM “Gauja” finansējums sastāv no pašvaldības budžeta dotācijas par 1 personu,
personu iemaksām – 90% pensiju daļas, apgādnieku maksām un pašvaldību norēķiniem par
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iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem. 2018. gadā iestādes faktiskie ieņēmumi no
pamatdarbības EUR 520549 un faktiskie iestādes izdevumi sastādīja EUR 490560 , finanšu
līdzekļu izlietojums uz vienu personu mēnesī eiro 607,37.
Finanšu līdzekļu
izlietojuma
kopapjoms uz vienu
personu Summa
Kopējie izlietotie
līdzekļi - dienā
Ēdināšanai izlietotie
līdzekļi – dienā
Zāļu iegādei izlietotie
līdzekļi – dienā
Sanitāri higiēniskai
apkopšanai
izmantojamo
materiālu iegāde –
dienā

Summa (EUR) 2018. g.

2016.g

2017.g

dienā

19,91

16,90

17,00

dienā

3,34

2,69

2,70

dienā

0,46

0,24

0,34

dienā

1,08

0,89

0,95

Tabulā redzami “Iestādes izdevumi salīdzinājumā 2016.gads ar 2017.gadu un 2018.gadu)
Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu klientu palielinājies sakarā ar vairāk guļošiem klientiem.
Medikamentu izlietojums uz vienu klientu palielinājies par 12 centiem, saistīts ar smagi slimu
klientu ievietošanu iestādē, kuriem vairāk nepieciešama medikamentozā ārstēšana.
Ēdināšanās izdevumi palielinājušies, jo MK noteikumi Nr.338 no 13.06.2017. ar 2017. gada
01. jūliju noteica ēdināšanu 4x dienā, kas sadārdzināja cenu par 0,65 centiem uz cilvēku
dienā.
Personāls
Iestādē 2018. gadā apstiprināts 30 amatu vietu skaits, bet faktiskais vidējais darbinieku
skaits 29 . Iestādē personāla kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota saskaņā ar MK not. Nr.
291. 2018. gadā darbinieki papildinājuši savas zināšanas dažāda veida kursos un semināros:
• “Komandas treniņš sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju darba pilnveidei un
efektivizācijai ”, 12 stundas 9 darbinieki;
“Muguras sāpju profilaktiskie, terapeitiskie ieteikumi sociālās aprūpes darbiniekiem” 4
stundas 20 darbinieki;
• “par MK noteikumos Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība” noteikto aprūpes līmeņu noteikšanu ” 8 stundas; sociālā darbiniece un sociālā
aprūpētāja;
Direktore piedalījās Baltijas valstu konferencē Tartu, Igaunijā; Medicīnas māsa ieguva
ambulatorās medicīnas māsas sertifikātu.
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Personāla izglītība
Maģistra grāds 2

Augstākā 3

Profesionālā 8

Specializācija 13
3%

Vidējā 4

10%

45%

14%
28%

Tabulā redzami “Iestādes personāla sadalījums pēc izglītības līmeņa”

Darbinieku sadalījums pēc
vecuma
30 - 40 gadi 5

41 - 50 gadi 8

51 - 65 gadi 17

17%
56%

27%

Tabulā redzami “Iestādes personāla sadalījums pēc vecuma grupām”

Komunikācija ar sadarbību
PASAM „Gauja” tradīcijas un svētku svinēšanas, lai veicinātu sabiedrības informāciju .
Visu pasākumu norise tika atspoguļota iestādes mājas lapā. Organizētie pasākumi:
• klientu dzimšanas dienas;
• Lieldienas, Jāņi un Ziemassvētki;
• Veco ļaužu diena un Valsts Proklamēšanas gadadiena;
• 1 x nedēļā notiek luterāņu dievkalpojums;
• 1x nedēļā baptistu dievkalpojums;
• Klientiem ir iespēja iepirkties veikalā Siguldā – 1x mēnesī;
• Apmeklēt pasākumus ārpus institūcijas, kā teātra izrādes, ekskursijas, dievkalpojumus
baznīcā, koncertus, u.c.;
• Iestādē ar koncertiem ciemojušies kori “Atblāzma” un Siguldas mūzikas skolas koncerts,
Siguldas pagasta koris;
• Piedalījāmies Inčukalna pensionāru ballē;
• Baltā galdauta svētki;
• Vienreiz nedēļā apmeklē Inčukalna baseinu;
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• Sporta diena klientiem, lai veicinātu aktivitātes;
• Pavasara talka apkārtnes uzkopšanā;
• Carnikavas, Langstiņu bērnu dārza koncerts un Inčukalna bērnu dārza koncerts, Vangažu
mūzikas skolas koncerts;
• Nodarbības klientiem – vingrošana 2x nedēļā, enerģētiskā sveču vingrošana, nūjošana;
• Darbošanās virtuvē, pavārmākslas darbnīcas;
• Nodarbības puķu veidošanā, mandalu veidošanā, rokdarbos, kopīgā gleznu veidošanā,
krāsošanā u.t.t;
• Galda spēles, mīklas, dažādi kognitīvo prasmju treniņi;
• Iestādes 5 klienti ar īpašajām vajadzībām darba spējas vecumā iesaistījās “Sabiedrības
integrācijas projektā”, kur tikās ar psihologu , juristu un karjeras konsultantu.
Sadarbībā ar Sabiedrisko organizāciju NSUS klienti piedalījās projektā “Eņģeļu pasts “, kur
katrs saņēma īpaši sarūpētu dāvanu.
Eiropas projekta “Veselības veicināšana ” ietvaros profesionāla fizioterapeita vadībā notika
20 vingrošanas nodarbības un 10 nūjošanas nodarbības, lekcija par “Psiholoģisko veselību”.
Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Turpināsies iesaistīšanās Eiropas projektā “Veselības veicināšanā” , lai veicinātu klientu
ikdienas aktivitātes un iesaistīšanos sabiedrībā. Aktīvi līdzdarbosimies biedrības NSUS
organizētajos pasākumos.
Galvenie uzdevumi 2019. gadam:
1.Veikt uzlabojumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa nodrošināšanā:
 vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale starp sociālā darba speciālistiem;
 piesaistīt rehabilitācijas speciālistus – ergoterapeitu, fizioterapeitu;
 attīstīt aktivitātes, nodarbības un darba terapiju pasīviem klientiem;
Palielināt sabiedrības informētību par sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību
organizējot atklāto durvju dienu;
Nodrošināt iestādes darbiniekiem kvalifikācijas pilnveidi sociālā darba jomā iespējamā
finansējuma robežās;
Plānojam remontdarbus abās kāpņu telpās un 2 klientu istabās.
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5.9. PAŠVALDĪBAS SIA “VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”
Pamatinformācija
Iestādes juridiskais statuss:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Vangažu Namsaimnieks” (turpmāk
tekstā – Uzņēmums), reģistrācijas
Nr. 50003142371.
Juridiskā adrese: Gaujas iela 6,
Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136.
Iestādes darbības virzieni un mērķi
Uzņēmuma 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
1. Nodrošināt centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību
Inčukalna novada klientiem.
2. Veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīvu pārvaldīšanu, nodrošinot
obligāti veicamās un citas pārvaldīšanas darbības Inčukalna novadā - Vangažu pilsētā un
Gaujas ciematā t.sk.:
- dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā apkope;
- dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope,
kārtējie remonti, māju renovācija un rekonstrukcija;
- klientu nodrošināšana ar pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija,
sadzīves atkritumu izvešana) un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem;
- dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību, kā arī dzīvojamās mājas
energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;
- avāriju un avārijas radīto postījumu novēršanas pasākumu organizēšana;
- pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, dzīvojamo māju lietu
vešana.
Pārskata periodā dzīvojamo māju finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajiem mērķiem – Inčukalna novada dzīvojamā fonda uzlabošanai un remontdarbiem.
Ievērojot datu aizsardzības regulu Uzņēmums klientiem rēķinus nosūta slēgtā veidā elektroniski.
Pārskata periodā Vangažu pilsētā dzīvojamās mājās tiek veikti kāpņu telpu, jumtu,
inženierkomunikāciju (ūdens, apkure) remontdarbi, kā arī māju iekšpagalmu labiekārtošanas
darbi.
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Inčukalna novada Gaujas ciematā 2018.gadā pabeigta māju siltummezglu (ISM) izveide,
sakārtota sadzīves atkritumu apsaimniekošana, veikta ēku ārdurvju, kāpņu telpu logu
nomaiņa. Kopumā Uzņēmums 2018.gadā Inčukalna novadā pārvalda 58 dzīvojamās mājas.
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2018.gadā Vangažu pilsētā aktīvi
turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas darbi. Līdz 2017.gada beigām renovētas 2
(divas) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - Dārzu ielā 14 un Gaujas ielā 16.
2018.gadā Vangažu pilsētā tika renovētas 3 (trīs) daudzdzīvokļu mājas - Gaujas ielā 9, 14 un
Vidzemes ielā 5, kā arī renovācija uzsākta 90 dzīvokļu mājā Vidzemes ielā 13. Turklāt
2018.gadā ir sagatavota 5 (piecām) mājām - Meža ielā 4, Gaujas ielā 3, 4, 8 un 11 māju
renovācijas tehniskā dokumentācija. Trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Vidzemes iela 2, 4,
un 12 Vangažos dzīvokļu īpašnieki izteikuši priekšlikumus mājas renovācijas procesa
uzsākšanai. Kopumā Vangažu pilsētā plānots veikt renovācijas darbus 14 daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām.
Attiecība uz siltumapgādes sniegtajiem 2018.gada februārī stājās spēkā jaunais
siltumapgādes tarifs Vangažu pilsētas iedzīvotājiem, kas mainās atkarībā no faktiskas gāzes
cenas. Uzņēmums katru mēnesi informē iedzīvotājus par piemērojamo siltumapgādes tarifa
izmaiņām nākamajam mēnesim, izvietojot informāciju sava mājas lapā un iesniedzot
pašvaldības iestādē.
Pēc apkures sezonas beigām 2018.gada vasarā Uzņēmums turpināja siltumenerģijas
ražošanu, piegādājot to Inčukalna vidusskolai, sporta kompleksam, bērnudārzam un
dzīvojamai mājai Atpūtas ielā 2, Inčukalnā. Karstā ūdens padeve vasarā šiem 5 objektiem tiek
nodrošināta no katlu mājas Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, izmantojot kā kurināmo dīzeļdegvielu.
Apkures sezonā šiem objektiem, kā arī citiem Inčukalna siltuma lietotājiem siltumapgāde tiek
nodrošināta no katlu mājas Miera ielā 1, Inčukalnā, izmantojot kā kurināmo šķeldu.
Lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms 2018.gadā bija 19458 MWh (t.sk. Vangažos –
14163 MWh, Gaujā – 2 222 MWh, Inčukalnā – 2 701 MWh, Meža ielā 2 – 260 MWh,
Kārļzemniekos – 112 MWh), kas ir par 2,4 % vairāk nekā bija 2017.gadā.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Uzņēmuma pamatkapitāls 2018.gadā netika palielināts, salīdzinot ar 2017. un
2016.gadu tas palika nemainīgs 1 465 191,- EUR. Uzņēmuma apgrozījums 2018.gadā sastādīja
952 875, EUR. Salīdzinot ar 2017.gada apgrozījumu, tas pieauga par 5,4 %.

Neto apgrozījums (milj. EUR)
1,05

0,904

0,953

0,80
0,55
0,30
0,05
2017.gads

2018.gads
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Bruto peļņa 2018.gadā sastādīja 67 717 EUR, savukārt 2017.gada Uzņēmumam bija
bruto zaudējumi 151 275 EUR apmērā. Uzņēmums 2018.gadu noslēdzis ar zaudējumiem
58 997 EUR apmērā, kas, galvenokārt, ir saistīts ar kurināmā izmaksu pieaugumu otrā
pusgadā. Granulu cena pieauga par 7,8%, šķelda par 32,3%, savukārt siltumenerģijas tarifs
Gaujā un Inčukalna palika nemainīgs.
Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, uzlabojās Uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāji, ko
ietekmēja darbinieku skaita optimizēšana un saimnieciskās darbības izmaksu samazināšana,
pie tam nezaudējot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Saskaņā ar Gada pārskata informāciju Uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa saistības uz
2018.gada 31.decembri sastāda 2 167 443 EUR:
Nosaukums
Ilgtermiņa kreditori, EUR
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Nākamo periodu ieņēmumi
Īstermiņa saistības, EUR
Aizņēmumi no kredītiestādēm
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības

2016.gads
2 108 987
1 414 023
350 646
69 698
35 575
71 286
30 639

2017.gads
1 927 576
1 341 219
586 357
368 776
69615
2606
120211
25355

2018.gads
1 750 097
1 271 993
478 104
417 346
69 593
8 243
136 538
34 710

809
108 606
34 033

326
108606
42057

3 207
108 430
56 625

2018.gadā kopējais debitoru parādu apjoms sastādīja 691 796 EUR, tai skaitā ir
klientiem izrakstītie rēķini par 2018.gada decembri, kuru apmaksas termiņš bija 2019.gada
janvāra beigas. 2018.gadā debitoriem izsūtīti 141 pirmstiesas brīdinājumi, noslēgtas 14
vienošanās par parādu atmaksu. Uzņēmums 42 prasību pieteikumus ir iesniedzis tiesā, kā arī
8 gadījumos parādu piedziņa tika nodota tiesu izpildītājiem, piedzenot 1 372 EUR. Divos
gadījumos ir tiesas spriedumi par parādnieka izlikšanu no dzīvokļa.
Valsts aizdevumu izlietojums
Nodrošinot centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem kvalitatīvu siltumapgādes
pakalpojumu Inčukalnā un Gaujā, 2015.gadā ar Valsts kasi tika noslēgts Aizdevuma līgums, lai
īstenotu katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcijas projektus. Valsts kases kopējā aizdevuma
summa ir 1 367 410,80 EUR.
Saskaņā ar Aizdevuma līgumu, Valsts kasei 2018.gadā tika atmaksāta aizdevuma
pamatsumma 56 392 EUR apmērā. Uz 2018.gadā beigām neatmaksātais aizdevuma atlikums
ir 1 212 428 EUR apmērā.
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Personāls
Personāls 2018.gadā Uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaits gada beigās sastādīja 51
nodarbinātos, tai skaitā – 9 darbinieki administratīvais personāls, ieskaitot Uzņēmuma vadību
3 valdes locekļu sastāvā.
Komunikācija ar sabiedrību
Lai nodrošinātu Inčukalna novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību, Uzņēmums
Inčukalna novada domes informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” publicē informāciju par
Uzņēmuma aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kā arī citu noderīgu informāciju. Papildus
tam Uzņēmums regulāri organizē māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, informējot par
daudzdzīvokļu māju renovācijas nepieciešamību un iespējām. Tāpat Uzņēmums saviem
klientiem nodrošina pieņemšanas laikus Uzņēmuma biroja telpās Gaujas ielā 6, Vangažos
pirmdienās no 8:00 līdz 17:00 un ceturtdienās no 8:00 līdz 19:00.
Nākamā gadā plānotie pasākumi
Ņemot vērā māju inženierkomunikāciju nolietoto stāvokli 2019.gadā Uzņēmums
pievērsīs pastiprinātu uzmanību to sakārtošanai. Tāpat turpinās nodrošināt nepārtrauktu un
kvalitatīvu
dzīvojamo
māju un tām piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanu, kā arī
siltumenerģijas ražošanu un realizāciju Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskajām
personām.
Plānots pilnveidot Uzņēmuma mājaslapu, papildināt ar informāciju par Uzņēmuma
sniegtajiem ēku pārvaldīšanas un siltumenerģijas pakalpojumiem un normatīvajiem aktiem.
Lai sekmētu veiksmīgu sadarbību ar iedzīvotājiem Uzņēmums turpinās piedalīties Inčukalna
novada pašvaldības organizētajās sapulcēs ar novada iedzīvotājiem Inčukalnā, Gaujā un
Vangažos, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem par namu pārvaldīšanu un siltumenerģijas
pakalpojumiem.
Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” ietvaros, Uzņēmums turpinās organizēt māju dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces, informējot par daudzdzīvokļu māju renovācijas nepieciešamību un iespējām, kā
arī sniedzot projektu vadības atbalstu, kā rezultātā tiks paaugstināta daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitāte, tādejādi nodrošinot dzīvojamā fonda ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu.
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5.10. PAŠVALDĪBAS SIA “VANGAŽU AVOTS”
Iestādes juridiskais statuss:
sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Pašvaldības

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:
 2018. 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.
 2018. 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.
 2018. gadā tika uzlabota drošība Inčukalna notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, ierīkojot atbilstošu
teritorijas norobežojumu.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Galvenie finanšu rezultāti
Sabiedrības neto apgrozījums 2018. gadā bija 329 788 EUR. Salīdzinoši ar 2017. gadu, kad neto
apgrozījums bija 343 942 EUR, tas ir krities par 14 154 EUR. Sabiedrības saimnieciskās darbības
rezultāts 2018. gadā - ir peļņa 4 843 EUR. Ņemot vērā Sabiedrības uzkrātos zaudējumos, tas
vērtējams par ļoti labu rādītāju. Zemāk grafikā redzams salīdzinājums par pēdējiem 4 gadiem.
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Attēls Nr. 0.1 PSIA “Vangažu Avots” pēdējo trīs gadu finanšu rādītāji
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Valsts aizdevumu izlietojums
Turpinājās atmaksa valsts aizdevumam no Valsts kases ar līgumu Nr. A1/1/14/713, no
2014. gada 25. septembra, kur kopējā aizdevuma summa ir EUR 150209.00.
Aizdevums paredzēts Eiropas reģionālā un attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība
Inčukalna
novada
Inčukalna
ciemā”
(Nr.
3.DP/3.4.1.1.2/11/API/CFLA/138/041) īstenošanai. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz 2039. gada
20. decembrim.
Tika parakstīts aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/391 ar Valsts Kasi projekta “Centralizētās
kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” 1. daļas īstenošanai, tomēr
aizdevuma izlietojums vēl netika sākts.
Iestādes finanšu saistības
Zemāk tabulā redzamas Sabiedrības gan ilgtermiņa, gan īstermiņa finanšu saistības par
pēdējiem 3 gadiem.
2016

2017

2018

Ilgtermiņa kreditori, EUR
Aizņēmumi
no
132 000
126 000
122 522
kredītiestādēm
Nākamo
periodu
3 610 647
3 465 953
4 211 368
ieņēmumi
Īstermiņa kreditori, EUR
Aizņēmumi
no
6 000
6 000
6 000
kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
204 091
105 868
4 950
No
pircējiem
12 445
4 864
3 761
saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem
4 050
4 554
4 395
un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgām
129 683
sabiedrībām
Nodokļi un VSAOI
8 913
14 211
9 990
Pārējie kreditori
7 438
7 596
6 376
Nākamo
periodu
125 243
125 153
143 767
ieņēmumi
Uzkrātās saistības
16 398
17 238
18175
Tabula Nr. 0.1 PSIA “Vangažu Avots” pēdējo trīs gadu finanšu saistības

2019. gadā plānots ilgtermiņa saistības palielināt, izmantojot 373 233 EUR saņemto
Valsts Kases aizņēmumu projekta “Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā,
rajonā aiz dzelzceļa” 1. daļas īstenošanai, kā arī papildus ņemt aizņēmumu Valsts Kasē
272 598 EUR projekta 2. daļas īstenošanai.
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Pakalpojumu uzlabojumi
2018. gadā Vangažos, Inčukalnā un Gaujā papildus obligātajiem infrastruktūras
uzturēšanas darbiem, tika veikta ūdensvadu dezinfekcija, tādējādi noturot ūdens kvalitāti
maksimāli augstu.
Personāls
Sabiedrībā 2018. 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.
2019. gada galvenie uzdevumi un pasākumi
 Realizēt projektu “Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz
dzelzceļa”, abas kārtas ņemot aizņēmumu Valsts Kasē;
 Panākt vienošanos ar “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju” par soda procentu
nomaksu;
 Renovēt Gaujas notekūdeņu attīrīšanas ietaises;
 Sagatavoties Inčukalna notekūdeņu attīrīšanas ietaišu remontam 2020. gadā;
 Uzstādīt māju kopējos skaitītājus ar attālinātu nolasīšanu vismaz 80% daudzstāvu mājām
Inčukalna novadā;
 Ieviest samaksu par ūdens zudumiem atbilstoši likumdošanai;
 Ieviest tiešā norēķina pakalpojumu atbilstoši likumdošanai;
 Ieviest automatizētu soda procentu apmaksu rēķina samaksas kavētājiem;
 Turpināt samazināt debitoru apjomu;
 Turpināt veikt profilaktiskās ūdensvada dezinfekcijas, tādējādi nodrošinot augstāko iespējamo
ūdens kvalitāti.

Iepriekšējā publiskajā pārskatā definēto uzdevumu izpilde
Definētais uzdevums
Realizēt projektu “Centralizētās kanalizācijas
sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz
dzelzceļa”, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē;

Izbeigt saistības pret “Vides un reģionālās
attīstības ministriju”

Izpilde
Nav izpildīts
Tika saņemts aizņēmums Valsts Kasē, tomēr
piešķiršanas procedūra aizkavējās, līdz
beidzās derīguma termiņš būvnieka finanšu
piedāvājumam, alternatīvas bija dārgākas,
līdz ar to, tika panākts kompromiss projektu
par iepirkuma cenām īstenot 2019. gadā.
Izpildīts
Tika samaksāts pēdējais maksājums, līdz ar
to, parāda pamatsumma ir dzēsta, tiek
strādāts pie grafika par soda procentiem.
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Renovēt Gaujas notekūdeņu attīrīšanas
ietaises

Nav izpildīts
Projekta īstenošanai tika lūgts kapitāldaļu
turētāja līdzfinansējums, kas vairākas reizes
tika noraidīts, līdz ar to, projekta īstenošana
tika atlikta uz 2019. gadu.
Renovēt Inčukalna notekūdeņu attīrīšanas
Nav izpildīts
ietaises
Projekta īstenošana pēc padziļinātas izpētes
ir dārgāka nekā sākumā plānots, turklāt,
tehniskais stāvoklis NAI ir pietiekami labs, lai
remontdarbus būtu iespējams atlikt, līdz ar
to, darbus plānots veikt 2020. gadā.
Uzstādīt māju kopējos skaitītājus ar
Nav izpildīts
attālinātu nolasīšanu vismaz 50% daudzstāvu
Tika meklēts visizdevīgākais veids kā veikt
mājām Inčukalna novadā
skaitītāju uzstādīšanu, lai tam nebūtu
ietekmes uz tarifu, līdz ar to, uzstādīšanu
veic SIA “Vangažu Namsaimnieks”, tomēr, lai
arī jau 2018. gada rudenī tika piegādāti
skaitītāji, uzstādīšana ir sākta veikt tikai
2019. gadā, kad arī plānots uzstādīt 80%
skaitītājus.
Tabula Nr. 0.2 PSIA “Vangažu Avots” 2017. gada Publiskajā plānā definēto uzdevumu izpilde
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6.KOMISIJAS
6.1. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
Inčukalna novada domes Administratīvo pārkāpumu komisija tiek veidota uz Inčukalna
novada domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Inčukalna novada domei.
Administratīvo pārkāpumu komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo
pārkāpumu lietās, pamatojoties uz 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;
komisijas 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
2018. gadā Inčukalna novada domes Administratīvo pārkāpumu komisija izskatījusi 229
(divi simti divdesmit deviņas) administratīvo pārkāpumu lietas (2017.-295, 2016. -361,).
Administratīvo pārkāpumu komisija 2018. gadā par izdarītajiem pārkāpumiem uzlikusi
naudas sodu par kopējo summu EUR 7689 (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi
eiro un 00 centi). Salīdzinoši: 2017.-7091, 2016. – 9107.
Domes kasē iemaksāts EUR 3240,- (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit eiro eiro un 00
centi). 2017. -1549, 2016. – 4808.
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Pēc nosūtītajiem atgādinājumiem, kasē iemaksāti EUR 1105,- (viens tūkstotis viens
simts pieci eiro un 00 centi) 2017.-75, 2016. - 1144.
Pēc lietu nodošanas Zvērinātiem tiesu izpildītājiem piedzīts piespiedu kārtā no
pārkāpējiem EUR 355,- (trīs simti piecdesmit pieci eiro un 00 centi).
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.

6.2. INČUKALNA NOVADA DOMES IEPIRKUMU KOMISIJA

Juridiskais statuss
Inčukalna novada domes izveidota iepirkumu komisija.
Darbības virzieni un mērķi
Iepirkumu komisijas mērķis ir nodrošināt iepirkumu procedūras Inčukalna novada
domes un tās struktūrvienību vajadzībām.
Iepirkumu komisijas locekļi
Priekšsēdētājs: Kārlis Spravņiks
Locekļi:
 Armands Siliņš
 Igors Purmalis
 Pēteris Caics
 Modris Kalvāns
 Rolands Feldmanis
Pārskata gada rezultāti
2018. gadā tika īstenoti vairāki atklāti konkursi, savukārt, Publisko iepirkumu likumu 9.
panta kārtībā sludināto iepirkumu skaits ir nedaudz samazinājies.
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Kopumā, sarežģītākie iepirkumi saistīti ar pašvaldības īstenoto ES struktūrfondu
īstenošanu. Tāpat arī metu konkursa izsludināšana ir bijusi tehniski sarežģīta, kas tomēr gala
rezultātā beidzās bez līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
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7.DARBA AIZSARDZĪBA
Inčukalna novada domē darba aizsardzības sistēma strukturēta sekojošā veidā:
1.1. darba aizsardzības politika – Inčukalna novada domes vadība ir izstrādājusi darba
aizsardzības politiku, kurā noformulējusi iestādes attieksmi, noteikusi mērķus un uzdevumus
darba drošības un veselības aizsardzības jomā.
1.2. darba aizsardzības organizatoriskā struktūra – darba drošības un veselības aizsardzības
pasākumu īstenošanai Inčukalna novada domē ir noteikta organizatoriskā struktūra.
Darbinieku pienākumi un atbildība darba aizsardzībā ir noteikti amatu aprakstos un
attiecīgajos iekšējos noteikumos un rīkojumos. Darba aizsardzības un darba vides iekšējās
uzraudzības pasākumu vadīšanai Inčukalna novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās ir
darba aizsardzības speciālists.
1.3. plānošana – lai nodrošinātu sistemātiku darba drošības un veselības aizsardzības
pasākumu veikšanu, nepārtrauktu darba vides uzlabošanu, Inčukalna novada domē katram
gadam tiek sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns. Izstrādāto plānu, pēc izvērtēšanas
atbilstībai iestādes mērķiem un iespējām, apstiprina Inčukalna novada domes izpilddirektors.
1.4. darba vides risku novērtēšana – lai noteiktu pastāvošo risku darbinieku drošībai un
veselībai darba vietās/procesos, kā arī lai veiktu un plānotu pasākumus to iedarbības
novēršanai vai samazināšanai līdz pieļaujamajam līmenim Inčukalna novada domē, darba
vides risku novērtēšana un pasākumu noteikšana to novēršanai/samazināšanai tiek veikta ne
retāk kā reizi gadā.
1.5. darba vides iekšējā uzraudzība – nodrošina noteikto un plānoto darba drošības un
veselības aizsardzības pasākumu izpildi, izpildes kontroli un nekavējošu korektīvo darbību
veikšanu neatbilstību gadījumos.
1.6. rīkojumi un darba aizsardzības noteikumi – nosaka darbības, kuras nodrošina darba
aizsardzības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, darba aizsardzības pasākumu plānošanu,
veikšanu, darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides uzlabošanu.
1.7. instrukcijas – prasības drošai darbu veikšanai darba vietās un ekspluatējot tehnoloģiskās
iekārtas nosaka iestādē apstiprinātās darba aizsardzības instrukcijas un izmantojamo iekārtu
ražotāju izstrādātās ekspluatācijas instrukcijas.
Lai uzturētu vienotu darba aizsardzības sistēmu, 2018.gadā Inčukalna novada domē un
tās pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās veikts darba aizsardzības audits,
izstrādāta un papildināta dokumentācija:





būvvaldē;
dzimtsarakstu nodaļā;
finanšu nodaļā;
kancelejā;
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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.

2018.gadā Inčukalna novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs nav bijuši
nelaimes gadījumi darbā.
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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 2018. 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.
Nepārtraukti pilnveidojas un racionalizējas datu apmaiņa starp pašvaldību un
sabiedrību. Ieviesta jauna dokumentu vadība sistēma, ar kuras palīdzību ir gūta iespēja
daudz ātrāk veikt dokumentu apriti un saziņu ar pašvaldību, tajā skaitā arī izmantojot eadreses saziņas kanālu. Tiek attīstīti risinājumi elektronisko datu drošas plūsmas un
glabāšanas jomā, pilnveidoti normatīvie akti IT drošības jomā. Turpinās sadarbība ar VRAA,
LPS, Rīgas domes ITK centru un iesaistīšanas viņu organizētajos projektos par dažādu valsts
datu sistēmu izmantošanas iespējām, e-valsts izveidi informācijas apmaiņas jomā.

(Attēlos redzams “Inčukalna novada Facebook lapa: @incukalnanovads un mājaslapa:
www.incukalns.lv)
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Inčukalna novada domes mājaslapa www.incukalns.lv 2018. gadā tika papildināta ar
jaunām sadaļām (sadaļa “JAUNATNE”), kurās regulāri tiek atjaunota aktuālāka un saistošākā
informācija. 2018. 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.
Darbā ar informatīvajām tehnoloģijām gan programmatūras nodrošinājumā, gan
tehnikas atbalsta līmeni, tiek pievērsta pastarpināta uzmanība, lai ieviestu un pašvaldība
varētu strādāt ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
Veikti vairāki pasākumi iekšējās komunikācijas uzlabošanā. Izmantoti gan formālie,
gan neformālie pasākumi, kas abi ir efektīvākie iekšējās komunikācijas instrumenti.
Sabiedrības viedokļa izzināšanai, tiek ievietotas interaktīvās aptaujas, kā piemēram, pēc
interneta mājaslapa veiktās aptaujas. Turpināta sadraudzība ar Saue pilsētu Igaunijā,
novembrī noslēgts jauns sadraudzības līgums ar Hlibokajes rajona padomi, Baltkrievijā.
Sabiedrisko attiecību daļa 2019. gadā plāno turpināt darbu, uzturot un regulāri
atjaunojot informāciju, Inčukalna novada domes kontu populārajā video portālā
youtube.com, kā arī fotogrāfiju un bilžu galeriju portālā instagram.com, kas vēl efektīvāk
veicinātu Inčukalna novada tēla atpazīstamību. Pārskata tapšanas brīdī Inčukalna novada
pašvaldības sociālās kontiem bija Facebook bija 1245 sekotāji, savukārt Twitter pateicīgi 905
sekotāji.
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Tabulā redzams “Inčukalna novada domes sociālo mediju sekotāju skaita izmaiņas salīdzot datus no
2016.gada līdz 2018.gadam”
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