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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
1.1.Pašvaldība:

Inčukalna novada dome

1.2.Juridiskā adrese:

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

01.01.2009. – 31.12.2009.

1.6. Pašvaldības pārziņā esošās iestādes un struktūrvienības:
1.6.1. Pārvalde
1.6.2. Izglītība - PII „Minka” ar filiāli Gaujā PII „Jancis”, Vangažu
vidusskola, Inčukalna pamatskola, Inčukalna mūzikas un mākslas skola
1.6.3.Kultūra -Tautas nams, Vangažu kultūras nams, bibliotēka, sporta
komplekss
1.6.4.Sociālā aprūpe – sociālais dienests
1.6.5.Sabiedriskā kārtība – bāriņtiesa
1.6.6.Inčukalna novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes māja
„Gauja””
1.7.Ziņas par saistītiem uzņēmumiem :
PSIA „Vangažu Namsaimnieks” reģ.Nr.50003142371
PSIA „Vangažu avots” reģ.Nr.40003274925
PSIA „Vangažu ambulance” reģ.Nr.40003134298
1.8.Darbības veids:
LR likumā “Par pašvaldībām” norādīto funkciju izpilde
1.9.Banku rekvizīti: A/S SEB banka konti:
Nr. LV90UNLA0027800130800,
LV22UNLA0027800142403 ,LV67UNLA0091051104350
A/S Swedbanka:
Nr. LV23HABA0551006519264,
LV24HABA0551025009580,LV22282HABA0551025009603
A/S Ge Money banka:
Nr.LV34BATR005N201532000,LV54BATR0051201532000,
Uzkrājumu konti:
LV07BATR009B801532000,LV25BATR009A801532001,
LV52BATR005N201532000
Valsts Kase
LV85TREL9801292000000,LV82TREL9801294000000,LV73TREL980129180
6410, LV35TREL980129300000,LV26TREL9801290806410
1.9.Novada domes priekšsēdētājs:
ARVĪDS BLAUS
1.10.Novada domes finansu daļas vadītāja: ANITA AĻĻĒNA
1.11.Tālrunis: 67977160, mob. 29244106, fakss: 67977310
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1.12.Zvērināts revidents:

Māris Biernis sertifikāts Nr.148
auditorfirma SIA „Inspekcija AMJ” licence Nr.13

1.13.Gada pārskats sastādīts konsolidējot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību rādītājus novada
domes grāmatvedībā.
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2. INČUKALNA NOVADA DOMES LĒMUMA PROTOKOLA IZRAKSTS
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3. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
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4. PAMATINFORMĀCIJA
Inčukalna novada pašvaldība ir nedalāma administratīvi teritoriāla vienība, ar administratīvo
centru - Inčukalns.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada
dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto
valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Dome atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam”,
sastāv no 15 deputātiem.
Inčukalna novada domē laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim ir notikušas
13 domes sēdes. Katrā sēdē vidēji izskatīti 40 jautājumi. Pieņemti 285 lēmumi. Pieņemti 20
saistošie noteikumi.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēlē:
•

finansu jautājumu komiteju 5 cilvēku sastāvā;

•

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

•

komunālo jautājumu komiteju 6 cilvēku sastāvā;

•

attīstības un lauksaimniecības jautājumu komiteja 6 cilvēku sastāvā.

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi,
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem un novada domes darbiniekiem ir izveidojusi komisijas:
1) Administratīvo pārkāpumu komisija.
2) Privatizācijas komisija.
3) Vēlēšanu komisija;
4) Iepirkumu komisija.
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Inčukalna novada sociāli ekonomiskais stāvoklis
Inčukalna novads ir liels novads Rīgas reģionā. Tā sastāvā kopš Teritoriāli administratīvās
reformas 2009.gada 1.jūlijā ietilpst Inčukalna pagasts, apdzīvotas vietas – Egļupe un Gauja, kā arī
Vangažu pilsēta. Inčukalna novada kopējā platība ir 112km2.
Iedzīvotāju skaits uz 2009.gada 31.decembri - 8795 (Inčukalna novadā no 2009.gada 1.jūlija
līdz 31.decembrim deklarējušas dzīvesvietu 424 personas, no tām 281 – Inčukalna pagastā, 143 –
Vangažu pilsētā). Pēc reformas par novada administratīvo centru noteikts Inčukalns. Inčukalna
novada dome atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam” sastāv no
15 deputātiem.
Inčukalns
Inčukalna pagasts 2006.gadā kļuva par novadu, kura ziemeļu robeža 20 km garumā iet pa
krāšņo Vidzemes rotu – Gauju. Lielākās apdzīvotās vietas ir lielciems Inčukalns – ap Inčukalna
dzelzceļa staciju; lielciems Gauja jeb Gaujaslīči – Vidzemes šosejas 47 km; mazciemi – Indrāni –
bijušās Inčukalna muižas apkaimē, Sēnīte jeb Krustiņi – ap bijušo restorānu Sēnīte, Griķi – Tīnūžu
šosejas malā starp Vangažu pilsētu un dzelzceļu. Inčukalnam cauri plūst četras Gaujas kreisā krasta
pietekas: Egļupe jeb Zustrene, Dzelzāmura upīte jeb Inčupe, Stalšēnupīte un Straujupe. Novada
kopplatība ir 10706 ha. 608,4 ha novada teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā. 70% Inčukalna
teritorijas aizņem meži, pļavas, krūmāji, parki, upes un dīķi.
Vangaži
Vangaži pilsētas statusu ieguva 1991.gadā. Nelielā un jaunā pilsēta atrodas 30 km no Rīgas un
tās teritorija ir 5km2. Pilsētas teritorija robežojas ar Garkalnes, Inčukalna un Ādažu novadiem.
Pilsētas teritorijā ir 153 privātmājas un 43 daudzstāvu mājas, t.i. 1435 dzīvokļi. Pilsētai garām iet
svarīga automaģistrāle – Vidzemes šoseja. Patīkams akcents pilsētas teritorijā ir zaļie meži un 17
km garā Gaujas pieteka Straujupīte.
Svarīgu lomu pilsētā ieņem ražošanas zona. 1957.gadā vienlaicīgi tika celts gan Vangažu
ciemats (sākotnēji Oktobra ciemats), gan Dzelzsbetona rūpnīca (ģeologi 1955.gadā šeit konstatēja
labus grants krājumus). Šobrīd Vangažu pilsētā jau reģistrētas 164 sabiedrības ar ierobežotu
atbildību un individuālie uzņēmumi.
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Pēc reformas Vangažu pilsētas dome pārstrukturizēta un izveidota Vangažu pilsētas pārvalde.
Inčukalna novada teritorijā darbojas Inčukalna pamatskola un Vangažu vidusskola,
pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” un „Jacis”, Inčukalna Tautas nams un
Vangažu kultūras nams, Inčukalna novada bibliotēka, Inčukalna sporta komplekss, dienas centri
„Vangaži”, „Gauja” un „Sarma”, Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola, sociālās aprūpes
māja „Gauja”, Pašvaldības aģentūra „Bērnu sociālās aprūpes centrs”. Aktīvi darbojas Invalīdu un
Pensionāru biedrības, kā arī Sarkanā krusta pirmorganizācija.
Saskaņā ar spēkā esošo Inčukalna novada Attīstības plānu, novada mērķis ir veicināt
daudzpusīgu novada ekonomisko attīstību. Inčukalna dabas resursi, novada iedzīvotāji, uzņēmumi,
un novada tradīcijas ir priekšnoteikums šī mērķa sasniegšanai. Attīstības plāna mērķis ir nostiprināt
novada ekonomisko patstāvību un uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni, ievērojot vides resursu
racionālu izmantošanu. Inčukalna veiksmīgai attīstībai nākotnē izvirzītas vairākas attīstības
prioritātes:


Dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšana novadā;



Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;



Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana;



Inčukalna novada tūrisma attīstība.

2009.gadā realizētie projekti
2009. gadā pašvaldības teritorijā tika realizēti vairāki lieli infrastruktūras projekti, no
kuriem visvērienīgākais bija projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās”, projekta ID Nr. 3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/004, kurš sākās 09.05.2008. un ilga līdz
22.10.2009., kā rezultātā tika veikta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve Vangažu pilsētā.
Projektu realizēja PSIA „Vangažu Avots”.
Piesaistot līdzekļus no ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) lauku
attīstības programmas pasākuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, tika
realizēti šādi projekti:
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•

„ Skolas un Senču ielas rekonstrukcija Vangažos”

•

„Gaujas un Priežu ielas ietvju rekonstrukcija” Vangažos

•

„Daudzfunkcionāla atpūtas parka izveide Inčukalna ciematā”

•

„Smilšu ielas rekonstrukcija” Inčukalnā

Vangažos tika realizēts KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) fonda
projekts ”Sabiedrība ar dvēseli”, kurā tika iesaistītas 3 iedzīvotāju grupas, dodot iespēju realizēt
savus projektus apkārtnes sakārtošanas jomā.
Pašvaldība atbalstīja projektu realizāciju RRLAB (Rīgas rajona lauku attīstības biedrības) mazo
projektu konkursa ietvaros.
Inčukalna novada dome, iesaistoties NVA aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, 2009. gadā nodrošināja 70
bezdarbniekiem darba praktizēšanas vietas, un turpina aktīvu dalību projektā arī šogad.
Tika arī sagatavoti vairāki projektu pieteikumi, kuri tiks realizēti 2010. gadā un arī tādi, kuri
neguva atbalstu un finansējums tika atteikts.
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5. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
6.1. Vadības ziņojums
2009.gada 1.jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidota jauna
pašvaldība – Inčukalna novada pašvaldība, kura sastāv no Inčukalna pagasta un Vangažu pilsētas.
Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2010. ir 8716. Pēc reformas par novada administratīvo centru
noteikts Inčukalns.
Divu pašvaldību apvienošanās bija galvenais notikums, kas ietekmēja iestādes darbību, jo
gada vidū tika izstrādāta vienotā grāmatvedības un vadības sistēma, kas arī ienesa korekcijas
budžeta un attīstības plānošanā.
Kopumā pašvaldības darbībā 2009.gadā nebija būtisku pārmaiņu, kas ietekmētu finanšu
rezultātus, jo apvienojās 2 pašvaldības ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu un budžeta ieņēmumiem.
Domes pārziņā patreiz esošās struktūrvienības un iestādes:
• Inčukalna novada dome,
• Bibliotēka Inčukalnā un Vangažos,
• Kultūras nams Vangažos, Tautas nams Inčukalnā,
• PII "Jancis" , PII „Minka” Inčukalnā , PII filiāle „Lapsiņa” Gaujā,
• Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola, Vangažu vidusskola, Inčukalna novada
pamatskola,
• Sporta komplekss,
• SIA "Vangažu Namsaimnieks" ,
• SIA "Vangažu Avots" ,
• SIA "Vangažu Ambulance",
• PASAM „Gauja”
2010. gada sākumā tika likvidēts P/A Bērnu sociālās aprūpes centrs „Inčukalns”
Novadā darbojas četri Dziesmu svētku kolektīvi - koris „Mežābele”, senioru koris
„Atblāzma”, deju kolektīvs „Virši”, pūtēju orķestris, kā arī vēl daudz dažādi mākslinieciskie
kolektīvi un interešu kopas. Vangažos aktīvi darbojas krievu, baltkrievu un ukraiņu biedrību
mākslinieciskie kolektīvi.
Inčukalna novada dome atbalsta arī invalīdu biedrību, pensionāru padomi, citas nevalstiskās
organizācijas un iedzīvotāju grupas. Novadā darbojas 3 sociālā dienesta pārraudzībā esoši dienas
centri, kuros tiek sniegti vairāki pakalpojumi un organizēti pasākumi dažādām mērķauditorijām.
Sporta kompleksā, kas patreiz ir viens no labākajiem Rīgas rajonā, notiek augsta līmeņa sporta
sacensības, piesaistot sportistus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm, kā arī nodrošina tuvējās
apkārtnes iedzīvotājus ar treniņu iespējām sporta zālē un baseinā.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē
Iestādes darbība nākotnē atkarīga no kopējās valsts politiskās un ekonomiskās situācijas, jo
lielāko pašvaldības ienākumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kurš augošā bezdarba
apstākļos proporcionāli samazinās. Palielinās iedzīvotāju nespēja segt komunālos maksājumus, kā
arī palielinās to iedzīvotāju skaits, kas griežas sociālajā dienestā pēc materiālās palīdzības, līdz ar to
jāpārvērtē budžeta līdzekļu izlietojums, lai vispirmām kārtām nodrošinātu iedzīvotāju
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pamatvajadzības, varētu izmaksāt nepieciešamos GMI un mājokļa pabalstus, kā arī rastu iespēju
turpināt aizsāktos infrastruktūras attīstības projektus.
Attīstības pasākumi
2009.gadā pašvaldības teritorijā tika realizēti vairāki lieli infrastruktūras projekti, no
kuriem visvērienīgākais bija projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās”, projekta ID Nr. 3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/004, kurš sākās 09.05.2008. un ilga līdz
22.10.2009., kā rezultātā tika veikta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve Vangažu pilsētā.
Projektu realizēja PSIA „Vangažu Avots”.
Piesaistot līdzekļus no ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) lauku
attīstības programmas pasākuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros, tika
realizēti šādi projekti:
• „ Skolas un Senču ielas rekonstrukcija Vangažos”
• „Gaujas un Priežu ielas ietvju rekonstrukcija” Vangažos
• „Daudzfunkcionāla atpūtas parka izveide Inčukalna ciematā”
• „Smilšu ielas rekonstrukcija” Inčukalnā
Inčukalna novada dome, iesaistoties NVA aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, 2009. gadā nodrošināja 70
bezdarbniekiem darba praktizēšanas vietas, un turpina aktīvu dalību projektā arī šogad.
Paralēli šiem jaunajiem projektiem tika nodrošināta arī sociālā palīdzība iedzīvotājiem, organizēti
mūžizglītības, kultūras un sporta pasākumi, uzturēti kārtībā visi infrastruktūras objekti, sniegta
palīdzība nevalstiskajām organizācijām.
Saskaņā ar spēkā esošo novada attīstības plānu, pašvaldības darbības mērķis ir veicināt
daudzpusīgu novada ekonomisko attīstību, nostiprināt novada ekonomisko pastāvību, uzlabot
iedzīvotāju dzīves līmeni, ievērot vides resursu racionālu izmantošanu.

Domes priekšsēdētājs

Arvīds Blaus
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6. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Inčukalna novada pašvaldības budžets un saistības

Inčukalna pagasta pašvaldības pamatbudžets
Rādītājs
Kopā ieņēmumi (II+V)

(tūkst.LVL)
Izpilde Izpilde
2008.g. 2009.g.
5364,5

Plāns
2010.g.

4060,4

3961,6
3046,6

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

3034,3
3034,3
2908,3
126,0
76,0
50,0
0
0

59,5
2,8
13,2
8,6
1,3
34,0

22,7
2,3
10,2
4,1
4,2
1,4

12,3
1,6
7,6
3,1
0
0

305,5

311,5

257,4

Norēķini ar citu pašv.izgl.iestāžu pakalpoj.

1542,4
1123,1
12,8

1255,6
919,5
30,2

657,6
87,1
9,1

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

388,5

270,0

78,0

419,3

593,6
25,7
336.1

0
0
570,5

6,6

101,3

317,3

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi

3457,1
Tiešie nodokļi
3457,1
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3294,8
Nekustāmā īpašuma nodoklis
162,3
Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi
70.9
Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvi 91,4
Nodokļi atsev.pakalpoj.veidiem
0
Azartspēļu nodoklis
0
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību
īpašumaiznomāšanas,pārdošanas,pamatparāda
kapitalizācijas
Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
V Transfertu ieņēmumi
Norēķini ar pašvaldību budžetiem

No citām pašvaldībām kultūras funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi no rajona padomēm

1,1

720,7

Ieņēmumi no speciālā budžeta privatizācijas līdzekļiem
Maksājumi no valsts pamatbudžeta
Mērķdotācija pašvaldību budžetiem
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Dotācijas
Ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondufinansēto
daļu projektu īstenošanai

412,7

179,3
55.5

83,9
169,3
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VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

6091,3

4386,3

4013,2

Izpildvaras un likumdošanas institūcijas

961,0
647,7

693,9
397,9

793,9
302,1

285,9

197,3

238,1

27,4
35,3

98,7
45,0

163,5
90,2
52,3

25,6
2358,6
5,0
962,5
1210,5

179,2
1655,4
0
851,9
538,5

17,9
1349,0
0
847,9
546,7

532,8
6091.3

422,4
4386,3

405,5
4013,2

4795,4
4084,1
2875,5

3929,3
3277,7
2341,5

3533,4
2588,7
1742,9

2287,3
588,2

1885,1
456,0

1393,7
349,1

1208,7
9,3
711,4
463,2

936,6
2,4
621,7
303,5

845,9
1,2
556,0
262,9

Grāmatu un žurnālu iegāde

12,7

3,8

3,8

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

12,2

5,1

22,0

Procentu izdevumi

46,6
148,9
14,2

98,7
193,2
2,7

90,0
418,4
0,5

134,2
1295,7

190,5
456,9

417,9
479,0

0,2
515,8

0
359,7

0,7
436,3

-726,8
726,8

-325,8
325,8

-51,5
51,5

t.sk Izpildvaras un likumdošanas
institūc.,t.sk.vēlēšanu komisija
transferti citu pašvaldību budžetiem
(izlīdzināšanas fonds)
Pārējie neklasificētie izdevumi
Pašvaldību parādu procentu nomaksa
Sabiedriskā kārtība un drošība. tiesību
aizsardzība
Ekonomiskā darbība-transports
Izglītība
Veselības aprūpe
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana
Dzīvokļu un komunālā saimniecība. vides
aizsardzība
Brīvais laiks. sports. kultūra un reliģija
IX Izdevumi pēc ekonomikās
klasifikācijas(1+2)
1.Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu. energoresursu. ūdens un inventārs

Subsīdijas un dotācijas
t.sk.Subsīdijas un dotācijas sabiedriskām
organizācijām
Sociālie pabalsti
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām
X Ieņēmumu pārsniegums(+),deficīts(-)
XI Finansēšana -(I-IX)
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Budžeta līdzekļu izmaiņas
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

-180,8
806,0

-288,6
625,2

-280,0
336,5

Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada budžeta izpildes analīze
Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta plāns pēc apvienošanās ar Vangažu pilsētu tika
apstiprināts 29.07.2009. Prot.Nr.4-1 –ieņēmumos 3837825 lati un izdevumos 4363892 lati .
Speciālā budžeta plāns 26.08.2009. Prot.Nr.6-5§ -ieņēmumos 103918 lati ,izdevumos 98768 lati.
2009.gada 21.oktobrī ar domes lēmumu Prot. Nr.10-1§ tika mainīts pamatbudžeta plāns
ieņēmumos (-)93492, izdevumos (+)10321 lats. Speciālā budžeta ieņēmumu daļa tika palielināta
par 43270 latiem.
2009.gada 16.decembrī ar domes lēmumu Prot.Nr.13-35§ pamatbudžeta plāns ieņēmumos tika
palielināts (+) 320992 lati ( sakarā ar P/a Sociālās aprūpes māja „Gauja” pārņemšanu no Rīgas
rajona padomes), izdevumos (+)259593 lati.
Precizētais pamatbudžeta ieņēmumu plāns
2009.gadam ir izpildīts par 99.9 %.- 4060408 lati.
61% no pamatbudžeta ieņēmumiem ir nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumu plāns
izpildīts par 99.2 %,.maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi-par 97%,valsts budžeta
transferti izpildīti par 103% ( gada beigās tika saņemts avanss bezdarbnieku stipendijām).
Pašvaldības pamatbudžeta precizētais izdevumu plāns 4633806 lati ir izpildīts par 95%.4386265 lati.
Izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem
Atlīdzība -2341061 lati – 53.3% t.sk.
atalgojums – 1885106 lati – 42.9 % no kopējiem izdevumiem, sociālie maksājumi -455955 lati
– 10.4%
Preces un pakalpojumi – 936595 lati -21.3%
Procentu maksājumi par aizņēmumiem -98739 lati -2.2%
Subsīdijas un dotācijas biedrībām un sabiedriskām organizācijām – 2700lati
Sociālie pabalsti – 190486 lati - 4.3%
Pašvaldības budžetu uzturēšanas izdevumi -359755 lati – 8.2 % t.sk. maksājumi
pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā –Ls 197331lati -4.4%
Pamatkapitāla veidošana- 456899 lati- 10.4%, t.sk. attīstības pasākumi un programmas 45775 lati:
celtnes un būves (ceļi, ielas) – 161486 lati
kapitālie remonti -224732 lati,
saimniecības pamatlīdzekļi- 12508 lati,
bibliotēku krājumi – 7992 lati
pārējie pamatlīdzekļi- 2112 lati.
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Atlīdzība
Procentu maksājumi par aizņēmumiem
Sociālie pabalsti
Pamatkapitāla veidošana

Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas biedrībām
Pašvaldības budžetu uzturēšanas izdevumi

Izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti - 693876 lati - 15.8% t.sk.
pārvaldes izdevumi - 397806 lati 9%
parādu procentu maksājumi - 98739 lati - 2.2 %
maksājumi finansu izlīdzināšanas fondā -197331 lati - 4.4 %
Sabiedriskā kārtība un drošība - 45022 lati - 1 % t.sk.
bāriņtiesa – 25302 lati
sabiedriskās kārtības uzturēšana – 19720 lati
Ekonomiskā darbība – 179209 lati – 4 %
Pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšana no pamatbudžeta līdzekļiem, ELFLA (Eiropas
lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) lauku attīstības
programmas
pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros realizētie projekti
-Skolas un Senču ielas rekonstrukcija Vangažos,
-Gaujas un Priežu ielas ietvju rekonstrukcija Vangažos,
-Smilšu ielas rekonstrukcija Inčukalnā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 538499 lati – 12.2% t.sk.
teritoriju attīstība - 75144 lati
ielu apgaismošana – 14662 lati
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība – 448693
Atpūta, kultūra un reliģija - 422451 lati – 9.6% t.sk.
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Sporta kompleksa uzturēšanas izdevumi – 191076 lati,
bibliotēku uzturēšana - 51684,
Inčukalna tautas nama un Vangažu kultūras nama izdevumi – 158355,
Pārējām sporta aktivitātēm – 17749 lati
Laikraksta „Novada vēstis” izdošanas izdevumi – 3587 lati
Izglītība - 1655264 lati – 37.7% t.sk.
Pirmsskolas izglītība -550261 lati,
Pamatizglītība - 765560 lati,
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība – 186339 lati,
Skolēnu pārvadāšanas izdevumi – 26573 lati,
Savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem – 126531 lati.
Sociālā aizsardzība - 852005 lati - 19.4% t.sk.
Atbalsts gados veciem cilvēkiem -302718 lati (aprūpe mājās - 10534, P/a Sociālās aprūpes
mājas „Gauja” izdevumi- 292184 lati)
Atbalsts ģimenēm ar bērniem – 207552 lati ( P/a Bērnu sociālās aprūpes centra „Inčukalns”
uzturēšanas izdevumi līdz centra likvidācijai)

Vis pārē jie vadības die ne s ti
Sabie dris k ā kārtība un drošība
Ekonom isk ā darbība
Paš valdības te ritoriju un
m ājok ļu aps aim nie k oš ana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizs ardzība

Atbalsts bezdarba gadījumā - 11743 lati
(Nodarbinātības Valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba iemaņu
iegūšanai ,ja darba devējs ir pašvaldība” bezdarbnieku darba praktizēšanas izdevumi)
Mājokļa atbalsts – 981 lati
(Pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanas izdevumi, dotācija īres maksas daļējai apmaksai sociālo
dzīvokļu īrniekiem. )
Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām- 180327 lati. t.sk.
sociālie pabalsti – 164850, bērnu bāreņu aprūpe sociālās aprūpes iestādēs –15477 lati.
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Sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes -4817 lati t.sk.
sociālās mājas Gaujaslīči 3 uzturēšanas izdevumi - 4817 lati,
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība - 143887 lati, t.sk.
Savstarpējie norēķini par uzturēšanos aprūpes mītnēs -33016 lati
Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi - 86383 lati
Dienas centra Gaujā un Dienas centra „Sarma” uzturēšanas izdevumi – 21068 lati,
Pārējie sociālās aprūpes pasākumi - 3420 lati.
Saņemtie aizņēmumi -163713
2009.gadā Inčukalna novada dome saņēmusi 3 ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts Kases ELFLA
(Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) projektu īstenošanai
1) Smilšu ielas rekonstrukcija Inčukalnā- 24002 lati,
2)Daudzfunkcionālā atpūtas parka izveidei Inčukalna ciematā- 23055 lati,
3)Skolas un Senču ielas rekonstrukcija Vangažos – 116656 lati
Aizņēmumu atmaksa - 126375 lati
2009.gadā Inčukalna novada dome atmaksājusi aizņēmumus Valsts Kasei 120695 lati, līzinga
maksājumus par 2008.gadā iegādāto automašīnu sociālā dienesta vajadzībām -5680 lati.
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Inčukalna novada pašvaldības bilance uz 2009.gada 31.decembri

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS
BILANCE
uz 2009.gada 31.decembri
tūkst.LVL
Piezīmes Rindas Uz pārskata Uz pārskata
Nr.
kods
perioda
gada
beigām
sākumu

AKTĪVS

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

2
1.

1.Attīstības pasākumi un programmas

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības
3.Pārējie nemateriālie ieguldījumi
4.Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem
2. Pamatlīdzekli - kopā ( 070+080+090+100+110)

2.

1 . Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
4.Bioloģiskie un pazemes aktīvi

3

4

5

9608,1
33,4

9554,9

15,1

16,8

3,6
12,3
2,4
8645,2
7819,9
51,2
527,1

43,9

5,6
12,8
8,7
8616,5
7802,7
68,9
545,0

2,7

1,7

5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas

176,0

169,6

6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
3.

68,3
929,5

28,6
894,5

4.

923,4

889,5

5.

6,1
656,0
50,4

5,0
884,2
44,3

14,9
34,8
0.7
0

18,1
22,4
3,8
0

151,3
10,5

97,1
14,3

3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi - kopā
(130+140+150+160+170+180)
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības
samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
2. Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi
II.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (4.+5.+6.+7.+8.)
4.Krājumi-kopā (220+230+240+250+260+270)

6.

1. Izejvielas un materiāli
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
3. Avansa maksājumi par krājumiem
4. Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska
lietošanas veida inventārs
5. Norēķini par prasībām (debitoriem)
7.
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem

8.
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2009.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 10264178. Salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par Ls 174970.
AKTĪVS
1. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājušies par

AKTĪVS
1

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā
(020+030+040+050)

Piezīmes
Nr.

Ls 10451.
Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4

5

6

1

1. Attīstības pasākumi un programmas
2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības
3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)
4. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
5. Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi
neražotie nemateriālie ieguldījumi
7. Kapitālsbiedrību iegādes rezultātā iegūtā
nemateriālā vērtība
8. Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem
9. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā
amortizācija

33409

43860

-10451

15076

16753

-1677

3630

5563

-1933

12255

12842

-587

2448

8702

-6254

18461

13016

5445

Piezīme Nr.1 Nemateriālo ieguldījumu kontu grupā pārskata periodā salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu būtisku izmaiņu nav. Iegādāta grāmatvedības Jāņa Pakalna datorprogramma „JP
risinājumi”, kura tiek izmantota pēc vienotas grāmatvedības izveidošanas novadā, izslēgtas no
bilances morāli novecojušas datorprogrammas.
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Veikts avansa maksājums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Priežu ielā 8,
Vangažos Ls 968, kopējā avansa vērtība uz pārskata gada beigām Ls 2448.

2. Pamatlīdzekļi
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies par
Ls 28769.
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1

2. Pamatlīdzekļi - kopā
(070+080+090+100+110)

Piezīmes
Nr.

AKTĪVS

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4

5

6

2

8645253

8616484

28769

7819939
51225
527059

7802691
68874
544975

17248
-17649
-17916

176007

169641

6366

2698

1725

973

68325
2231762

28578
1782752

39747
449010

1. Zeme, ēkas, būves
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecība
5. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
6. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
8. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

Piezīme Nr. 2
Zeme,ēkas,būves
Pārskata periodā uzņemtas uzskaitē pagraba telpas Gaujas ielā 1.Vangažos Ls 9800, veikts
BSAC „Inčukalns” ārstniecības korpusa jumta kapitālais remonts – Ls 7957,veikti kapitālo remontu
darbi -Smilšu ielas asfaltēšana Inčukalnā – Ls 30586, Gaujas un Priežu ielas gājēju celiņš
Vangažos- Ls 8546, Skolas un Senču ielas kapitālais remonts Vangažos- kā rezultātā palielināta
vērtība Skolas ielai par Ls -38499,Senču ielai- Ls 118639. Izslēgta no bilances nojauktā
siltummezgla ēka Smilšu ielā 2 Vangažos, PII „Jancis” žogs ar vārtiem. Pārvietoti no 1212 kontu
grupas uz 1213 Vangažu transporta būves-ielas vērtībā Ls 645642.
Inženierbūves Atpūtas un Viršu ielas apgaismojumam- Ls 2317, ierīkots ārējais apgaismojums
PII Jancis rotaļu laukumā- Ls 5508.
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Norakstīts pamatlīdzeklis Ls 170 vērtībā
Pārējie pamatlīdzekļi
Pašvaldība ir atjaunojusi un papildinājusi savām iestādēm un struktūrvienībām materiāli
tehnisko bāzi par Ls 27789, bibliotēku fondu par Ls 7301,izslēgtas nolietotas un morāli
novecojušas materiālās vērtības ar kopējo atlikušo vērtību Ls 4116,t.sk. bibliotēku fonds Ls 3822.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
Šai kontā uzskaitīti iesāktie darbi un projekti
1)ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektēšanas izmaksas Inčukalnā-Ls66133
2)Gājēju celiņu izbūves projektu un izpētes darbu izmaksas Gaujai un InčukalnamLs 17430
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3) Sociālās mājas „Ogulāji” skiču projekts - Ls 1174
4) pamatskolas ugunsdrošības tehniskā projekta izstrāde - Ls 2340
5) Sociālās aprūpes mājas rekonstrukcija - Ls 4250
6) Priežu ielas asfaltēšanas darbu projekta izmaksas Inčukalnā - Ls 1114
7) Rotaļu laukuma konstrukcija Vangažu pilsētā - Ls 700,nodots ekspluatācijā 2010.gada
janvārī
8) Vangažu kultūras nama nepabeigtā piebūve, kas nodota Vangažu pilsētas domei Prot.Nr.2
13p. 20.02.2007. Nr.3.5.p. 18.03.2008.g. kā nepabeigta būve ar pārtrauktu celtniecību jau
1995.gadā.- Ls 82354
9) Topogrāfiskais plāns Gaujas iela 12 - Ls 512
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Veikti avansa maksājumi Vangažu pilsētai kultūras nama rekonstrukcijas projekta izstrādei –
Ls 57337 ,no kuriem Ls 14280 kā avansa maksājums jau ir no 05.12.2007.gada.
Vangažu kultūras nama rekonstrukcijas projekts ir pieņemts 2010.gada 08.februārī.
Saņemts avansa maksājums no Rīgas rajona padomes par PASAM Gauja
darbiem – Ls 10988.

rekonstrukcijas

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums uz pārskata gada beigām Ls 2231762
Piezīme Nr. 3
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par Ls

AKTĪVS
1

Piezīmes
Nr.

35035.
Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas (+,-)

2

4

5

6

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā (130+140+150+160+170+180)
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā
2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā
3. Ilgtermiņa aizdevumi
4. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
vērtspapīros
5. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
6. Avansi par ilgtermiņa finanšu
ieguldījumiem

929475

894440

35035

4

923354

889482

33872

5

6121

4958

1163

Piezīme Nr.4
Ieguldījumi radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
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Ieguldījumi tiek uzskaitīti pēc pašu kapitāla metodes. Pašvaldībai ir 100% līdzdalība.
Pārskata perioda sākumā pašvaldībai līdzdalības kapitāls Ls 889482.
SIA „Vangažu namsaimnieks” - pašu kapitāls
Pārskata gada sākumā

Pārskata gada beigās

460192

502173

Izmaiņas
41981

SIA „Vangažu avots” - pašu kapitāls
Pārskata gada sākumā

Pārskata gada beigās

398907

393567

Izmaiņas
-5340

SIA „Vangažu ambulance”- pašu kapitāls
Pārskata gada sākumā

Pārskata gada beigās

30383

27614

Izmaiņas
-2769

Pārskata dokumentiem izmantoti uzņēmumu 2009.gada auditētu bilanču rezultāti.
Piezīme Nr. 5
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi pārskata periodā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies
par Ls 1163. No Rīgas rajona padomes tika saņemtas privātās kapitālsabiedrības SIA Rīgas
Apriņķa Avīze” Rīgas rajona padomei piederošās kapitāldaļas Ls 1313.
SIA „Rīgas Apriņķa avīze”
Pārskata gada sākumā

Pārskata gada beigās

200

1513

Izmaiņas
1313

SIA „Olimpiskais centrs Sigulda”
Pārskata gada sākumā
4108

Pārskata gada beigās
4108

Izmaiņas
0

Biedrība „Latvijas pašvaldību mācību centrs”
Pārskata gada sākumā
150

Pārskata gada beigās
0

Izmaiņas
-150
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Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Allažu saime”
Pārskata gada sākumā

Pārskata gada beigās

500

Izmaiņas

500

0

3.Krājumi

AKTĪVS
1
4. Krājumi - kopā
(220+230+240+250+260+270)
1. Izejvielas un materiāli
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
3. Gatavie ražojumi , pasūtījumi un
krājumi atsavināšanai
4. Lauksaimniecības krājumi
5. Stratēģiskās rezerves
6. Inventārs
7. Avansa maksājumi par krājumiem

Nr. Piezīmes

Kopējie krājumi palielinājušies par Ls 6058.
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4

5

6

6

50400

44342

6058

14839

18115

-3276

34823

22418

12405

738

3809

-3071

Piezīme Nr. 6
Izejvielas un materiāli
Izejvielu un materiālu atlikums uz pārskata gada beigām: pārtikas produkti bērnudārzos par
kopsummu Ls 2187,medikamentu atlikums skolās un sporta kompleksā, bērnudārzos – Ls 920,
saimniecības materiāli sporta kompleksā- Ls 661,kurināmā atlikums sporta kompleksā – Ls 11071.
Gatavie ražojumi ,pasūtījumi un krājumi atsavināšanai
Atlikums uz gada sākumu: nekustamais īpašums Miera ielā 18 – Ls 22418 (t.sk. zeme Miera 18
0.12ha vērtībā Ls7206, nepabeigtā celtne Miera 18 – Ls2500, dzīvojamā māja Miera 18 – Ls9514.
Pārskatā gadā saņemtas 420 „Elektrības norēķinu kartes 500kWh” Ls15603 vērtībā.
Avansa maksājumi par krājumiem
Avansa maksājumi par mācību līdzekļu iegādi skolām - Ls414, par degvielu – Ls324.
Piezīme Nr.7
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3. Debitori

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par Ls54176.

1

2

5. Debitori- kopā
1. Pircēju un pasūtītāju parādi

7

Uz pārskata Uz pārskata gada
Izmaiņas (+,-)
perioda beigām
sākumu
4

5

6

151309
51024

97133
32675

54176
18349

9547
389
35127
55222

16413
124
1049
46872

-6866
265
34078
8350

2. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas instrumentu finansētajiem
pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda projektus
3. Prasības par Kohēzijas fonda projektiem
4. Uzkrātie ieņēmumi
5. Pārmaksātie nodokļi
6. Prasības pret personālu
7. Pārējās prasības
8.Prasības par nodokļiem

Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi Ls51024 apmērā veidojas
1) parādi par telpu, zemes nomu un komunālajiem maksājumiem - Ls32494
2) vecāku maksa par bērnu ēdināšanu bērnudārzos - Ls 9032
3) par sporta kompleksa maksas pakalpojumiem - Ls 1015,
4) savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem - Ls 1659
5) savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes mājas pakalpojumiem - Ls
5944
6) privātpersonas par uzturēšanos sociālās aprūpes mājā -Ls 880
Pārmaksātie nodokļi
Uzskaitīts iepriekšējo gadu pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis Ls8812, P/A SAM
„Gauja” pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis – Ls389 un sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas – Ls 346.
Prasības pret personālu
Uzskaitīta avansā izmaksātā nauda saimnieciskai darbībai - Ls168,
Darbinieku parāds par telefonu limitu pārtēriņu - Ls166, darbinieku parāds par nodokļiem no
darba algas - Ls 55.
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Pāŗējās prasības
No Valsts Kases 2010.gadā saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2009.gadu - Ls 35127.
Prasības par nodokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi dabitoru parādi –Ls 32694
Par ēkām un būvēm –Ls 22528
2009.gadā ar Vangažu pilsētas domes prot.Nr.6,3.p.,2§ no 29.06.2009. izveidots uzkrājums
šaubīgiem debitoriem un pārcelti uz bezcerīgiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Ls1283
Prot.Nr.6,3.p.,1.§ no 29.06.2009. - Ls5869,17 uz bezcerīgiem debitoru parādiem un izveidots
uzkrājums šaubīgiem debitoru parādiem Ls5869 un pārcelti uz bezcerīgiem debitoru parādiem.
Prot.Nr.15 ,2.p. 29.12.2004.g. – Ls4857- šaubīgie debitoru parādi.
Piezīme Nr.8
4. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

Piezīmes
Nr.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo
gadu ir samazinājušies par Ls3848.
AKTĪVS
1
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem - kopā
1. Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu
finansētajiem pasākumiem
2. Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem

2

8

Uz pārskata Uz pārskata gada
Izmaiņas (+,-)
perioda beigām
sākumu
4

5

6

10487

14335

-3848

10487

14335

-3848

Šajā postenī ir uzskaitīti avansa maksājumi par preses abonēšanu iestādēs ,t.sk. bibliotēkās Ls2594,datorprogrammu uzturēšanas maksas nākošajam budžeta gadam Ls475,saskaņā ar
noslēgtiem līgumiem avansa maksājumi par apkuri-Ls 1534,par zemes mērīšanas pakalpojumiem –
Ls115, nākamā budžeta gada izdevumi par darba samaksas norēķiniem-Ls1369, un obligātajiem
sociālās apdrošināšanas maksājumiem – Ls330
Piezīme Nr.9
5. Naudas līdzekļi

AKTĪVS

Piezīmes

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi pārskata gada beigās ir
samazinājušies par Ls284709. Naudas līdzekļi tiek glabāti gan komercbankās, Valsts kasē.
Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)
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Nr.
1
8. Naudas līdzekļi - kopā
1. Kase
2. Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs
3. Termiņnoguldījumi
4. Nauda ceļā

2
9

4

5

443845
1594
366144
73029

6

728554
2049
726505
0

3078

-284709
-455
-360361
73029
3078

0

Nauda ceļā ir pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi ,kas pārskaitīti no pašvaldības Valsts Kases
norēķinu konta uz pašvaldības pamatbudžeta kontu SEB bankā , lai atgrieztu līdzekļus pēc to
izlietojuma.
Pārskata gada beigās pašvaldības brīvie naudas līdzekļi, kas ieguldīti depozītnoguldījumā
uzrādīti:
Banka

Noguldījuma beigu termiņš

Pamatbudžets (Ls)

A/S Ge money banka

42701

SEB banka

30252
Kopā

Speciālais budžets (Ls)

72953

PASĪVS
Piezīme Nr.10
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar
iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies par Ls 312748. Pašu kapitāla izmaiņas uzrādītas
veidlapā Nr.4-1 “Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats”.

PASĪVS
1
2. Rezerves - kopā

1. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas
rezerves
2. Pārējās rezerves

Nr. Piezīmes

1. Rezerves
Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4

5

6

10

904595

904918

-323

904595

904918

-323

0

0

0
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Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēs ir izslēgta norakstīta pamatlīdzekļa
pārvērtēšanas rezerve Ls 323
2. Budžeta izpildes rezultāts

PASĪVS
1
3. Budžeta izpildes rezultāts - kopā

Nr. Piezīmes

Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un
faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi (skatīt veidlapu
Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” un veidlapa Nr. 4–3 „Pārskats par darbības finansiālajiem
rezultātiem”)
Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4

5

6

11

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts
2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
-

6888675

7201100

-312425

7201100

5605188

1595912

-312425

1595912

-1908337

Pārskata perioda budžeta izpildes rezultāts ir negatīvs, kuru iespaidojuši 2009.gada
novadu teritoriālā apvienošana. Vangažu pilsētas domes izpildes rezultāts pārskata gada sešos
mēnešos jau bija (-) 162917, P/a Bērnu sociālās aprūpes centra „Inčukalns” likvidācija radīja
zaudējumus Ls22865.
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem
iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas ,ja pārskata gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo
gadu rezultātu.
3. Uzkrājumi
Izmaiņas postenī nav uzrādītas un skaidrotas veidlapā Nr. 4-2 „Pārskats par uzkrājumiem”
Piezīme Nr.11
5. Kreditori

PASĪVS
1
5. Kreditori - kopā
1. Ilgtermiņa saistības
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
1.2. Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem
1.3. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Nr. Piezīmes

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājies par Ls 137778.
Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

2

4
2470908

5
2333130

6
137778

12

1757236
1683427

1861053
1780412

-103817
-96985
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1.4. Ilgtermiņa uzkrātās saistības
1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
1.6. Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem
1.7. Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto
Kohēzijas fonda projektu finansējumu
1.8. Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības
finansētajiem projektiem
1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības
2. Īstermiņa saistības
2.1. īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
2.3. Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem
2.4. Uzkrātās saistības
2.5. Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un
Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem
pasākumiem
2.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)
2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
2.8. Pārējās īstermiņa saistības
2.9. Nākamo periodu ieņēmumi

13

14

70404

76044

-5640

3405
713672

4597
472077

-1192
241595

260697

125338

135359

89109

29370

59739

18427
105855

476
159113

17951
-53258

7120

7120

61947

76612

-14665

80804
79370
10343

74068
1024
6076

6736
78346
4267

Ilgtermiņa aizņēmumi
Šajā postenī uzskaitīti 11 ilgtermiņa kredīti ,kuri saņemti no Valsts Kases un saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem uzskaitīta ilgtermiņa kredīta ilgtermiņā atmaksājamā daļa t.i pēc nākamā
pārskata gada.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi ir uzskaitītas saņemtās mērķdotācijas
kapitālieguldījumiem un aprēķināts nolietojums, kas veido pārskata gada faktiskos ieņēmumus.
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7. STRUKTŪRVIENĪBAS
Inčukalna novada domes kancelejā saņemtie un reģistrētie iesniegumi:
Juridiskas personas
Fiziskas personas
Iekšējā sarakste
Reģistrēti līgumi
Izsniegtas izziņas(dažādas)
Izziņas par deklarēto
dzīvesvietu

Saņemti
821
391
429
121

Nosūtīti
803
544
52
198
189

Dzimtsarakstu nodaļa
Pavisam piereģistrēti 38 bērni, 17 meitenes, 21 zēns , no tiem 3 bērniem nav tēva,
paternitāte noteikta 11 bērniem.
2009.gadā ir piereģistrēti 70 mirušie. Divi vecākie iedzīvotāji ir no 1912.gada, jaunākā ir
1960.gadā dzimusī sieviete.
Svinīgi salaulāti 8 pāri un diviem baznīcā laulātajam pāriem noformēti dokumenti.
Laulību reģistru skaits, kuros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu ir 5.
Izsniegtas 13 atkārtotas apliecības no uzkrātā arhīva un no citu dzimtsarakstu nodaļu
arhīviem.
Pavisam iekasēta valsts nodeva Ls 59.-.
2009.gadā veikta viena uzvārdu maiņa, iekasēti Ls 25.-.
Ar 2009.gada 1.septembri, pēc Inčukalna novada izveidošanas, Inčukalna novada Dzimtsarakstu
nodaļai pievienoja Vangažu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu.
Vangažu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā:
•

reģistrēti 19 bērni (9 meitenes un 10 zēni);

•

mirušo skaits – 16, vecākā ir 1921.dzimusī un jaunākā ir 2008.gadā dzimusī;
•

salaulāti 9 pāri.
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Sociālais dienests
Personu skaits, kuras griezušās pēc sociālās palīdzības un sociālajiem
pakalpojumiem
Lietvedībā lietas, kas iekārtotas pabalsta saņēmējiem, riska ģimenēm,
u.c.
Riska ģimenes, ar kurām notiek aktīvs darbs

2008. gads
587

2009. gads
1362

370

840

19

45

2009. gada sociālā dienesta budžets sastādīja Ls 851941,-.
Sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības sniegšanai 2009.gadā izlietoti sekojoši līdzekļi
Ls 749299,-

pašvaldības sociālā palīdzība Ls 164850,-

-

aprūpe mājās – Ls 15234,-

-

pašvaldību pirktie sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pasākumi – Ls 48493,-

-

pašvaldību institūciju nodrošinātie sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumi Ls 520722,-

Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi Ls 86383,Citi atbalsta pasākumi – kopā Ls 16259,-

sociālo dzīvokļu uzturēšana Ls 5798,-

Atbilstība trūcīgas ģimenes statusam – kopsumma Ls 84483,-

no tiem GMI pabalsti Ls 34592,-

-

virs noteiktā GMI līdz trūcīgas personas līmenim Ls19890,-

-

virs trūcīgas personas līmeņa Ls 30000,-

Vienreizēji pabalsti ārkārtas situācijas Ls 12031,Miršanas un dzimšanas pabalsti Ls 8251,Ēdināšana skolās un bērnudārzos Ls 118226,Mājokļa pabalsti Ls 27490,Kurināmā iegādei Ls 12150,Medicīnai Ls 28701,Transporta pakalpojumu apmaksai Ls 1815,Audžu ģimenēm Ls 8400,Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai Ls 4410,Citos tiesību aktos noteiktie pārējie sociālie pabalsti Ls 15471,-
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Sociālā dienesta lietvedībā ir 840 lietas, kas iekārtotas pabalsta saņēmējiem un 45 lietas riska
ģimenēm. Mēnesī vidēji sociālā dienesta darbinieki apkalpo 70-100 klientus. Psihologa
pakalpojumus izmantoja 517 klienti. Sadzīves apstākļu apsekošana tika veikta 910 klientiem,
daudziem vairākas reizes mēnesī. Tika veikts aktīvs darbs ar riska ģimenēm, regulāri apsekotas,
veikta rehabilitācija ar mērķi uzlabot ģimenes sociālo, materiālo stāvokli un sadzīves apstākļus, lai
pēc iespējas mazāk bērnu būtu jāievieto ārpus ģimenes aprūpes iestādēs.
Pamatojoties uz likumu ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”, iespēju robežās tika
nodrošināti ar dzīvojamo platību.
Sociālajā dienestā strādā: sociālā dienesta vadītāja, 3 sociālie darbinieki, 2 sociālās
palīdzības organizatori, 3 dienas centra vadītājas, 2 psihologi, specializētās automašīnās vadītājs, 4
aprūpētāji. Regulāri tika apmeklēti pilnveides kursi un semināri.
Sociālā dienesta sēdes notika vidēji 2 reizes mēnesī, sociālo jautājumu komitejas sēdes 1
reizi mēnesī.
Sociālais dienests pieņem lēmumus pamatojoties uz ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu”, MK noteikumiem un Inčukalna novada saistošajiem noteikumiem.
Pie sociālā dienesta aktīvi darbojas dienas centri Inčukalnā, Gaujā, Vangažos. Notiek laba
sadarbība ar pensionāru padomi, Invalīdu biedrību, kā arī Starpprofesionāļu komandu, kurā ietilpst
dažāda veida profesiju pārstāvji - skola, ģimenes ārsti, policija, sociālie darbinieki, Bāriņtiesa. Ar
Bāriņtiesu sociālajam dienestam ir veiksmīga , cieša un mērķtiecīga sadarbība sociālā riska ģimeņu
apzināšanā un sociālā darba organizēšanā. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta bērnu dzīvībai, droša
vides radīšanai, skolas apmeklēšanai, izglītības iegūšanas motivācijai, brīvā laika organizēšanai.
Par Sociālā dienesta darbu pagājušajā gadā nav bijušas nevienas sūdzības, bet bija prasība no
Vangažu iedzīvotājiem pārvietot sociālo dienestam no Parka ielas Nr. 2 uz Meža ielu Nr. 1, kura
tika izpildīta. Lielākai iedzīvotāju daļai noteicošais ir pašvaldības sniegtie materiālie pabalsti, kuri ir
plašas amplitūdas, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, jo mūsu novadā ir ļoti liels bezdarbnieku
skaits. Pamatojoties uz 2009. gada Sociālā dienesta darba analīzi, tika noteikti dienesta attīstības
mērķi un uzdevumi 2010. gadam:
-

regulāri celt kvalifikāciju apmeklējot kursus un seminārus,

-

iespēju robežās apgūt profesionālo izglītību,

-

akcentēt individuālo darbu ar klientu, motivējot izmantot personīgos resursus,
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-

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

-

organizēt aprūpi mājās, izmantojot dienesta resursus,

-

meklēt risinājumus sociālo dzīvokļu piešķiršanai.
Bāriņtiesa
Bāriņtiesa ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības

iestāde. Bāriņtiesas darbiniekus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
Inčukalna novadā, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma
lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus likumā
noteiktos uzdevumus personām, kuras dzīvo Inčukalna novada teritorijā. Par notariālo darbību
veikšanu, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, no fiziskām personām tiek iekasēta valsts nodeva, kura tiek
iemaksāta Inčukalna novada domes kasē.
Inčukalna novada Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada administratīvā teritorija.
Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Inčukalna novada dome.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece saņem pašvaldības domes
noteiktu mēneša amatalgu. Bāriņtiesas locekļi, ņemot vērā darba apjomu, saņem atlīdzību atbilstoši
nostrādāto stundu skaitam pēc pašvaldības domes noteiktas likmes, nepārsniedzot 40 stundas
mēnesī.
Bāriņtiesas darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju apmeklējot kursus un seminārus.
Pie bāriņtiesas ir izveidota starpprofesionāļu (atbalsta) komanda (bāriņtiesas priekšsēdētāja,
sociālā darbiniece, psiholoģe, divi ģimenes ārsti, bērnudārza vadītāja, pamatskolas direktore,
policijas iecirkņa inspektore), kura reizi mēnesī sanāk kopā un izrunā aktuālos jautājumus saistībā ar
ģimenēm un bērniem, jo tikai sadarbojoties un strādājot komandā iespējams sasniegt pozitīvus
rezultātus.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Inčukalna novada Bāriņtiesa:
- aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un
tiesības;
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- 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.
2009.gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā pieņemti 28 lēmumi, t.sk.:
- par valsts pabalsta ģimenei ar bērniem izmaksas maiņu

- 2;

- par atzinuma došanu tiesai

- 1;

- par aizgādņa atlaišanu

- 1;

- par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts

- 3;

- par aprūpes tiesību atņemšanu

- 4;

- par aprūpes tiesību atjaunošanu

- 6;

- par aprūpes tiesību neatjaunošanu

- 3;

-par atļaujas došanu nepilngadīgā krājkontā esošo naudas līdzekļu konvertāciju - 1;
- par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu

- 2;

- par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu

- 3;

- par aizbildņa maiņu

- 1;
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-par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai

- 1;

- par nepilnīgā ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē

- 1;

- par nepilngadīgā atskaitīšanu no ārpusģimenes aprūpes iestādes

- 1;

- par bērna nodošanu citas personas aprūpē

- 2;

-par atļauju izīrēt nepilngadīgā nekustamo īpašumu

- 1;

-par atļauju bērnam ciemoties pie mātes

- 1;

- par pārrakstīšanās kļūdas labojumu

- 1;

-par viesģimenes statusa piešķiršanu

- 1.

Pēc Inčukalna novada Bāriņtiesas prasības pieteikuma, ar Siguldas tiesas spriedumu diviem
vecākiem atņemtas aizgādības tiesības.
2009. gadā Inčukalna novada Bāriņtiesā izdarītas 190 notariālās darbības, t. sk.
- sastādītas un apliecinātas pilnvaras

- 48;

- sastādītas piekrišanas bērnu patstāvīgai izceļošanai no valsts

- 22;

- sastādīti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai

- 36;

- izdarīti parakstu apliecinājumi

- 26;

- apstiprinātas dokumentu kopijas

- 51;

- testamentu pieņemšana glabāšana

- 4;

-pilnvaru atsaukšana

- 2;

-darījumu akta sastādīšana un parakstu paliecināšana

-1

Par Bāriņtiesā izdarītajām notariālajām darbībām Inčukalna novada domes kasē 2009. gadā
iemaksāta valsts nodeva Ls 677.20 (seši simti septiņdesmit septiņi lati 20 santīmi).
Būvvalde
Inčukalna novada būvvalde Inčukalna teritorijā savas kompetences ietvaros pārzina, regulē un
koordinē būvniecību un teritoriālplānošanu:
•

izskata ar būvniecību saistītos dokumentus.

•

pārrauga būvniecības procesu Inčukalna teritorijā;

•

organizē būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un normatīvo aktu
prasībām;

•

reģistrē un izskata būvniecības iesniegumus – uzskaites kartes;

•

izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;

•

sagatavo un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumus
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•

izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus;

•

izsniedz būvatļaujas, specializētas būvniecības gadījumā – reģistrē būvatļaujas;

•

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

•

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

•

izdod izziņas par īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Būvvaldes struktūra: būvvaldes vadītājs – arhitekts, būvinspektors, zemes ierīkotājs.
Inčukalna novada būvvaldes izsniegtās būvatļaujas 2009.gadā:
Būvatļaujas Nr.
1
2
3
4

Adrese
Austras, Auces, Inčukalna nov.
Putni, Griķi, Inčukalna nov.
D/S Draudzība, Egļupes 26, B28, Inčukalna nov.
Baižkalni, Inčukalna nov.

5
6
7
8
9
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21
22
23
24
25

Dadži, Inčukalna nov.
Vāveres 6, Inčukalns
Smilšu 21 A, Inčukalns
„Mežlauki”, Inčukalna nov.
Ziediņi, Inčukalna nov.
Ceriņu 35, Kļavas
„Mazpurviņi”, Inčukalna nov.
Atpūtas 8 Inčukalns
„Lotosi” Inčukalna nov
Miera 11 Inčukalns
„Baikerii”, Inčukalna nov.
„Svētiņi”, Inčukalna nov
Atpūtas 12a ,Inčukalns
Rūpniecības 2/4, Inčukalns
d/s Kļavas, Pīlādzu 4
d/s Draudzība
Graviņas -2, Inčukalna nov.
„Kārļzemnieki” BSAC
„Zīles”, Krustiņi
„Kalnāji”, Griķi
„Ķirši”, Inčukalna nov.

Būvobjekts
Dzīvojamo māju elektroapgāde
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas
rekonstrukcija
Dzīvojamās un saimniecības ēkas
rekonstrukcija
Dzīvoj. mājas rek.
Dzīvojamo māja
Saimniecības ēka un garāža
Dzīvojamāa māja
Dārza māja
Dzīvojamā māja
Pirts
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā māja
0,4 kw ārējā elektroapgādes kabeļu līnija
Saimniecības ēka
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā mājas rek.
Garāža
Dzīvojamā māja
20 kv elektropārvades līnija
Dzīvojamā māja
Jumta un fasādes remonts
Degviela uzpildes stacija
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
Dzīvojamā māja,
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49.
50.
51.
52.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Ozoli, Inčukalna nov.
D-39, Egļupe
Smilšu 22, Inčukalns
„Vigas” , Inčukalna nov.
Centra 6-16, Egļupe
„Klāsmeri”, Gauja
Jasmīnu 39/41, Kļavas
„Līčupes”, Inčukalna nov.
„Roziņi”, Vangaži
„Saulesmuiža”, Inčukalna nov.
Atpūtas 30, Inčukalns
Atpūtas 36, Inčukalns
Egļupes 40, Egļupe
Egļuprs 9, Egļupe
Ausmas 11, Inčukalns
Skolas 5, Vangaži
„Svīres”, Inčukalns
Atmodas 1A, Inčukalns
Atpūtas 8-36, Inčukalns
Smilšu 12A, Inčukalns
Smilšu iela, Inčukalns
Skolas, Senču, Gaismas ielas,
Vangaži
„Latvijas Gāze”Lazdu 3,Vangaži
Inčukalna Dz/c stacija,
„Mūzas,”Inčukalna nov.
„Vīganti”, Griķi, Inčukalna nov.
„Ojāri”, Grķi, Inčukalna nov.
Zvaigžņu 1, Inčukalns
Inčukalna dz/c stacija, Inčukalna
nov.
Draudavas 6, „Griķi”, Inčukalna
nov.
Dārza 2-3, Vangaži
Priežu iela, Vangaži
„Sūnas”, Inčukalna nov.
„Ievāji”, Inčukalna nov.
„Gailīši-12”, Inčukalna nov.
Centra 5 iela 21, Egļupe
Nomaļu 6, Egļupe
Gaujaslīču 5, Gauja, Inčukalna
nov.
Priežu iela, Inčukalns

Siltumnīcas
Dārza māja
Saimniecības ēka
Dzīvojamā māja, saimn. ēka, pirts
Dzīvoj. māja, pirts
Pirts
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā māja
Pirts
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā māja
Dārza mājas rek.
Attīrīšanas iekārtas
Dzīvojamā māja rek.
Dzīvojamā māja rek.
Garāža, pirts
Atpūtas parks
Elektrolīnijas rek.
Telefonizācija
Ielas rekonstrukcija
Ielu rekonstrukcija
Gāzes regulēšanas stacija
EC nposteņa ūdens un kanalizācijas tīkli
Dzīvojamā māja
Saimniecības ēka
Tirdzniecības ēka
Dzīvojamā mājas un saimn. ēkas rek.
Gāzes apgādes ierīkošana
Dzīvojamā māja un saimn. ēka
Saimniec. ēka
Ietves rekonstrukcija
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā māja
Dzīvojamā māja
Dārza māja
Dzīvojamā māja
Sociālās aprūpes mājas rekonstrukcija
Ielas rekonstrukcija
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Inčukalna novada būvvaldes izskatītie būvniecības pieteikumi un izdotie plānošanas
uzdevumi par 2009.gadā:
N.p.k.
1.
2
3
4
5
6.
7.
8
9
10.
11
12
13
14.
15
16
17
18.
19
20
21
22
23
24.
25.
26
27
28
29.
30
31
32

Adrese
Gaujaslīču 5, Gaujas ciemats
„Roziņi”
F-281 Kļavas
„Lotosi”
„Vigas”
Egļupes 9
Ozolu 16
Silziedu 9
„Atēnas”
„Krūmiņi”
Vangaži 43/41
Plānupes iela 22
„Apsītes”
„Jaunbirznieki”
Priežu, Gaujas ielas
Draudavas 6
Gaujas iela 12
Smilšu iela 7
Priežu 1B
„Dzērves”
„Airītes”
„Airītes”
Priežu 4
„Liepkalni”
Latvijas valsts ceļi
Latvijas valsts ceļi
Vangažu Avots
Smilšu iela 6A
„Tālavas”
„Rapši”
„Silšalkas”
Pasta iela 2

Būvobjekts
Sociālās aprūpes mājas rekonstrukcija.
Dzīvoj. māja un saimniec.ēka
Dārza māja un saimniec.ēka
Dzīvoj. māja un saimniec.ēka
Dārza māja un saimniec ēka
Lokālās attīrīšanas iekārtas
Dzīvoj. māja
Teritorijas labiekāstošana
Dzīvoj. māja un saimniec.ēka
Dzīvojamā māja un saimniec ēka
Dārza māja
Katlu māja rekonstrukcija
Dzīvoj. māja
Sporta komplekss
Ietve
Dzīvojamā māja un saimniec ēka
Gājēju tilts
Sporta laukums
Sūkņu stacija
Dzīvojamā māja
Slidotava
Basketbola laukums
Attīrīšanas iekārtas
Meža dzīvnieku aploks, jaunb
A2 satelītobjekts (ziemeļu), jaunb.
A2 satelītobjekts (dienvidu), jaunb.
Atdzelžošanas stacija, remonts
Saimniecības ēka, remonts
Ražošanas ēkas, remonts
Ielas ar inženierkomunikācijām, jaunb.
Dzīvojamā māja un saimniec. ēka, jaunb.
Ssaimniecības ēka, jaunb.

Sabiedriskās attiecības
1. Sagatavoti dokumenti iesniegšanai LR Uzņēmuma reģistrā par laikraksta „Vangažu Vēstis”
nosaukuma maiņu (uz „Novada Vēstis”).
2. Jaunā laikraksta „Novada Vēstis” dizaina izstrādāšana.
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3. Sagatavoti un izdoti pilsētas laikraksta „Vangažu Vēstis” 3 numuri. Sagatavoti un izdoti
novada laikraksta „Inčukalna Vēstis” 6 numuri. Iedzīvotāji regulāri tiek informēti par domē
pieņemtajiem lēmumiem, kā arī iepazīstināti ar jaunāko un svarīgāko informāciju no domes
struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Novada laikrakstā atspoguļoti
būtiskākie pilsētas dzīves notikumi, interesantas tikšanās, nevalstisko organizāciju
aktivitātes. Laikrakstu iespējams lasīt arī internetā www.vangazi.lv un www.incukalns.lv,
līdz ar to, par novadā notiekošo cilvēki var lasīt ne tikai Vangažos, bet arī atrodoties jebkurā
pasaules valstī.
4. Avīzes maketēšanas nolūkos pilnveidotas zināšanas profesionālās maketēšanas programmās
Indesign CS2, Photoshop CS2, Ilustrator CS2, papildinātas zināšanas Microsoft Office.
5. Izveidota jauna mājas lapa www.vangazi.lv. Pēc Teritoriāli administratīvās reformas,
reorganizētas abas mājas lapas: www.vangazi.lv un www.incukalns.lv. Abas mājas lapas
regulāri tiek papildinātas gan informatīvi, gan vizuāli. Veikta liela daļa informācijas
nomaiņa, jaunas ievietošana, jau esošās – strukturizēšana, jaunu sadaļu ieviešana, lieko
likvidēšana. Regulāri veikta informācijas nomaiņa. Pilnībā arī pārņemtas informācijas
atjaunošanas funkcijas, kas nodrošina pieeju mājas lapai neiesaistot trešās personas.
Nepieciešamās programmatūras apguve veikta pilnībā.
6. Apmācīta Vangažu vidusskolas informātikas skolotāja mājas lapas www.vangazi.lv
lietošanā, lai vidusskola savu sadaļu varētu koriģēt pastāvīgi.
7. Darbs ar biroja iekārtām (faksu, kopētāju), dokumentu sagatavošana datorrakstā pašvaldības
vajadzībām (āra sludinājuma dēļiem, utt.), afišu izgatavošana pašvaldības iestādēm –
informācijas apkopošana, maketēšana, ielūgumu un apsveikumu izgatavošana.
8. Piedalīšanās domes sabiedriskajā darbā.
9. Veikta pilsētā notiekošo pasākumu fotografēšana un fotoattēlu nodošana pasākumu
organizatoriem, Vidusskolas muzejam.
10. Sagatavota informācija laikrakstiem „Rīgas Apriņķa Avīze”, žurnālam „Logs”.
11. Regulāri sūtīta informācija (visbiežāk preses prelīžu un gatavu rakstu formā) dažādiem
medijiem (laikrakstiem, radio, TV). Nodibināti jauni sakari ar dažādu mediju pārstāvjiem.
12. Vairākkārtīgi realizēta sadarbība ar LTV un Latvijas radio – ņemta dalība dažādu raidījumu
sagatavošanā, piedalīšanās tajos.
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13. Sagatavota nepieciešamā un pieprasītā informācija dažādiem uzņēmumiem, sadarbības
partneriem, u.c.
14. Uzņemtas sadraudzības pilsētu pārstāvju delegācijas.
15. Noorganizēts Latvijas proklamēšanas 90.gadadienas un Vangažu pilsētas jubilejas svinīgais
pasākums Vangažu kultūras namā.
16. Sagatavoti Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumi Inčukalna novada domes sadarbības
partneriem, uzņēmumam, iedzīvotājiem, u.c.
17. Attīstīta sadarbība ar tipogrāfiju.
18. Apzinātas tulkošanas biroju piedāvāto pakalpojumu cenas.
19. Ņemta dalība dažādos ar sabiedriskajām attiecībām saistītos pasākumos un semināros.
20. Izgatavoti dažādi jauni prezentmateriāli.
21. Intraneta organizēšana.
22. Iekšējās komunikācijas attīstīšana jaunajā domes kolektīvā. Noorganizēts seminārs par
iekšējo komunikāciju, tās būtību un nepieciešamību. Veikta darbinieku anketēšana par
iekšējo mikroklimatu.
23. Sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
24. Vecās dokumentācijas un laikrakstu arhivēšana un sakārtošana.
25. Sadarbība ar dažādām valsts iestādēm (ministrijām, VID, Latvijas Pašvaldību savienība,
u.c.).
26. Dalība Rīgas rajona pašvaldību darbinieku sporta spēlēs.
27. Informācijas

par

novadu

izvietošana

portālos

www.draugiem.lv,

www.lps.lv,

www.labadiena.lv, www.atputasbazes.lv, u.c.
28. Dažādu citu pasākumu organizēšana.
29. Dažādu rakstu un viedokļu par novadu apkopošana, kopēšana, arhivēšana.
30. U.c.
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8. IESTĀDES
Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”
Vangažu pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” darba režīms ir 12 stundas. Iestādi no
2009.gada 1.septembra apmeklē 160 bērni. Mācību iestādi bērni apmeklē no diviem gadiem.
Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” ir 7.grupas. Trīs no tām ar vispārējās
pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu – kods 0101 11 21, kuru apgūst 68 bērni, bet
četras grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 11 11, kuru apgūst 92
bērni.
Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 44 bērni no tiem, latviešu plūsmā – 42 bērni.
Bērnu sadalījums pa vecumiem:
2-3 g.v. – 27 bērni
3-4 g.v. – 53 bērni
4-5 g.v. – 36 bērni
5-6 g.v. – 23 bērni
6-7 g.v. – 20 bērni
8 g.v. – 1 bērns
Uz 2009.gada 1.janvāri bērnu skaits rindā uz vietām/ citu pašvaldību bērni:
2005. – 2
2006. – 13/2
2007. – 39/7
2008. - 25/2
kopā: 79 bērni/11
Uz 2009.gada 31.decembri bērnu skaits rindā uz vietām/ citu pašvaldību bērni:
2007. – 5/10
2008. – 37/4
2009. – 29/2
kopā: 71 bērns/ 16
Pedagoģiskais darbs:
Šī mācību gada pedagoģiskā procesa prioritāte ir patriotiskā audzināšana, pievēršot
pastiprinātu uzmanību bērnu izglītošanai par savu dzimto zemi un latviešu tautas tradīcijām. Lai
bērniem būtu interesanti atrasties izglītības iestādē, tiek rīkoti dažādi pasākumi un izstādes. Pie
mums ierodas dažādi leļļu teātri, arī pedagogi rāda izrādes, kā arī bērni paši piedalās izrādēs. Ir
dažādi pasākumi, kurus organizējam: Lielais rudens gadatirgus, Latvijas dzimšanas diena,
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Ziemassvētki, Masļeņica, Modes skate, Princešu balle, kā arī notiek sporta svētki u.c. Piedalāmies
Vangažu pilsētas rīkotajos pasākumos, koncertos, izstādēs.
Maijā organizējām pieredzes skolu Rīgas rajona skolotājām par tēmu “Pedagoģiskā procesa
organizācija 2-3 gadīgo bērnu grupā”, un rādījām atklātās nodarbības.
Neskatoties, ka mūsu pedagogiem ir augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība vai arī
pedagogs mācās, visi apmeklē pieredzes skolas, ko piedāvāja Rīgas rajona izglītības un kultūras
pārvalde, kā arī kursus PII un skolu pirmsskolas skolotājiem.
Skolotāja Olga Solovjova rudenī piedalījās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, aktivitāte Nr.2 – atbalsts pedagoga darbam
izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.
Ar 2009. gada septembri mums ir izveidojusies laba sadarbība ar psiholoģi Eviju Rozenlauku.
Septembrī un oktobrī tika rīkotas vecāku sapulces un vecāki tika iepazīstināti ar psihologu, lai
noskaidrotu psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības mērķus un iespējas darbā ar
pieaugušajiem un bērniem. Sākot ar oktobri, katra mēneša pirmajā ceturtdienā gan iestādes
darbinieki, gan vecāki tika aicināti uz atbalstošu un izglītojošu tikšanos ar psiholoģi.
Divas reizes mācību gada laikā rīkojam vecāku sapulces, sadarbojamies ar Vangažu
vidusskolu, īpašu uzmanību pievēršam bērnu sagatavošanai skolai, aktualitātēm pirmsskolā un
sākumskolā, runājam par nepieciešamajām pamatprasmēm uzsākot mācības skolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības satura pēctecību.
Sadarbojamies ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju par prakses
nodrošināšanu divām studentēm studiju programmā “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”.
2009. gada 16. decembrī apstiprināts Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis”
nolikums.
Saimnieciskais darbs:
Visa gada laikā veikti lieli remontdarbi, kas saistīti ar iestādes laukumiņu un telpu uzturēšanu.
2009. gada jūnijā tika pabeigts 2. grupas, svētku zāles un vecā korpusa pirmā stāva telpu remonts.
2.grupā, pēc telpu remonta, esam iegādājušies un atjaunojuši visu nepieciešamo inventāru,
mēbeles, mācību līdzekļus un materiālus.
Veikti rotaļu laukumiņu labiekārtošanas darbi.
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Pirmsskolas izglītības iestāde „Minka”
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādi „Minka” un filiāli „Lapsiņa” no 2009.gada
1.septembra apmeklē 152 bērni.
PII „Minka”-109 bērni, filiālē „Lapsiņa” – 43 bērni
Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gada:
2007.gads - 7
2006.gads - 41
2005.gads - 43
2004.gads - 35
2003.gads - 24
2002.gads - 2
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādē “Minka” darbojas 5 grupas. Filiālē „Lapsiņa”
darbojas 2 grupas. Iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 11 11.
Obligāto 5-6 gadīgo bērnu apmācību no 2009.gada 1.septembra apgūst 61 bērns (2 grupas PII
„Minka”, 1 grupa filiālē „Lapsiņa”).
2009.gadā pirmsskolas izglītības programmas apguvi pabeidza 23 bērni – PII „Minka” un 10
bērni filiālē „Lapsiņa”.
Ar 2009.gada 10.augustu tika uzņemti 29 bērni – PII „Minka” un 12 bērni – filiālē „Lapsiņa”.
Bērni no citām pašvaldībām (uz 01.09.2009.), kuri apmeklē PII „Minka” – 3 bērni.
Bērnu skaits rindā uz 2009.gada 1.septembri
Dzimšanas gads
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Kopā:

PII „Minka”
2
1
33
36
11
83

Filiāle „Lapsiņa”
7
11
18

Iestādē strādā 18 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki.
Ar 2009.gada 1.septembri iestādē tika samazinātas amatu likmes:
Vadītājas vietnieks izglītības jomā – no 1 uz 0,5;
Pirmsskolas mūzikas skolotājs – no 1,5 uz 1;
Pirmsskolas fiziskās attīstības skolotājs no 1,5 uz 1;
Likvidēta amata vieta -pavāra palīgs – 0,5.
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Ar 2009.gada 1.septembri pirmsskolas izglītības skolotājiem mainās darba slodze par vienu
likmi – no 36 uz 30 stundām nedēļā (MK 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.836).
Nozīmīgākie pasākumi 2009.gada janvārī - maijā:
 23.aprīlī PII „Minka” notika Rīgas rajona mēroga pasākums – Rīgas rajona PII vadītāju
izbraukuma seminārs – pieredzes apmaiņa. Šajā seminārā iepazīstinājām ar mūsu iestādi un
novadu, dalījāmies savā darba pieredzē.
Iestādes pasākumi:
 10.februārī un 10.martā notika Sporta dienas Inčukalna Sporta kompleksā
 7.martā – Inčukalna „Cālis”
 12.martā – Atvērto durvju diena vecākiem un psiholoģes Ivetas Aunītes lekcija
 16.-20.martā – Pasākums vecmāmiņām un vectētiņiem
 8.aprīlī – Lieldienu pasākums
 5-8.maijā – Mātes dienas koncerti
 26.maijā – Izlaiduma grupas ekskursija
 28.maijā – Izlaidums
 17.un18.jūnijā – Informācijas dienas jaunuzņemto bērnu vecākiem
Nozīmīgākie pasākumi 2009.gada septembrī – decembrī:
 1.septembrī – Zinību diena
 29.septembrī – Skolotāju dienas ekskursija darbiniekiem (Līgatne- Nītaure) un pieredzes
apmaiņa Siguldas PII „Pīlādzītis”
 30.septembrī – Miķeļdiena
 30.oktobrī – kolēģu no Krimuldas un Ezerciema uzņemšana pieredzes apmaiņā
 11.novembrī – „Nāc, nākdama, Mārtiņdiena”
 16.novembrī – Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts
 26.novembrī – Vecāku kopsapulce
 18.-23.decembri – Ziemassvētku eglītes
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Tika organizētas dažādas tematiskās izstādes- pašdarināto sveču izstāde, izstāde „Rudentiņšbagāts vīrs”, dabas materiālu izstāde, izstāde „Raibā gaiļa aste”, „Pilsēta svētkos”, „Ziemassvētku
rotas”, „Smaržīgā piparkūka”.
Notika dažādu viesmākslinieku pasākumi- koncerti, leļļu teātri.
Iestādes darbinieki iestudēja un rādīja bērniem leļļu izrādi „Par draudzību”(13.februārī).
Iestādē strādā logopēds, veicot individuālo darbu pie bērnu runas attīstības.
Sadarbībā ar novada domi, iestādē strādā psihologs. Pēc vecāku un pedagogu pieprasījuma
strādā ar bērniem un viņu vecākiem, veic psihodiagnostiku bērnu gatavības skolai noteikšanā,
konsultē iestādes pedagogus.
Ar novada domes atbastu, 5-6gadīgie bērni reizi nedēļā apmeklē peldbaseinu un sporta zāli
Inčukalna Sporta kompleksā.
Iestādē darbojas iestādes padome, kurā ir ievēlēti vecāku pārstāvji no katras grupas, vadītāja,
pedagogi un pašvaldības pārstāvis.
Pedagoģiskais darbs:
2009./2010. mācību gada pedagoģiskā darba galvenie uzdevumi ir:
1. Pamatuzdevumi bērna attīstībā: attīstīt katra bērna aktivitāti- intelektuālo, fizisko,
ētiski estētisko, veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.
2. Veicināt un kvalitatīvi uzlabot darbu:
2.1.

Pie bērnu fiziskās attīstības, veselības nostiprināšanas daudzveidīgās
aktivitātēs – rīta vingrošana, sporta nodarbības telpā un laukumā, sporta pasākumi
un pastaigas.

2.2.

Pie lasītprasmes un rakstītprasmes nostiprināšanas caur folkloru un
daiļliteratūru

3. Sadarbības veicināšana: turpināt uzlabot sadarbības formas ar vecākiem, rosināt
vecākus līdzdarboties grupas un iestādes kopējo mērķu realizēšanā.
Tālākizglītība un kvalifikācijas celšana:
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Iestādes pedagogi regulāri piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos un semināros, ko organizē
Rīgas rajona izglītības un kultūras pārvalde un Pierīgas novadu pirmsskolas iestādes.
Vadītāja apmeklēja Rīgas rajona izglītības un kultūras pārvaldes organizēto pieredzes apmaiņu
Valmierā un Valmieras rajonā 2-3.jūnijā, PII vadītāju seminārus, Pierīgas novadu izglītības iestāžu
vadītāju konferenci Salaspilī – 27.augustā.
Tālākizglītības kursus 2009.gadā apmeklēja:
Kursi „Divgadnieks pirmsskolā: metodes un paņēmieni bērna attīstības sekmēšanā”- 12
stundas, Diāna Millere;
Kursi „Matemātiskie priekšstati kā sensorās audzināšanas komponente pirmsskolā”- 12
stundas, Sanda Dārzniece;
Kursi „Mūsdienīgas un netradicionālas metodes bērnu tēlotājdarbības attīstības sekmēšanā
pirmsskolā” – 12 stundas, Rēzija Aizupiete;
Kursi „Bērna runas attīstības veicināšana pirmsskolā”- 12 stundas, Vita Segliņa;
Kursi „Attīstošas un drošas vides veidošana pirmsskolas vecuma bērniem”- 36 stundas, Inga
Moškina un Agnese Asne.
Kursi „Metodiskā darba vadība pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai”- 12 stundasIlze Jakovicka un Aija Mukāne.
Saimnieciskais darbs:
2009.gadā tika veikti sekojoši remontdarbi PII „Minka”:
1. Apkures sistēmas remonts- nomainītas apkures caurules virtuves telpās.
2. Veikts bērnu sanitāro telpu remonts 1.stāva 1.un 2.grupai.
3. Garantijas laikā tika novērstas atsevišķas rekonstrukcijas darbu nepilnības (linoleja
segums 2.st.ģērbtuvē, bruģēto celiņu defektu novēršana).
Filiālē „Lapsiņa”
1. Nomainītas jaunas ieejas durvis ar koda atslēgu.
Tika atrisināts jautājums par ģērbtuves telpu 1.stāvā atgūšanu, pārceļot ģimenes ārsta praksi.

Mūzikas un mākslas skola
Situācijas raksturojums. 2009.gadā tagadējā Inčukalna novada teritorijā darbojās
Inčukalna Mūzikas skola (direktors V.Kikusts) un Vangažu mūzikas un mākslas skola, tai skaitā
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Garkalnes un Berģu mācību punkti (direktore I.Putniņa). Pēc administratīvi teritoriālās reformas
2009. gada 1. jūlijā abas profesionālās ievirzes izglītības iestādes tika apvienotas un dibināta
Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola. Par direktori pašvaldības deputāti konkursa kārtībā
iecēla Ievu Kikusti. Skolas juridiskā adrese – Gaujas iela 2, Vangaži. Mācību darbu gan Inčukalnā,
gan Vangažos turpina līdzšinējie pedagogi un audzēkņi.
Audzēkņu skaits.
01.10.2009. mūzikas programmā Vangažu mūzikas un mākslas skolā mācījās 122 audzēkņi, vizuāli
plastiskās mākslas programmā 38 audzēkņi, kopā- 160. Inčukalna mūzikas skolā- 75 audzēkņi
mūzikas programmās. No 02.11.2009. jaunajā, apvienotajā Inčukalna novada mūzikas un mākslas
skolā ir 197 audzēkņi mūzikas programmās, 38 vizuāli plastiskās mākslas programmā, kopā 235.
Pedagogi.
Šogad darbu uzsāka jauna flautas spēles skolotāja Madara Behmane un klavierspēles skolotāja
Garkalnes mācību punktā Inese Paura. Ar vairākiem pedagogiem – Maiju Feldmani, Elīnu Hercu,
Angelinu Kuzminu, Andu Raslavu tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Kopējais pedagogu
skaits no 02.11.2009. – 32, tai skaitā ar augstāko izglītību – 29 (maģistra grāds- 4), vidējo izglītību3, no kuriem studijas turpina 2.
Pasākumi.
•

Lāčplēša dienai veltīts svinīgais pasākums Vangažu vidusskolā 11.11.2009. Piedalās

T.Andersons (ped. E.Beļickis, kcm. L.Cera)
•

Lāčplēša dienas koncerts 11.11.2009. Inčukalna novada mūzikas skolā Vangažos.

Piedalās- K.Circens (J.Raslavs, I.Kikuste), orķestris, K.Škirmante (M.Smirnova), K.Sadovska
(L.Zaula, I.Andersone), S.Uļjanovs, A.Jaņina (J.Kaspers), T.Andersons (J.Raslavs, J.Kaspers),
vijoļspēles ansamblis (L.Zaula, I.Andersone)
•

LR Proklamēšanas gadadienai veltītais svētku koncerts Vangažu vidusskolā 17.11.2009.

Piedalās S.Kauliņa, S.Uļjanovs (ped. J.Kaspers)
•

Komponistu

jubilāru

koncerts

Inčukalnā

27.11.2009.

Programmās

J.Haidna,

G.F.Hendeļa, F.Mendelsona daiļrade. Piedalās P.Zabarovska, A.Stepanova (ped. I.Zandere),
L.Švikule, K.Grīnberga (ped. H.Millers), L.Jakovicka, E.Cīrulis (ped. I.Kikuste), P.Upeniece,
L.Kikuste (ped. I.Knite), J.Markulis, K.Konstantinoviča, A.Zepa (ped. L.Cera), K.Circens (ped.
J.Raslavs)
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•

Koncerti sociālā dienesta darbiniekiem Vangažu pilsētas pārvaldē un Gaujas dienas

centrā 15.12.2009. Piedalās K.Sadovska (ped. L.Zaula), T.Andersons (ped. E.Beļickis), E.Kalniņa
(ped. M.Behmane), kcm. L.Cera.
•

Ziemassvētku koncerts Garkalnē 16.12.2009., Vangažos 17.12.2009., Garkalnē un

Inčukalnā 18.12. 2009.
Mācību darbs.
Katram mūzikas nodaļas audzēknim pusgadā jānokārto divi pārbaudījumi: tehniskā ieskaite un
mācību koncerts mūzikas instrumentu specialitātēs. Mācību gada noslēgumā notiek pārcelšanas
eksāmens.
Mākslas nodaļā katru pusgadu notiek audzēkņu darbu starpskate un skate, kur pedagogi novērtē
skolēnu paveikto.
Pēc izglītības programmas apguves audzēknis kārto valsts pārbaudījumus, pēc kuriem tiek izsniegta
apliecība par profesionālās ievirzes izglītību. 2009. gada maijā Inčukalna Mūzikas skolu absolvēja 3
audzēkņi, Vangažu mūzikas un mākslas skolu- 11 audzēkņi.
Mācību maksa.
Ar vecākiem ir noslēgts savstarpējās sadarbības līgums, kurā noteikta mācību maksa Ls10 mēnesī
mūzikas programmās, Ls 12 mākslas programmā. 2009.gada novembra mēnesī Inčukalna novada
domē tika iesniegts projekts par audzēkņu mācību maksas diferenciāciju. Pirmajā lasījumā tas tika
atlikts uz 2010. gada budžeta pieņemšanu. Projektā tika iekļautas izmaiņas mācību maksās par
mūzikas un mākslas skolu vienas ģimenes bērniem un bērniem, kas vienlaicīgi apgūst divas
programmas.
Garkalnes un Berģu mācību punkti.
Pamatojoties uz Garkalnes Domes lēmumu Nr.11 2009. gada 30.septembrī par Berģu Mūzikas un
mākslas skolas dibināšanu, tika uzsākts skolas atdalīšanas process. Inčukalna un Garkalnes novadu
starpā tika noslēgta savstarpēja vienošanās par skolotāju un audzēkņu pārejas procesu no Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skolas uz Berģu Mūzikas un mākslas skolu.

Vangažu vidusskola
Vangažu vidusskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības
likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Vangažu vidusskolas
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nolikumu, kuru apstiprina Inčukalna novada dome. Vangažu vidusskola ir Inčukalna novada skola no
2010.gada jūlija.
Vangažu vidusskola jauno mācību gadu uzsāka ar 373 skolēniem. Sociālo vidi raksturo vecāku
izglītības sadalījums: augtākā izglītība - 24%, vidējā speciālā - 47%, vidējā - 23%, pamatizglītība 6%. 40 % skolēnu nāk no mazturīgām ģimenēm. Ir negatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums
(samazinās arī skolēnu skaits).

Īstenojamās
izglītības

programmas

Šobrīd

skolā realizē 5

izglītības

programmas

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas
izglītības mazākumtautību programma
pamatizglītības programma ar latviešu mācībvalodu
mazākumtautību pamatizglītības programma
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma

Kods

Licences nr.

00011121

8575

2101 11 11

V-766

2101 11 21
3101 10 11

V-767
V-1549

154

3101 10 21

V-1550
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Skolēnu
skaits
42
124

14

Skolā ir 22 klašu komplekti un 2 pirmskolas grupas.
Skolas budžeta nodrošinājums
Samazinātais skolas budžets izglītības procesa nodrošināšanai ir pietiekams.
2007.

2008.

2009.

2010.

Pašvaldības finansējums

273 971

319 766

230 077

175 130

Valsts mērķdotācija

243 922

321 475

275 116

175 063

Remontdarbiem

73 250

34 349

-

15 000

Mācību grāmatām

5 122

4 847

2 369

3 000

517 893

641 241

489 405

364 471

Kopā
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Skolā papildus var apmeklēt interešu izglītības programmu pulciņus
Kultūrizglītības jomā
kori 2.- 4. klase;
kori 5.-9.klase;
drāmas studiju 6.-12.klasei
drāmas studija 1.-4.klasei
leļļu teātri
lietišķās mākslas darbnīcu
jauno mākslinieku radošā darbnīcu
deju grupu ,,Kolibri”

Sporta izglītības jomas pulciņš ,,Audz vesels”.
Skolēniem ir iespēja apmeklēt pašvaldības finansētas sporta sekcijas - rokasbumba, futbols,
džudo,

peldēšana.
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Skolas telpās darbojas Inčukalna novada Mākslu skolas Vangažu nodaļa.
Skolā strādā 36 pedagogi, 3 no tiem ir pirmskolas pedagogi. 14 pedagogi ir šis skolas
absolventi.
Skolā ir 21 tehniskais darbinieki.
Skolā mācās 28 skolēni no citām pašvaldībām.
Skolā strādā atbalsta personāls – logopēds, skolas medmāsa, psihologs.
Skolā strādā 36 pedagogi, 3 no tiem ir pirmskolas pedagogi. 14 pedagogi ir šis skolas
absolventi
Skolotāju sastāvs procentuāli pēc izglītības:
35 skolā strādājošiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem
• maģistra grāds ir 7 skolotājiem,
• vienam skolotājam ir doktora grāds,
1 skolotāja ir latviešu valodas centralizēto eksāmenu darbu vērtētāja, kā ISEC ārštata
metodiķe.
Viena skolotāja mācās 5.kursā LU.
11 skolotājiem ir otrā specialitāte
Vēstures un krievu valodas skolotāji iesaistās mācību priekšmetu asociāciju darbā.
2008./2009. mācību gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana
•

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana vispārējās vidējās izglītības

jaunās koncepcijas ieviešanā
Sasniegtais
Ar 2008./2009.mācību gadu jaunos valsts vidējās izglītības standartus uzsākuši īstenot matemātikas,
bioloģijas, fizikas, ķīmijas, sporta un svešvalodu skolotāji. Pārējo mācību priekšmetu skolotāji
turpina iepazīšanos ar standartiem un tiem atbilstošajām mācību priekšmetu programmām.
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2007./2008.m.g. ESF projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu,
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” iesaistījies 5 skolotāji. Skolotāji piedalījās semināros un
tālākizglītības kursos savā specialitātē un IT izmantošanā, apguva moderno mācību tehnisko
līdzekļu lietošanu un jaunu mācību metožu izmantošanu. Kā galvenos ieguvumus projektā skolotāji
vērtē apgūtās jaunās pieejas un darba metodes, tai skaitā IT izmantošanu, vērtēšanas prasmes,
uzdevumu, pārbaudes darbu piemērus, izveidoto starppriekšmetu saikni un savstarpējo sadarbību.
Tiek aprobēti ESF mācību līdzekļi prioritārajos mācību priekšmetos.
•

Mācību procesa individualizācija un diferenciācija.
Sasniegtais

Organizēti MK semināri par diferenciāciju mācību procesā.
Ir izstrādāti metodiskie materiāli diferenciācijai.
Ir apzināta informācija par talantīgiem skolēniem un par tiem, kuriem ir grūtības mācībās.
Ir noteiktas konsultācijas visos mācību priekšmetos.
•

Skolēnu patstāvīgā darba kvalitātes uzlabošana
Sasniegtais

Organizēti MK semināri par skolēnu patstāvīgu darbu organizēšanu stundās un ārpusstundām.
Mācību stundās ir mainījusies skolotāju loma, palielinājies skolēnu patstāvīgais darbs.
Skolēniem tiek dota iespēja darboties ar modernām informācijas tehnoloģijām.
Vidusskolas skolēni iesaistīti ZPD izstrādāšanā.
Projektu un stundas laikā skolēni uzlaboja prasmi prezentēt savu darbu.
•

Mācību darba sasaiste ar karjeras izglītību
Sasniegtais

Skola realizē „Karjeras programmu”. Skola sadarbojas ar karjeras izvēles centru.
Regulāri organizēja „Ēnu dienas”.
Apzināta skolotāju pieredze pašvērtējuma izmantošanā mācību stundas un audzināšanas darbā.
Skolēni prot izvērtēt savus mācību sasniegumus un izvirzīt turpmākos mācību mērķus un
uzdevumus.
•

Skolēnu apzinātas uzvedības un disciplīnas veicināšana
Sasniegtais

Apzināti un audzināšanas darbā tiek izmantoti skolas bibliotēkā pieejamie metodiskie materiāli
klašu audzinātāju darbam. Klašu audzinātāju metodiskā komisija organizē kursu atziņu un labākās
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audzināšanas darba pieredzes popularizēšanu. Skolas audzināšanas darba programmā ir ietverti
temati par skolēnu pašdisciplīnu.
Klases audzināšanas stundās regulāri tiek akcentēti jautājumi par apzinātu disciplīnu, ētikas
normām, savstarpējo cieņu, uzticēšanos un izpalīdzību.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi katru gadu tiek apspriesti, tiek izskatīti iesniegtie priekšlikumi,
nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. Noteikumu ievērošanas nodrošināšanā iesaistās
skolēnu pašpārvalde. Pašpārvalde izstrādājusi priekšlikumus kārtībai disciplīnas pārkāpumu
novēršanai un nodrošina pasākumus šīs kārtības īstenošanai.
Ir apzināti skolēni, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācību darbā.
Ir izstrādāta sistēma par kavējumu uzskaiti un neattaisnoto kavējumu samazināšanu.
Skolā notiek pasākumi apzinīgas disciplīnas un uzvedības nostiprināšanai.
•

Skolotāju tālākizglītība un pieredzes apmaiņa mācību metožu pilnveidošanā
Sasniegtais

Skolotāji informēti par tālākizglītības iegūšanas iespējam un atbalstīta skolotāju izglītošanās
maģistrantūrā, kursos un piedalīšanās semināros. Veicināta pedagogu pieredzes apmaiņa un
sadarbība ar jaunāko mācību metožu izmantošanu dažādu mācību priekšmetu stundās. Organizētas
atklātās stundas. Notika pedagoģiskās padomes sēdes par efektīvām mācību metodēm un IT
pielietojumu stundās.
Lielākā daļa skolotāju piedalījās ESF Nacionālās programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības
metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” un apguva pedagogu profesionālās

pilnveides

programmu ,,Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā”.
Skolotājiem arī skolā tiek regulāri organizēti kursi datorzinībās un IT apgūšanā.
Paplašināta sadarbība ar RPIVA.
•

Vērtībizglītības īstenošana sadarbībā ar skolēnu ģimenēm.
Sasniegtais

Izstrādāta audzināšanas programma. Skolas audzināšanās programmā ir ietverti temati par
tikumiskiem jautājumiem. Klases audzināšanas stundās regulāri tiek akcentēti jautājumi par ētikas
normām, savstarpējo cieņu, uzticēšanos un izpalīdzību.
Organizētas kvalitatīvas lekcijas vecākiem un pedagogiem par savstarpējas saskarsmes jautājumiem.
Rīkoti ģimeņu pasākumi skolā
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Mācību un metodiskais darbs
Skolā sekmīgi darbojas 5 metodiskās komisijas(turpmāk tekstā MK).:
• klašu audzinātāju;
• valodas ;
• sākumskolas;
• radošu priekšmetu;
• matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību.
Metodiskās komisijās skolotājiem ir iespējas konsultēties ar kolēģiem par mācību
priekšmetos izmantojamām programmām, saņemt jaunāko informāciju par izmaiņām programmās,
kā arī ir iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi mācību programmu apguvē. Tematisko plānu izveidi
vada skolas MK, kas izvērtē skolas izglītības programmu īstenošanu un iesniedz priekšlikumus
skolas vadībai programmu pilnveidei.
Skolotāji izmanto daudzveidīgas, skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un
mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes. Stundu hospitācijas materiāli, anketēšanas rezultāti, sarunas ar skolēniem un vecākiem liecina, ka skolotāji prasmīgi un profesionāli organizē mācību
procesu, veiksmīgi izmanto stundai paredzēto laiku. Vairāki skolotāji ir apguvuši darbu ar interaktīvo
tāfeli un izmanto šīs tāfeles mācību stundu organizēšanā. Šiem jautājumiem ir veltītas tematiskās
pedagoģiskās padomēs sēdes, MK tematiskie semināri. MK sanāksmēs tiek analizēta dažādu metožu
lietderība.
Skolā ir sistematizēta informācija par skolotāju tālākizglītību. Skolas vadība regulāri sadarbībā
ar pašvaldību finansiāli atbalsta skolotāju vēlmi un nepieciešamību paaugstināt kvalifikāciju. Skolas
budžetā ir plānoti līdzekļi tālākizglītības nodrošināšanai.
Skolotājiem arī skolā tiek regulāri organizēti kursi datorzinībās un IT apgūšanā.
20 skolotāji iesaistās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”. 5 skolotājas ir ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” dalībnieces.
Periodiski sadarbībā ar LU, Sporta akadēmiju un RPIVA tiek nodrošinātas studentiem mācību
prakses.
Īstenojot mācību priekšmetu programmas, skolotāji mācību vielu saista ar reālo dzīvi, izmantojot konkrētus, bērniem saprotamus sadzīves piemērus. Mācību priekšmetu skolotāji organizē stun-
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das brīvā dabā (bioloģijā, matemātikā, dabas zinībās). Latviešu valodas stundas tiek organizētas sadarbībā ar skolas un pilsētas bibliotēku. Fizikas praktiskajos darbos vidusskolā un ķīmijas ZPD
rakstīšanai ir iespējams izmantot RTU laboratoriju un tehniskos līdzekļus. Skolas mācību darbā tiek
izmantots skolas muzejs. Notiek mācību ekskursijas, izglītojoši pasākumi muzejos, teātra izrāžu apmeklējumi. Skolotāji ir apguvuši mūsdienīgas tehnoloģijas un ir nodrošināti ar iespējām izmantot tās
savā darbā. Mācību gada beigās MK sanāksmē skolotāji vienojas par mācību grāmatas, darba burtnīcas
izmantošanu katrā klasē, katrā priekšmetā. Izmantojamo mācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts
tiek izsniegts katram skolēnam.
Skolotāji izmanto dažādus uzskates līdzekļus: kartes, tabulas, maketus, tehniskās ierīces.
Lielākā daļa skolēnu izmanto visus viņiem pieejamos resursus – datorklasi ar interneta pieslēgumu, skolas un pašvaldības bibliotēku, sporta zāli, kā arī mājās pieejamos resursus. Skolēniem ir plašas
iespējas prezentēt savu darbu gan mācību stundās, gan projektu nedēļās (pamatskola), gan zinātnisko
darbu aizstāvēšanā (vidusskola).
Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Mācību gada sākumā skolēni un viņu
vecāki iepazīstas ar „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību” un apstiprina to ar savu parakstu. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem.
Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji atspoguļo un apkopo skolēna izaugsmes dinamiku.
Secinājumus par skolēnu izaugsmi tālākā darbā izmanto klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji.
Skolotāji apkopo un analizē pārbaudes darbus. Skolēni ir iepazīstināti ar pārbaudes darbu vērtēšanas
kritērijiem.
Skolēnu stundu apmeklējums tiek regulāri uzskaitīts. Klašu audzinātāji, sadarbībā ar skolas
vadību, strādā ar skolēniem un viņu vecākiem, lai novērstu neattaisnotus mācību stundu kavējumus.
Ar skolēna sasniegumu vērtējumiem regulāri tiek iepazīstināti skolēnu vecāki: ar ierakstu
dienasgrāmatās, ar sekmju izrakstu (1x mēnesī skolēnu dienasgrāmatās) un individuālajās pārrunās. Daudziem vecākiem ir iespēja sekot sava bērna sekmēm e-klases dienasgrāmatā.
Skolēnu neveiksmes tiek apspriestas un analizētas individuālās pārrunās ar skolēnu un
viņa vecākiem.
Sadarbība ar vecākiem
Vecāki informāciju par skolas darbu var iegūt: skolēna dienasgrāmatās, informatīvajos
stendos, Vangažu pilsētas mājas lapā, novada un skolas avīzēs, vecāku kopsapulcē un klases
sapulcē, individuālajās sarunās ar klases audzinātāju, e - žurnālā.
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Klašu audzinātāji mācību gada sākumā atjauno informāciju par vecāku dzīvesvietu un
kontakttālruni.
Visiem skolēniem un vecākiem dienasgrāmatās un informācijas stendos ir pieejami iekšējās
kārtības noteikumiem. Skolēnu vecākiem ir iespēja satikties ar skolas administrāciju kopīgajās
vecāku sapulcēs, kā arī Vangažu pilsētas mājas lapā ir pieejama informācija par to, kā var sazināties
ar skolas administrāciju. Vecāki var izteikt viedokli un ierosinājumus skolas darba pilnveidošanai.
Vecākiem un pedagogiem ir iespēja ierosināt aktuālu lekciju tematiku.
Vecāku sapulces skolā tiek organizētas vecākiem pieejamā laikā. Divas reizes gadā skola
organizē kopīgas sapulces, to laikā skolas administrācija prezentē mācību un audzināšanas darba
aktualitātes, kā arī organizē tematiskas nodarbības kvalificētu lektoru vadībā. Vecāku nedēļas
ietvaros skolas administrācija izveido prezentāciju, kurā pārskatāmi atspoguļo informāciju par
skolas darbību reglamentējošiem dokumentiem, mācīšanās sasniegumiem un vērtēšanas sistēmu,
pārbaudes darbu rezultātu labošanu, e-klases ieviešanu, audzināšanas darba galvenajiem virzieniem,
Skolēnu padomes darbību un skolas tradīcijām. Tiekoties ar vecākiem, skola informē par valsts
pārbaudes darba kārtību. Vecāku nedēļas ietvaros tradicionāli noris ģimeņu sporta spēles, “Atvērto
durvju diena”. Skola iepazīstina topošos pirmklasniekus un viņu vecākus ar Interešu izglītības
pulciņu darbu un iniciatīvas uzņemšanās iespējām skolā. Vecāki, kuru bērniem ir mācību vai
saskarsmes grūtības, tiek aicināti uz individuālajām sarunām ar klases audzinātāju, atbalsta
personālu, mācību priekšmetu skolotājiem. Klašu audzinātāji sapulču protokolos reģistrē vecāku
apmeklējumu un ierosinājumus, tiek fiksēti individuālo sarunu rezultāti.
Aktualitātes par skolas pasākumiem, Interešu izglītības pulciņu darba laikiem, pagarināto
dienas grupu darba laikiem, Interešu izglītības pulciņu sasniegumiem konkursos Rīgas rajonā un
valstī tiek atspoguļoti pie informatīviem stendiem un pilsētas avīzē.
Vecāki ir informēti par iespējām izmantot pašvaldības transporta līdzekli.
Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēna sasniegumiem - ikmēneša sekmju
izraksti, atzinības raksti un balvas skolēniem, kas semestri beidz ar optimālu un augstu sekmju
līmeni, atzinības raksti par panākumiem olimpiādēs un konkursos, pateicības vecākiem.
Skola informē vecākus par neattaisnotajiem kavējumiem un saskarsmes problēmām.
Nepieciešamības gadījumā tiek informēta Bāriņtiesa un Vangažu pilsētas sociālais darbinieks. Skola
organizē kopīgu tikšanos ar vecākiem un Nepilngadīgo lietu inspektori.
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Skolotāji un skolas medmāsa informē vecākus par skolēna veselības stāvokli un konsultāciju
nepieciešamību pie skolas logopēda.
Skolā mērķtiecīgi un plānveidīgi tiek organizēta sadarbība starp sākumskolas un pirmsskolas
iestādes, tiek organizēti adaptācijas pasākumi vecākiem un bērniem.
Skolā divas reizes gadā notiek pasākumi vecākiem - Ziemassvētku, Mātes dienas un mācību
gada noslēguma koncerti. Skolas vecāki tiek aicināti piedalīties klašu un skolas pasākumos.

Skolēnu sasniegumi 2008./2009. mācību gadā
Vangažu vidusskolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei. Tās ievērošanu kontrolē
un pārrauga direktora vietniece mācību darbā. Skolēnu zināšanas un prasmes vērtētas objektīvi.
Vērtējumi eksāmenā un gadā atšķiras minimāli. Skolā ir datu bāze, kurā ir apkopoti skolēnu mācību
sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos salīdzinājumā ar rajonu un valsti. Otro gadu
datu bāzes veidošanā tiek izmantota skolvadības sistēma „e-klase”. Skolēnu sasniegumi ikdienas
darbā un valsts pārbaudes darbos tiek analizēti MK sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, klašu
vecāku sapulcēs. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai,
atspoguļota mācību gada darba analīzē.
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Lielākajai daļai skolēnu pamatizglītības posmā (1.-6.kl.)vērtējumi ikdienas darbā ir optimālā
un augstā līmenī. Lielākajai daļai skolēnu pamatizglītības posmā (7.-9.kl.) vērtējumi ikdienas darbā
ir pietiekamā un optimālā līmeni Lielākajai daļai skolēnu vidējas izglītības posmā vērtējumi
ikdienas darbā ir optimālā un augstā līmenī (izņemot matemātiku, fiziku, ķīmiju, kur vērtējumi
ikdienas darbā ir pietiekamā un optimālā līmeni). Skolā ir skolēni, kuru sasniegumi ikdienas darbā ir
tikai augstā līmenī (pamatskolas posmā 2008./2009. mācību gadā 9 skolēni) un ir skolēni, kuri kārto
pēcpārbaudījumus (2008./2009. mācību gadā – 40 skolēni), 4 skolēniem ir noteikts otrais gads.

1.-3. kl.

Pamatskola

Priekšmeti

Skol
ēnu
skait
s

Nepietie
kams
līmenis,
1-3
balles

Pietieka
ms
līmenis,
4-5
balles

Optimāls
līmenis,
6-8
balles

Augsts
līmenis,
9-10
balles

Latviešu valoda

57

2%

26%

53%

9%

61%

+18%

Matemātika

57

2%

18%

56%

7%

63%

+12%

Krievu valoda

27

0%

22%

52%

15%

67%

+49%

OL+AL
OL+AL 2009./20
10. m.g.

Skolē
nu
skaits

Nepieti
ekams
līmenis,
1-3
balles

Pietieka
ms
līmenis,
4-5
balles

Optimāls
līmenis,
6-8
balles

Augsts
līmenis
, 9-10
balles

OL+AL

OL+AL
2009./2
010.
m.g

Latviešu valoda

83

8%

36%

43%

11%

54%

+6%

Literatūra

83

11%

19%

24%

7%

31%

+33%

Angļu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Informātika

83
83
83
83

7%
8%
6%
1%

18%
39%
33%
6%

31%
45%
43%
29%

5%
7%
17%
25%

36%
52%
60%
54%

+23%
+1%
+9%
+32%

Sociālās zinības

83

7%

22%

25%

7%

33%

+35%

Mūzika
Mājturība
tehnoloģijas

83

1%

35%

17%

8%

25%

+39%

83

0%

12%

39%

11%

49%

+26%

Vizuālā māksla

83

1%

13%

43%

4%

47%

+33%

Sports
Krievu valoda

83
59

2%
7%

13%
36%

40%
46%

5%
10%

45%
56%

+46%
+7%

4.-6.kl.

Priekšmeti

un
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Latvijas
un
pasaules vēsture

7.-9.kl.

Priekšmeti

Latviešu valoda
Literatūra
Angļu valoda
Matemātika
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Ģeogrāfija
Sociālās zinības
Mūzika
Mājturība un
tehnoloģijas
Vizuālā māksla
Sports
Krievu valoda
Latvijas un
pasaules vēsture
Informātika

27

4%

Nepietie
Skolē kams
nu
līmenis,
skaits 1-3
balles
101
6%
101
3%
101
7%
101
5%
101
5%
67
9%
67
3%
101
5%
101
5%
101
2%

30%

Pietieka
ms
līmenis,
4-5
balles
41%
32%
44%
50%
50%
31%
52%
28%
42%
28%

37%

Optimāls
līmenis,
6-8 balles

26%

63%

Augsts
līmenis
OL+AL
, 9-10
balles

+2%

OL+AL
2009./201
0. m.g.

45%
51%
40%
36%
34%
48%
30%
48%
44%
57%

0%
3%
1%
2%
6%
3%
6%
11%
0%
3%

45%
54%
41%
38%
40%
51%
36%
58%
44%
60%

+7%
+5%
+4%
+19%
+10%
-9%
+6%
-3%
-3%
-11%

101

3%

15%

60%

11%

71%

-8%

101
101
101

5%
5%
1%

27%
19%
45%

55%
60%
42%

4%
4%
1%

59%
64%
43%

+17%
+5%
+12%

101

8%

48%

29%

6%

35%

+9%

34

0%

24%

53%

9%

62%

+15%

Beidzot 2008./2009.mācību gadu, pamatizglītības programmā salīdzinoši visvairāk optimālu
un augstu vērtējumu (vairāk par 50%)ir sportā, mājturībā un tehnoloģijās, dabaszinībās, Latvijas un
pasaules vēsturē, ģeogrāfijā un informātikā. Vairāk nepietiekamu vērtējumu fizikā, matemātikā,
literatūrā. Tātad skolēniem vairāk padodas mācību priekšmeti, kuros mācību kabinetos ir
daudzveidīgie mācību līdzekļi un IT, grūtāk ir eksaktā cikla mācību priekšmetiem. Daļai skolēnu ir
vāja lasītprasme un intereses trūkums daiļliteratūras apguvē.
Vidusskolā

Viduss

Priekšmeti
Latviešu valoda
Literatūra

Skolē
nu
skaits
36
36

Nepietie
kams,
1-3
balles
0%
0%

Pietieka
ms, 4-5
balles

Optimāls
, 6-8
balles

Augsts,
9-10
balles

OL+AL

OL+AL
2009./20
10. m.g.

22%
33%

72%
61%

6%
6%

78%
67%

-22%
-13%
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kola

Angļu valoda

36

0%

25%

69%

6%

75%

-21%

Matemātika

36

8%

39%

50%

3%

53%

-21%

Bioloģija

36

0%

25%

64%

11%

75%

-19%

Fizika

36

8%

36%

53%

3%

56%

-10%

Ķīmija

36

3%

56%

31%

11%

42%

-6%

Ģeogrāfija

25

0%

32%

32%

36%

68%

-3%

Informātika

13

0%

8%

62%

31%

92%

-8%

Biznesa
ekonomiskie
pamati

36

3%

44%

44%

8%

53%

-15%

Kultūras vēsture

36

0%

31%

67%

3%

69%

+5%

Sports

36

0%

14%

67%

11%

78%

-18%

Krievu valoda

36

0%

33%

64%

0%

64%

+4%

Vēsture

36

0%

39%

56%

6%

61%

+3%

Veselības mācība

11

0%

0%

82%

18%

100%

-25%

Vidējās izglītības posmā nav tik krasas atšķirības, un visvairāk vērtējumu augstā līmenī ir
kultūras vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā un sportā. Tāpat kā pamatizglītībā, vājāki rezultāti ir
matemātikā un fizikā. Samazinājās augstu un optimālu līmeņu skaits I semestrī 2009./2010. m.g.
Rezultāti tiek izanalizēti MK sanāksmēs, kā arī individuālajā sarunā ar skolēniem un vecākiem.

Centralizēto eksāmenu līmeņu sadalījums 2009.g.
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40%
30%
20%
10%
0%

A

B

C

D

E

F

Vangažu vidusskola

0%

15%

36%

36%

13%

0%

Rīgas rajons

5%

22%

32%

27%

11%

2%

4.68%

18.35%

26.16%

26.96%

17.71%

6.14%

Valstī

Salīdzinot ar rajonu un valsti iepriekšējā mācību gada rezultātus angļu valodā, latviešu valodā
un matemātikā (kārto visi skolēni), varam secināt, ka A līmeņi nav bijuši, savukārt B līmenis ir bijis
mazāk kā rajonā un valstī līmenī. Tāpat nākas secināt, ka C un D līmenis ir vairāk kā rajonā un
valstī, savukārt E līmenis ir mazāk kā valstī un rajonā, bet vispār nav vērtējumu F līmenī. Jāatzīmē,
ka nekad nav bijis gadījums, ka kāds no skolēniem nebūtu saņēmis vērtējumu. Salīdzinot
centralizēto eksāmenu rezultātus ar Rīgas rajonu un valsti, redzams, ka kopējās tendences skolā ir
līdzīgas - vairāk vērtējumu ir C un D līmenī.
Skolēnu tālākizglītība pēc vidējās izglītības iegūšanas
2008./2009. m.g. absolventi turpina mācīties:

Skolēnu tālākizglītība pēc pamatizglītības iegūšanas
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2008./2009. m.g. 9. klašu absolventi turpina mācīties:
29

30
25

29

29

21

20
15
10

6

5
0

1
Vangažu vsk.

Citas vsk.

Vidējā spec.

Atbalsts skolēniem
Skolēnam, iestājoties skolā, vecāki aizpilda anketu, kurā sniedz vispārīgas ziņas par bērna
veselības stāvokli. Skolas medmāsa, sadarbojoties ar pilsētas ģimenes ārstiem, organizē ikgadējo
profilaktisko veselības pārbaudi, apskates rezultāti tiek fiksēti. Nepieciešamības gadījumā medmāsa
informē vecākus par bērnu veselības stāvokli (redze, stāja, mutes dobuma stāvoklis). Skolas
medmāsa sniedz pirmo palīdzību traumu, negadījumu vai pēkšņu saslimšanas gadījumos un par to
informē vecākus.
Skolā darbojas kafejnīca un ēdnīca, kurās skolēniem ir iespēja paēst siltas pusdienas. Skolā
tiek veikta aptauja, lai izzinātu skolēnu dienas režīmu un ēšanas paradumus. Tiek pievērsta
uzmanība veselīga uztura jautājumiem.
Skola rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās un tās teritorijā. Ir noteiktas skolas vadības,
skolotāju un tehnisko darbinieku dežūras.
Saskaņā ar VISC ieteikumiem divas reizes gadā tiek organizēta Drošības nedēļa 1.-12. klasēm
(tematiskās lekcijas un audzināšanas stundas, viktorīnas, video filmas, sporta sacensības, pirmās
palīdzības un ceļu satiksmes dalībnieku drošības nodarbības). Skolēnu padomes pārstāvji organizē
apmācošas rotaļnodarbības pirmsskolas, sākumskolas skolēniem. Pamatskolas un vidusskolas
skolēniem, sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem un organizāciju „Papardes zieds”, Valsts
policiju, tiek organizētas nodarbības, vecumam un interesēm atbilstošas. Ir izveidojusies sadarbība
ar „Ceļu skolas” lektoriem, apmācot sākumskolas skolēnus ceļu drošības jautājumos. Tiek
organizētas viktorīnas sākumskolas skolēniem, lai izpētītu zināšanu līmeni dzīves drošības
jautājumos. Vienu reizi gadā, pieaicinot speciālistus ugunsdrošībā, notiek plānotas mācību
65

trauksmes, skolēni katru gadu tiek iepazīstināti ar skolas evakuācijas plānu. Regulāri skolēni tiek
instruēti par rīcību dzīvībai bīstamās situācijās, atkārtoti ar to iepazīstina pirms ekskursijām, skolēnu
brīvdienām. Priekšmetu skolotāji, kuri strādā paaugstinātas bīstamības kabinetos, veic drošības
instruktāžu atbilstoši normatīvajos aktos prasītajam. Skolas Audzināšanas programmā tiek norādīta
instruktāžu tematika. Skolas pasākumi notiek tiem piemērotās vietās, to laikā pastāvīgi dežūrē
skolotāji, nepieciešamības gadījumā pilsētas apsardzes dienests.
Skolā sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts
(individuālās tikšanās ar klases audzinātāju, psihologu, novada sociālo darbinieku, skolas
administrāciju). Skola informē vecākus par iespēju saņemt konsultācijas pie minētajiem
speciālistiem. Skolas psihologs organizē nodarbības ar klases grupām, lai uzlabotu mikroklimatu
klasē, motivētu skolēnus mācību darbam, kā arī lai veidotu atgriezenisku saiti starp skolēniem un
psihologu. Klases audzinātāju teorētiskie semināri tiek organizēti, lai pilnveidotu audzināšanas
metodes, kas veicina skolēnu pašapziņu un veido pozitīvo līderu kodolu grupā. Skolēnu emocionālo,
psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanas jautājumi tiek apspriesti tematiskajās Skolēnu
padomes sanāksmēs.
Skolā rīko adaptācijas pasākumus 1., 5., 10. klasēm. Klases mikroklimata uzlabošanas un
saskarsmes iemaņu pilnveidošanai tiek organizētas daudzveidīgas mācību ekskursijas.
Skolas 5.-12. klašu skolēniem ir iespēja darboties Skolēnu padomē. Skolēnu padomes darbs ir
saistīts ar jauniešu tiesību un pienākumu līdzsvarošanu, vērtīborientācijas veidošanu, veselīga
dzīvesveida jautājumu aktualizāciju, personības īpašību izzināšanu un veidošanu. Skolēni var izteikt
priekšlikumus Skolēnu padomē. Skolēni zina un ar parakstu apliecina skolas iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanu.
Skolēni piedalās labdarības pasākumos. Vasaras laikā skolēni piedalījās vasaras darba
brigādēs pilsētas labiekārtošanā.
Skolā izveidotas Interešu izglītības programmas skolēnu personības attīstībai. Interešu
izglītības programmu dalībnieki veiksmīgi piedalās radošajos konkursos skolā, kā arī pilsētas,
rajona un valsts mērogā pasākumos. Labus rezultātus sasniedz skolas sportisti. Interešu izglītības
pulciņos iesaistās gan talantīgie, gan bērni ar saskarsmes un uzvedības problēmām. Ir cieša
sadarbība ar Inčukalna novada Mākslas skolu, tiek organizēti kopīgi pasākumi. Interešu izglītības
programmas dalībnieki piedalās starptautiskajos pasākumos, koncertos.
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Skolā ir izveidota vienota Karjeras programma 7.-12. klasei (2007.-2012. māc.g.). Arī
Audzināšanas programmā visām klašu grupām ir paredzētas tēmas karjeras jautājumu apguvei.
Klašu audzinātāju semināros tiek papildināta programma un izsniegti metodiskie materiāli
darbam ar klasi. Skolas psihologs konsultē izlaiduma klašu skolēnus karjeras jautājumos.
Tiek organizētas tematiskās tikšanās ar atsevišķiem profesiju pārstāvjiem. Tiek aktualizēts
darbs pie Karjeras izglītības programmas pasākumu realizācijas - tematiskas nodarbības, izstādes
„Skola” apmeklējumi, Karjeras dienas, Ēnu dienas pašvaldībā, tikšanās ar studentiem. Direktora
vietnieki audzināšanas darbā ir beiguši kursus „Ievads skolēna izglītības un profesijas izvēles
konsultēšanas jautājumos”,.
Skolas vadība un skolotāji atbalsta un veicina skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos,
sacensībās u.c. pasākumos. Skolas vadība sadarbībā ar pašvaldību atbalsta skolotāju darbu ar
talantīgajiem skolēniem. Skolā tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas talantīgo skolēnu izaugsmei.
Katru gadu skolēni uzrāda labu un augstu sniegumu Rīgas rajona mācību priekšmetu olimpiādēs un
dažādos konkursos. 2008./2009. mācību gadā skolēni ir piedalījušies 8 dažādās mācību priekšmetu
rajona olimpiādēs, ieguvuši godalgotas vietas un atzinības. Skolā regulāri tiek organizēti mācību
motivāciju veicinoši pasākumi- erudītu konkursi, projektu nedēļa, mācību priekšmetu tematiskie
pasākumi. Skola regulāri piedalās laikraksta „Diena” organizētājā erudītu konkursā un skolas avīžu
konkursā. Vizuālās mākslas pulciņi regulāri piedalās dažādos konkursos rajonā un valstī. Skolas
sportisti ar labiem panākumiem piedalās rajona rīkotajās sacensībās.
Skolā apdāvināto bērnu darbība tiek stimulēta- katra mācību semestra beigās skolēniem par
teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem tiek piešķirtas balvas (dāvanu kartes). Balvas saņem
arī godalgoto vietu ieguvēji rajona olimpiādēs. Mācību gada beigās skolēniem ar labām un
teicamām sekmēm, kā arī tiem, kas pārstāvējuši Vangažu vidusskolu ārpusskolas aktivitātēs, tiek
dota iespēja doties vienas dienas ekskursijā par skolas budžeta līdzekļiem. Skolēni par
sasniegumiem tiek apbalvoti arī ar skolas atzinības rakstiem, diplomiem, grāmatām. Skolotājiem par
darbu ar talantīgajiem bērniem tika noteikta kvalitātes piemaksa.
1.-4. klašu skolēniem ir nodrošināta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu.
Skolā ir apzināti tie skolēni, kuriem ir problēmas mācību vielas apguvē. Šiem skolēniem tiek
organizētas individuālās konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem. Skolēniem, kuriem ir
nepietiekams mācību darbs, ir individuālas sarunas ar klases audzinātāju. Tie skolēni, kuri vairākos
priekšmetos uzrādījuši nepietiekamas zināšanas, tiek aicināti uz pārrunām pie skolas
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administrācijas. Skolā notiek sadarbība ar skolēnu vecākiem problēmsituāciju risināšanā. Vecākiem
tiek rakstīts brīdinājums par skolēna iespējamību atkārtoti mācīties tajā pašā klasē. Skolēni sastāda
mācību sasniegumu uzlabošanas programmu. Tā izpildē piedalās skolēni, vecāki, skolotāji un skolas
vadība.
Resursi
Skola ir pilnībā nodrošināta ar nepieciešamajām telpām un kabinetiem, lai realizētu visas
licencētās izglītības programmas. Skolā ir izveidota e-klase. Katram skolotājam kabinetā ir dators ar
interneta pieslēgumu. Skolā kopumā ir 58 datori. Skolā ir 2 interaktīvās tāfeles, 7 mācību kabineti
nodrošināti ar projektoru. Ir 5 televizori, 10 magnetofoni, 9 printeri, 5 kodoskopi, 3 kopētāji, 3
skeneri. Skolēniem ir pieejami kopēšanas un printēšanas pakalpojumi.
Skolā ir bibliotēka un lasītava, datorklase ar interneta pieslēgumu, kuras skolēni un skolotāji
izmanto patstāvīgajam un individuālajam darbam, gatavojoties mācību procesam un veidojot
projektu darbus, referātus. Skolas bibliotēkā un mācību kabinetos ir mācību metodiskie materiāli.
Skolotāji stundās izmanto ierakstus svešvalodās, mūzikas ierakstus, videofilmu ierakstus,
datorprezentācijas.
Skola 100% nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām sākumskolas klasēs un pamatskolas
klasēs(izņemot angļu valodu). Mācību grāmatu fonds tiek papildināts regulāri. Katru gadu tiek
iegādātas metodiska rakstura grāmatas, daiļliteratūra, prese.
Skolai ir savs muzejs ar 2 ekspozīciju telpām.
Rajona mācību kabinetu skatē ķīmijas un bioloģijas kabineti ieguva augstu novērtējumu.
Sporta laukuma un sporta zāle atkārtoti rajona skatēs ir novērtētas ar 3.-4.vietu vidusskolu grupā.
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Inčukalna pamatskola
Atšķirībā no citiem uzņēmumiem skolas mācību un audzināšanas darba izvērtēšana un analīze
notiek pedagoģiskās padomes sēdē katru gadu beidzoties mācību gadam. Parasti jūnija vai augusta
pedagoģiskās padomes sēdē, kad katrs pedagogs izvērtē skolēnu sasniegumus mācību priekšmetos,
kā arī sasniegumus olimpiādēs un dažādos konkursos. Pēdējos gadus skola savu darbu vērtē pēc
septiņu jomu kritērijiem, ko izstrādājusi pasaules banka.
Skolas īstenotās izglītības programmas
Skolā 2008./09. m.g. mācību saturu nodrošināšanai ir licenzētas un akreditētas pamatizglītības
programmas, kods 21011111. Regulāri tiek veiktas izmaiņas pamatizglītības programmā atbilstoši
ārējo normatīvo aktu prasībām. Visas mācību priekšmetu programmas, interešu izglītības
programmas un klašu audzinātāju darba plāni katru mācību gadu uzsākot tiek apstiprināti un īstenoti
atbilstoši licenzētajai izglītības programmai.
2008./09.m.g. plānojot mācību saturu savā priekšmetā, izmantoja gan ISEC izstrādātās mācību
priekšmetu paraugprogrammas, kā arī savus veidotos tematiskos plānus.
2009. gada vasarā licenzēta un akreditēta vēl viena izglītības programma, kas paredzēta
bērniem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611.
Mācību grāmatu saraksts nākošajam mācību gadam tiek apstiprināts katra mācību gada beigās
un iesniegts vecākiem.
Mācīšanas kvalitāte
Veicot skolēnu un vecāku anketēšanu mācību gada beigās, secināju, ka skolā strādā kvalificēts
personāls. Skolotāji ne vienmēr izmanto mācību metodes, kas atbilst skolēnu spējām. Šo problēmu
palīdzēs risināt vasarā licenzētā pamatskolas izglītības programma, kas paredzēta skolēniem ar
mācību grūtībām.
Hospitācijas materiāli liecina, ka skolotāji prasmīgi organizē mācību procesu un maksimāli
izmanto stundai paredzēto laiku.
Skolā strādā 26 skolotāja, no kuriem viens tika atbrīvots par rupju skolēnu drošības noteikumu
neievērošanu.
Mācīšanās kvalitāte
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Savā darbā skolotāji cenšas visus skolēnus motivēt mācīties. Plānojot mācību stundas, izmanto
mūsdienīgas tehnoloģijas, mācību līdzekļus un cita veida mācīšanas metodes, kas atbilst mācīšanas
mērķiem, skolēnu vecumam un mācāmā priekšmeta specifikai, taču strādājot pēc vispārējās
pamatskolas izglītības programmas grūti ir veikt diferenciāciju. Tāpēc analizējot skolēnu
sasniegumus pirmajā pusgadā secinājām, ka skolai jāizstrādā un jālicenzē vēl viena izglītības
programma, kas ļautu skolotājam diferencēt darbu ar skolēniem. No pedagogu puses tiek viss darīts,
kas attiecas uz mācīšanu, taču, ja runājam par mācīšanos, tad ar katru gadu problēmas tikai pieaug,
jo daļa skolēnu vienkārši nemācās ne stundās, ne mājās. Bieži atsevišķiem skolēniem stundās ir
disciplīnas pārkāpumi, kas traucē mācīties pārējiem skolēniem. Pārrunas ar skolēniem un vecākiem
faktiski neko nemaina. Liekas, ka vecāki netiek galā ar audzināšanas darbu un visbiežāk arī skolas
ieteikumus neņem vērā.
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Arī 2008./09. m.g. skolēnu mācību darbu vērtēja ievērojot valstī noteikto kārtību. Skolā ir
vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā, ko nosaka skolā izstrādātais un
apstiprinātais vērtēšanas reglaments. Ar vērtēšanas reglamentu ir iepazīstināti skolēnu vecāki.
2008./09. m.g. skolā mācījās 220 skolēni. Apkopotie dati rāda, ka visaugstākie mācību
sasniegumi ir literatūrā un mājturībā. Kā parasti, grūtāk veicas svešvalodās un matemātikā.
Pedagoģiskās sēdes lēmums bija turpināt darbu pie mācību sasniegumu uzlabošanas ar cerībām, ka
to daļēji palīdzēs licenzētā programma, kas domāta bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
Sadarbība ar vecākiem
Skola regulāri informē vecākus par skolēnu sasniegumiem. Katru mēnesi tiek apkopotas ziņas
par skolēnu neattaisnotiem kavējumiem un nepieciešamības gadījumā tiek informēti vecāki. Skolas
durvis vecākiem ir vienmēr atvērtas un daļa vecāku to izmanto, lai piedalītos mācību stundās un
runātos ar pedagogiem. Klašu audzinātāji 3-4 reizes ir organizējuši savās klasēs vecāku sapulces.
Skolā ir tradīcija organizēt pusgadā reizi pasākumus visiem vecākiem. 2008./09. mācību gada 1.
pusgadā vecāki noklausījās daktera Folkmaņa lekciju „Kā

palīdzēt problēmbērnam.” Otrajā

pusgadā skola organizēja atvērto durvju dienu, kad visi skolas pedagogi laikā no plkst. 16.00 –
20.00 ir savos kabinetos un gatavi individuālām pārrunām ar vecākiem.
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Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
2009.gadā sākumā pateicoties Lattelekom dāvinājumam gandrīz visos kabinetos ir dators, kur
tiek apkopota informācija par katra skolēna mācību sasniegumiem konkrētajā mācību priekšmetā un
tiek veidota skolēnu izaugsmes datu bāze. Tas pats attiecas arī uz valsts pārbaudes darbiem.
Atbalsts skolēnam
2008./09. m.g. tāpat kā iepriekšējos gadus skolā strādā medmāsa, kas sadarbībā ar
pedagogiem, vecākiem un ģimenes ārstiem veic izvērstu veselības aprūpi, uzraudzību, profilaktisko
darbību un vecāku informēšanu par skolēna veselības stāvokli. Katru dienu skolēniem tiek mērīts
cukura līmenis asinīs un pēc vajadzības tiek ievadīta nepieciešamā deva insulīna. Visa gada garumā
bija nodrošināta sertificēta zobārsta pakalpojumi.
Skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt psihologa konsultācijas. Skolēniem, kam
disleksija, ir pieejama logopēda palīdzība.
Skolas piedāvājums, pateicoties arī pašvaldības finansējumam ir daudzpusīgs un spēj
apmierināt skolēnu vajadzības.
Skolā arī šajā mācību gadā 8.un 9. klašu skolēni tikās ar dažādu mācību iestāžu , kas nodrošina
vidējo izglītību, pārstāvjiem. Arī skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par karjeras izglītību.
Katru gadu skola ievāc informāciju par absolventu zināšanu bagāžu un daudzas skolas, kur
mācās mūsu absolventi, izteica pateicību mūsu skolas pedagogiem.
Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām. Kā jau minēju 2009. gada vasarā tika licenzēta
programma – speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods
21015611, pēc kuras 2009./10. m.g. varēs mācīties tie skolēni, kam ir atbilstošs pedagoģiski –
medicīniskās komisijas slēdzieni. Pavasarī ieteikumu mācīties pēc programmas saņēma 10 skolēnu,
taču ne visi vecāki ir gatavi pieņemt, ka viņa bērnam ir mācīšanās grūtības.
Skolas vide
Skolas telpas ir funkcionālas un estētiski noformētas. Sanitārhigēniskie apstākļi klasēs un
pārējās telpās atbilst normām. Taču vajadzību vēl ir daudz. Nepieciešama mācību līdzekļu iegāde,
mēbeļu iegāde, elektrības sakārtošana, ugunsdrošības sistēmas ievilkšana, kā arī siltummezgla
remonts.
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Personāla tālākizglītība
Personāltālākizglītības plānošanā skolas vadība ir ievērojusi skolas attīstības plānā paredzēto.
Skolotāji regulāri apmeklē metodisko komisiju seminārus, ceļ savu kvalifikāciju kursos. 2009. gada
vasarā visi skolas skolotāji saņēma sertifikātu, kas ļauj viņiem strādāt ar bērniem, kam ir mācīšanās
grūtības. Viens skolotājs mācas augstskolā, lai iegūtu otru kvalifikāciju.
Finanšu resursi
2009. gadā skola strādāja vadoties pēc Inčukalna novada domes un Inčukalna pamatskolas
2009.gada 5. februārī noslēgtā finansēšanas līguma Nr. 19/2009. Visi 2009. gada izdevumi ir fiksēti
grāmatvedībā.
Inčukalna novada sporta komplekss
Inčukalna novada sporta komplekss ir pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota 2005.gada
10.jūnijā ar mērķi nodrošināt novada iedzīvotājiem aktīvu brīvā laika izmantošanu, veselīgu
dzīvesveida attīstīšanu un sporta pasākumu organizēšanu.
Sporta

kompleksa

darbības

pamatuzdevumi:
1. Nodrošināt

materiālo

atbilstoši

Izglītības

bāzi
likuma,

Vispārējā izglītības likuma un LR
Ministru

kabineta

noteikumu

prasībām

sporta

priekšmeta

standartu un licenzētu programmu
apguvei

Inčukalna

pamatskolas

audzēkņiem.
2. Realizēt funkcijas sporta dzīves
organizācijas un attīstības jomā,
īstenot valsts un pašvaldības sporta politiku.
Pakalpojumu veidi: sporta zāle, baseins, hidromasāžas vannas, sauna, galda tenisa zāle, biljarda
zāle, trenažieru zāle, solārijs.
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Pakalpojumi

tiek

sniegti:

valsts

iestādēm,

pašvaldību

iestādēm,

publiski

pakalpojumi

privātpersonām, maksas pakalpojumi un pakalpojumi, kas adresēti sabiedrībai kopumā.
Lai iesaistītu iedzīvotājus sporta dzīvē, tika rīkoti novada atklātie pieaugušo un jaunatnes
čempionāti un sporta spēles: daudzcīņa, pludmales volejbols, basketbols, florbols, futbols, dambrete,
zolīte, pokers, badmintons, peldēšanas sacensības, spēka vīru sacensības.
2009.gadā Inčukalna sporta kompleksā notika arī Latvijas un starptautiska mēroga čempionāti
minifutbolā, florbolā, badmintonā, basketbolā un volejbolā.
Inčukalna sporta kompleksā darbojās sporta pulciņi un sporta komandas:
1. peldēšanas pulciņš;
2. florbola komandas: 3 jauniešu, 1 meiteņu, 1 pieaugušo komanda;
3. 4 jauniešu basketbola komandas;
4. 1 pieaugušo futbola komanda.
Inčukalna novada sporta komandas piedalījās vairākos turnīros:
-

Latvijas basketbola čempionātā;

-

Latvijas florbola čempionātā;

-

Rīgas rajona čempionātā

-

Starptautiskajā basketbolā čempionātā Čehijā “Eiro 2009”.

Inčukalna Tautas nams
Inčukalna Tautas namā darbojas sekojoši kolektīvi:
Pašvaldības finansējums:
1. Jauktais koris „Mežābele”- 50 dal.
2. Senioru koris „Atblāzma”- 35 dal.
3. Vidējās paaudzes deju kol. „Virši”-35 dal.
4. Pūtēju orķestris – 35 dal.
5. Amatierteātris- 15 dal.
6. Bērnu amatierteātris- 10 dal.
7. Bērnu deju kol. – 30 dal.
Pašfinansējums:
8. Bērnu vokālais ansamblis- 20 dal.
9. Bērnu sporta deju grupa- 10 dal.
Interešu kopas:
1.
Mākslinieku kopa- 20 dal.
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2.
Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”- 8 dal.
3.
Karate grupa- 35 dal.
4.
Līnijdeju grupa- 20 dal.
Kopā: 323 dalībnieks
Pasākumi: 98 Apmeklētāji kopā: 15276
Finanses: no pašvaldības- 47426,- Ls
no valsts- 1371,- Ls
TN nopelnīti- 2690,- Ls
Kopā: 51 487,- Ls
Svarīgākie TN pasākumi 2009.gadā:
Mākslas dienas 2009.
40. Dziesmu diena
Tautas namam – 80
Bērniem:
Gadskārtu ieražas
Mazo vokālistu konkurss „Inčukalna Cālis 2009”
Lieldienu Jampadracis
„Diegabundžas” muzikāls iestudējums
Ziemassvētku pasākums
Tradīcijas:
Jaungada pasākums
Jaungada karnevāls
Pensionāru jaungada balle un Starptautiskā pensionāru diena
Labdarības pasākums – „Atver sirdi mīlestībai”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi 25. martā un 14. jūnijā
Jāņu nakts pasākums
Kapusvētki
Dzejas diena
Lāčplēša diena
Latvijas republikas proklamēšanas gadadienas pasākums- Goda novadnieku godināšana
Profesionālu mākslinieku viesizrādes un vieskoncerti
Pašdarbības kolektīvu koncerti
Gribētu pieminēt pie novada notikumiem Vangažu baznīcas 220 gadu jubilejas pasākumus

Vangažu kultūras nams
2009.gadā Vangažu k/n strādāja 12 darbinieki.
Ir saglabātas iepriekšējās kultūras nama pasākumu tradīcijas:
• Starptautiskā

bērnu aizsardzības diena,
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• Teātra

dienas festivāls,

• Popiela,
• Mātes

diena,

• Lieldienu

pasakums,

• Ziemassvētku
• Egles

koncerts,

iedegšanas pasākums pie Domes,

• konkurss

''Cālis'',

• pensionāru

apaļo jubileju koncerti,

• tematiskas

izstādes sadarbībā ar pensionāru padomi,

• integrācijas

pasākumi sadarbībā ar kopienām,

• Valsts

Leļļu Teātra izrādes,

• Valsts

un pilsētas svētkos viesojās Liene Šomase. Vēlāk notika atpūtas vakars pilsētas

iedzīvotajiem,
• viesojās

"Māmiņu skola" ar bērnu un jauno vecāku sarīkojumiem,

• jauniešu

mūzikas grupu koncerti (Vasilisa, Oksana Kostjuk, Vasilijs Komanovskis,

hip-hop un breika deju studija - Malish vadībā, utt.)
• diskotēkas

jauniešiem gan kultūras namā, gan vidusskolā. Pagājušajā gadā notika

aptuveni 30 diskotēkas.
Ieviestas jaunas tradīcija kultūras dzīvē:
• 1.oktobrī

Starptautiskā Senioru diena, kuru apmeklēja ap 100 Vangažu pensionāru,

kā arī viesi no Inčukalna un Ikšķiles.
• Dziesmu

konkurss ''Vangažos dzied'' guva lielu atsaucību un 2009.gadā pie mums

viesojās jau dalībnieki no visas Latvijas,
• Jāņu

uzvedums ''Limuzīns Jāņu nakts krāsā', kur piedalījās visi pilsētas pašdarbības

kolektīvi,
• Latvijas
• filmas
• Ir
• Pabeigts

projekts ''Gaismas tilti'' ar pašdarbības kolektīviem,

''Rūdolfa mantojums'' demonstrēšana kultūras namos,

izveidojies pirmsskolas vecuma bērnu latviešu tautas deju kolektīvs "Pīlādzītis",

kultūras nama rekonstrukcijas projekts.
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Inčukalna novada bibliotēka
Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Inčukalna novada bibliotēka (turpmāk tekstā – bibliotēka) ir dibināta 1946. gada 3.janvārī, tā
atradās Inčukalna centrā, vecajā pagastmājā. Kopš 2001. gada bibliotēka atrodas vienā ēkā ar
atsevišķu ieeju, kopā ar Inčukalna novada domi. Inčukalna novada kopēja platība ir 112 km 2.
Novads sastāv no daudziem nelieliem mazciemiem: Gauja, Indrāni, Sēnīte, d/k „Draudzība” Egļupē,
d/k „Kļavas” netālu no Sēnītes, Griķukrogs, Kārļzemnieki, Lielpurvi, kā arī Vangažu pilsēta (no
2009.gada 1.septembra) un pats Inčukalns, kas atrodas novada pašā centrā. 2009.gada 1.septembrī
Inčukalns apvienojās ar Vangažu pilsētu un turpmāk ir Inčukalna novads.
Bibliotēka ir Inčukalna novada kultūras, izglītības un informācijas iegūšanas centrs, kas nodrošina
apmeklētājiem draudzīgu vidi mācībām un brīvā laika pavadīšanai. Pamatojoties

uz

Inčukalna

novada domē apstiprinātajiem bibliotēkas noteikumiem visiem bibliotēkas apmeklētājiem tiek
nodrošināta brīva, neierobežota literatūras un informācijas saņemšana. 2009.gada 27.oktobrī
bibliotēka saņēma akreditācijas apstiprinājumu un tagad 5 gadus var turpināt darbu kā kultūras un
gaismas nesēja. Bibliotēka ir ļoti iemīļota skolēnu, jauniešu un dažāda vecuma un interešu grupu
apmeklētājiem. Bibliotēkas atrašanās vieta ir ļoti pateicīga, jo ir centrā, blakus domei, blakus
veikaliem, blakus Kultūras namam, blakus Dienas centram „Sarma”, blakus poliklīnikai. Bibliotēkai
ļoti laba sadarbība ar visām iestādēm, domi, skolu. Visi Inčukalna novadā notiekošie pasākumi
koordinējas caur bibliotēku. 2009.gadā bibliotēkas vadītāja Vija Onskule kļuva par konkursa
„Pagasta Bibliotekārs - Gaismas Nesējs” uzvarētāju Rīgas reģionā. Tagad Vija ir abu - Vangažu
pilsētas un Inčukalna bibliotēkas - vadītāja. Grāmatu fonds bibliotēkā ir bagāts un lasītāju ļoti
iecienīts. Bibliotēkas lietotāju pieprasījums vienmēr ir izpildīts, par ko saņemam ļoti labas
atsauksmes.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Inčukalna novadā ir četras dzelzceļa stacijas, kā arī kursē skolēnu autobuss, satiksmes
autobuss, kas ļauj Inčukalna novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem no citām pašvaldībām brīvi
nokļūt uz bibliotēku. Bibliotēkai ir viens bibliopunkts, kas atrodas dienas centrā „Gauja”, astoņu
kilometru attālumā no bibliotēkas, kurā Gaujas iedzīvotāji reizi mēnesī var gan saņemt, gan nodot
grāmatas, kā arī pasūtīt tās. Vangažu pilsētā arī ir publiskā bibliotēka, kura no 1.septembra 2009.g.
ir apvienota ar Inčukalna bibliotēku. Vajadzīgo literatūru pasūtam caur SBA, kā arī sameklējam no
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citām bibliotēkām. Tā par 2009.gadu pasūtījām no SBA 78 iespieddarbus, bet mūsu bibliotēka citām
izpalīdzēja ar 201 iespieddarbu. Bibliotēku apmeklē vecāki ar bērniem, ar zīdainīšiem ratiņos,
lasītāji ar ierobežotām kustībām - visi brīvi var apmeklēt telpas, jo grāmatu krātuve atrodas 1.stāvā
un viegli pieejama. Dažus lasītājus, kuri ar laiku ir daļēji zaudējuši pārvietošanās spējas, apkalpojam
mājās, kā arī sadarbojamies ar sociālo dienestu. Bibliotēkai ir trīs nodaļas, diemžēl tās visas atrodas
vienā telpā, kas ir tikai 134 m2, un proti – bērnu, pieaugušo un interneta lasītava.
Bibliotēkas darbs tiek plānots ceturksnim, gadam, kā arī tiek izstrādāts perspektīvais darba
plāns piecu gadu periodam.
Bibliotēkā tiek sniegti arī maksas pakalpojumi, kuri ir apstiprināti Inčukalna novada domē
pēc apvienošanās ar Vangažu pilsētu 14.09.2009.
Bibliotēkā ir reģistrēti 1117 lasītāji, no kuriem 328 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18
gadiem. Sakarā ar bezmaksas internetu bibliotēkā ir audzis bibliotēkas apmeklētāju skaits, bet
izsniegums nav audzis, pat samazinājies, jo daudzi apmeklē šo kultūras iestādi tikai
datorpakalpojumu dēļ. Tas ir vērojams sevišķi bērnu un jauniešu vidū. Bibliotēkas lietotāji labprāt
izmanto bibliotēkas pakalpojumus sestdien, nāk arī mazie bērniņi ar vecākiem, studenti. Daudzi
vēlētos, lai bibliotēka strādā arī svētdienās.

Lietotāju sk.
Izsniegums
Apmeklējumu sk.

2007.g.
944
48697
15195

2008.g.
1031
53498
21513

2009
1117
50646
21616

Bibliotēka apmeklētājiem ir pieejama:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Pusdienlaiks
Nedēļā kopā stundas.

Datori
Printeri

no plkst.10:00 – 19:00
no plkst.10:00 – 17:00
no plkst.10:00 – 13:00
no plkst.10:00 – 17:00
no plkst.10:00 – 17:00
no plkst.10:00 – 13:00
no plkst.13:00 – 14:00
Darbiniekiem
(skaits)
3
3

Lasītajiem
(skaits)
12
-

8 stundas
6 stundas
3 stundas
6 stundas
6 stundas
3 stundas
1 stunda
32 stundas

Pašvērtējums
apmierinošs
neapmierinošs
X
X
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Kopēšanas iekārtas
Skeneri
Fakss
Internets
Informācija mājas lapā

2
1
1
3
1

12
1

X
X
X
X
X

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Pēdējos piecos gados ir daudz strādāts pie bibliotēkas krājuma izvērtēšanas, izslēdzot
novecojušos un maz izmantoto literatūru. Kā redzams tabulās, tad piecu gadu laikā krājuma skaits
īpaši nav mainījies. Protams, arī turpmāk ir jāvelta darbs pie krājuma izvērtēšanas, jo fondā vēl ir
grāmatas, kas tiek samērā maz izmantotas.
Situācijā, kad bibliotēkas telpas ir samērā mazietilpīgas, preses izdevumi bibliotēka tiek
glabāti vienu gadu, pēc kā tie tiek nodoti novada bērnudārziem, dienas centriem un invalīdu
biedrībai.
Bibliotēkas papildinājums sastāv ne tikai no iepirktajiem iespieddarbiem, bet arī no
dāvinājumiem.
Katru gadu apmeklētājiem tiek piedāvāti arvien jaunāka veida un kvalitātes pakalpojumi,
izmantojot informācijas tehnoloģijas, kas veicina Inčukalna novada sabiedrības veidošanos,
izglītošanos un novada veiksmīgu attīstību. Bibliotēka savu
darbu plāno,

sadarbojoties ar Inčukalna novada domi, Rīgas rajona galveno bibliotēku - Salaspils

bibliotēku, kā arī ar citām rajona bibliotēkām un Latvijas Nacionālo bibliotēku, pamatojoties uz
bibliotēkas apmeklētāju vēlmēm un ieteikumiem. Bibliotēkas krājumā ir 16568 vienības (uz
01.01.2010.). Ar katru gadu šo vienību skaits palielinās, tas tiek panākts, plānojot fonda
papildināšanu, atjaunošanu un krājuma attīrīšanu, nu arī pateicoties deputātu atbalstam finansiāli.
Daži bibliotēkas lasītāji lasa tikai žurnālus, tāpēc ir ļoti apmierināti ar bagāto parakstīto
žurnālu klāstu. Sakarā ar bibliotēku apvienošanos mēs veicam žurnālu apmaiņu; atvedam žurnālus
no Vangažu b-kas un viņiem iedodam, kādu nav viņu lasītājiem, tā, piemēram, Vangažu b-kā ir
daudz krievvalodīgo lasītāju, tāpēc iedodam žurnālus, kuru nav viņiem, bet paši sev atvedam GEO,
Yes, Čemodāns, Witch utt.
Bibliotēkas krājuma attīstība tiek balstīta uz bibliotēkas lietotāju grupu informācijas vajadzību
apmierināšanu:
 Mācībām un studijām;
 Individuālo tālākizglītības un mūžizglītības atbalstīšanai;
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 Kultūras, tradīciju, zinātnes un mākslas apzināšanai;
 Praktiska rakstura informācijai;
Kā redzams no zemāk esošās tabulas, tad krājumu komplektēšana uz vienu lietotāju katru
gadu ir mainīga, bet tomēr ar tendenci paaugstināties. Tikai tagad, krīzes apstākļos, ir krities
finansējums literatūras iegādei un presei, tāpēc, parakstot presi 2010.gadam vērtējām, no kuriem
izdevumiem atteikties un kurus paturēt. Pērkot grāmatas, vairāk apsveram, vai pirkt, vai atteikties.

Lietotāji
Iedzīvotāji
Finansējums krājuma
komplektēšanai (LVL)
Līdzekļi krājuma
komplektēšanai uz vienu
iedzīvotāju pašvaldībā
(LVL)
Uz vienu lasītāju (LVL)

2007. gads
944
4496
6401

2008.gads
1031
4547
7002

2009. gads
1117
4582
4759

1,42

1,54

1,03

4,26

Informācijas pakalpojumu attīstība
2005. gadā bibliotēka ieviesa savu elektronisko grāmatu katalogu, kas dod iespēju ātrāk
iegūt informāciju par bibliotēkā esošajām grāmatām, to atrašanās vietu bibliotēkā utt. Šo iespēju
tagad arī piedāvājam bibliotēkas apmeklētajiem, jo bibliotēkā ir uzstādīts atsevišķs dators ar šo
elektronisko katalogu, pie kā jebkurš bibliotēkas lietotājs var pieiet un, ievadot autoru vai citus
viņam zināmos datus par iespieddarbu, noskaidrot, vai iespieddarbs ir bibliotēkā pieejams. To var
arī noskaidrot jebkurš interneta lietotājs, ieejot Inčukalna mājas lapā. Protams, bibliotēkā tiek
izmantoti arī citi pieejamie informācijas resursi, kuros tiek iegūta informācija par jaunākajām
grāmatām, kuras varētu iegādāties. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 12 datori. Informācijas stends
bibliotēkā atspoguļo ne vien informāciju par grāmatu krātuves darba laiku, noteikumiem, maksas
pakalpojumiem, bet arī, kur meklēt palīdzību kritiskos brīžos, kur zvanīt, kur meklēt darbu, kā
rakstīt CV utt.
Bibliotēkas pakalpojumus izmanto ne tikai Inčukalna novadā dzīvojošie, bet arī daudzu citu
pašvaldību iedzīvotāji, kas vai nu strādā Inčukalna novada teritorijā, vai arī dzīvo Inčukalna novada
teritorijā vasaras sezonās (ir deklarēti citās pašvaldībās), vai arī vienkārši ir iecienījuši bibliotēku un
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viņus pilnībā apmierina bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi. Sekojošā tabulā parādīts Inčukalna
bibliotēkas lasītāju sadalījums no dažādām vietām.
Lasītāji:
Inčukalns
Garkalne
Vangaži
Sēja
Krimulda
Allaži
Ropaži
Tumšupe
Sigulda
Rīga
Ādaži
Inciems
Līgatne
Mālpils

Kopā: 1117
977
3
21
4
10
5
3
3
14
70
2
1
3
1

Jau tuvākajā nākotnē bibliotēka plāno uzsākt lietotāju elektronisko reģistrāciju un krājumu
automatizētu izsniegšanu un saņemšanu, kas darbosies kopā nu jau ar esošo bibliotēkas grāmatu
elektronisko katalogu.
Bibliotēkas elektroniskajā grāmatu katalogā ir savadītas visas bibliotēkā esošās grāmatas, un
jaunās grāmatas tiek ievadītas tūlīt pēc apstrādes. Šis katalogs ir brīvi pieejams visiem bibliotēkas
apmeklētājiem un katalogā var iekļūt arī no Inčukalna novada mājas lapas www.incukalns.lv, kur
sadaļā kultūra – bibliotēka ir atrodams katalogs apmeklētājiem. Diemžēl katalogā nav redzams, vai
grāmata ir uz vietas bibliotēkā, vai nav, kas arī ir par pamatu uzsākt bibliotēkas krājumu
automatizētu izsniegšanu un saņemšanu. 2009.gada marta mēnesī tika izveidota bibliotēkai pašai
sava mājas lapa internetā www.biblioteka.incukalns.lv.
Novadpētniecības darbs
Inčukalna

mājas

lapā

www.incukalns.lv,

ir

sadaļa

–

Novadpētniecība

www.novads.incukalns.lv , kurā atrodami materiāli par Inčukalna vēsturi, materiāli par tikšanos ar
interesantiem cilvēkiem Inčukalnā, par Latvijas lielāko problēmu - gudrona dīķi un aktivitātēm ap
to, par interesantiem, nozīmīgiem cilvēkiem - inčukalniešiem. Bibliotēkā ir mapes ar materiāliem
par Inčukalna vēsturi, par vēsturiskām celtnēm novadā, par publikācijām žurnālos, kuros ir minēts
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Inčukalns vai inčukalnieši. Inčukalna novadam par godu ir uzrakstīta grāmata A.Veckalnes un J.
Zandbergas redakcijā „Inčukalna mozaīka”, ko savos pētījumos un rakstos ļoti daudz izmanto
skolēni, studenti un visi interesenti. Bibliotēkā ir mape, kurā mēs krājam visus Inčukalna novadā
izdotos laikrakstus - agrāk bija „Inčukalna laiks”, tagad, pēc apvienošanās ar Vangažiem - „Novada
vēstis”. Ir mape, ko ļoti iecienījuši Dienas centru vadītāji, praktisko darbu darītāji - „Derīgie
padomi”, kurā ir apkopoti materiāli par dažādu dāvanu izgatavošanu, dažādi praktiskie padomi
visdažādākās dzīves situācijās.
Projektizstrāde
Mūsu bibliotēka piedalās visos izsludinātajos KKF projektos, izņemot 2009. gadā, kad
nepiedalījāmies „Bērnu žūrijas” kopējā projektā, bet tikai vietējā mēroga - savā bibliotēkā.
Piedalījās 22 bērni. Vēl mēs ņēmām dalību stāstnieku projektā ”Stāstu laiks bibliotēkās”, stāstījām
pasakas bērnudārza bērniem – „Vecīša cimdiņš” un „Zelta zivtiņa”. Pasakas stāstījām arī Vangažu
bibliotēkā.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Inčukalna bibliotēkas darbinieki sadarbojas ar sava reģiona bibliotēkām - Garkalnes,
Vangažu, Sējas, Siguldas, Allažu un citu novadu bibliotēkām - Līvānu, Juglas, Daugavpils, Jelgavas
ZA bibliotēku. Bibliotēkas darbinieces apmeklē izglītojošos kursus, visus metodiskos seminārus,
mēs meklējam iespējas pašizglītībā (bibliotekārs izglītojas katru dienu, izlasot jaunu presi). Lūdzam
konsultācijas neskaidros jautājumos bibliotekārajā darbā, sniedzam konsultācijas viens otram,
vienmēr saņemam izsmeļošas atbildes neskaidros jautājumos no metodiķes. Sadarbojoties ar
metodiķi, veiksmīgi izgājām bibliotēkas akreditāciju, par ko esam ļoti gandarītas. Sekmīgs darbs ir
veiksmīgas sadarbības rezultāts, jo bez sadarbības nav iespējams mūsu darbs.
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 tie apgūst bibliotēkas darba iemaņas un informācijas apguves
prasmes. Lietotāju apmācība informācijas apguves praksē noris arī ikdienā, veicot individuālo darbu
ar lasītājiem.
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Bibliotēka šogad nav iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”,
bet tikai savā bibliotēkā, vietējā mērogā, kur piedalījās 22 bērni. 32 bērni piedalījās „Bērnu žūrijas
”noslēguma pasākumā 2009.g.janvārī bibliotēkas telpās pie galdiņiem ar tēju, sviestmaizēm un
saldumiem. Vajadzēja atminēt grāmatas nosaukumu pēc izlasītā grāmatas fragmenta. Bija kopīgā
fotografēšanās, deputātu novēlējumi un dāvaniņas. Pie lasīšanas veicināšanas pasākumiem ir jāmin
tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem, piemēram, uz tikšanos ar bērnu rakstnieku M.Runguli bija
sapulcējušies tik daudz skolēnu, ka bija jāmainās vietām. Sākumā viena klase uzdeva jautājumus,
tad nāca otra klase, un atkal turpinājās jautājumu uzdošana, par ko autors pārsteigti teica:
- Kur jums salasījušies tik zinātkāri, sagatavojušies bērni?
Pavisam uz šo tikšanos ieradās 70 skolēni. Pie mums ir šāda atsaucība, jo izveidojusies teicama
sadarbība ar literatūras skolotāju Lilitu Atari. Ļoti jauks pasākums bija kopā ar žurnāla „Mezgls”
vadītāju Ingu Kroiču. Organizējām konkursu krustvārdu mīklu minēšanā. Pavisam piedalījās 18
dažāda vecuma lasītāji; bija gan 3 pirmo klašu skolēni, gan vecāko klašu audzēkņi. Atmiņā
paliekošs un emocionāls bija pasākums bērniem, ko organizēja Hansabankas darbinieču atveidotie
pasaku tēli – Ansītis un Grietiņa. Viņu maskas bija tik skaistas un pašas tik atraktīvas, ka bērniem
šis pasākums sagādāja daudz jautrības. Viena diena bibliotēkā bija veltīta vairāku bērnudārza grupu
ciemošanās bibliotēkā - „Uzbrukums bibliotēkai”. Stāstījām, rādījām, spēlējāmies. Kas to būtu
domājis, ka vakarā, rudenī, tumsā kāds nāks uz pasākumu! Bet bija! Dzejas dienas zem baltajām
akācijām ar dzeju, ar pašmāju un novadnieku dzejniekiem, ar karstu tēju, āboliem un jauku
garastāvokli! Tā mums jau ir jauka tradīcija katru rudeni. Bibliotēka sadarbojas ar Inčukalna novada
pamatskolas bibliotēku. Regulāri skolā tiek izlikti paziņojumi par pasākumiem un jaunumiem
bibliotēkā un līdzīgu informāciju saņemam no skolas, kas veicina ciešu sadarbību starp skolu un
bibliotēku.
Tā kā darbs ar bērniem nav iespējams atsevišķā bērnu nodaļā, tad tam ir izveidota atsevišķa,
neliela zona vismazākajiem lasītājiem tepat lasītāju zālē – īpaši plaukti, noformējums un paklājiņš.
Ir bērnu spēļmantiņas, mašīnas, grāmatiņas ar skaņu, Omes soma ar visiem piederumiem, kuru ļoti
mīl mazie bērni, gan izņemot mantas no somas, gan saliekot.
Bērnu nodaļas darba rādītāji
Rādītāji
Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits

2007.g
213
2627

2008.g
316
4962

2009
328
5827
82

Izsniegums

9242

7188

6114

Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēka ir realizējusi septiņus, projektus piesaistot papildus
līdzekļus (skatīt zemāk tabulā).
VKKF kultūrprogrammas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogramma „Bērnu žūrija”
Gads
2007
2008
2009

Piesaistītie līdzekļi
LVL 103
LVL 215
-

VKKF kultūrprogrammas „Jauno grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām”
Gads
2007
2008
2009

Piesaistītie līdzekļi
LVL 214
LVL 271
-

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Bibliotēkas darbība tiek balstīta uz Inčukalna novada domes 2010.gada septembrī
apstiprināto Inčukalna novada bibliotēkas nolikumu. Inčukalna novada dome ir noslēgusi darba
līgumus ar katru no bibliotēkā strādājošajiem darbiniekiem. Koplīgums starp Inčukalna novada
domi (tās izpilddirektora Oskara Kalniņa personā) un darba kolektīvu noslēgts 01.09.2010., kas
paredz Inčukalna novada domes un bibliotēkas darbiniekiem papildus sociālās garantijas.
Visiem darbiniekiem Inčukalna novada domē ir izstrādāti un apstiprināti amatu apraksti,
kuros skaidri redzami katra darbinieka darba pienākumi.

Bibliotēkas ēkas, telpu
rekonstrukcijas gads
Telpu kopējā platība (m2)
Krātuvju telpas
Lasītāju apkalpošanas telpas
Lasītāju darbavietu skaits bibliotēkā
Telpu tehniskais stāvoklis

Stāvoklis
2001.g

134 m2
122 m2
25

Piezīmes
Bibliotēkas atrodas vienā ēkā ar novada
domi, ar atsevišķu ieeju, telpas
rekonstruētas un izveidotas bibliotēkas
vajadzībām
Nav iespēju tādas izveidot
Bibliotēkas telpās vienlaicīgi
atrasties 25 apmeklētāji

var

labs
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Apgaismojuma atbilstība
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma
atbilstība

labs
labs

Bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis atbilst mūsdienu prasībām, bibliotēka ir aprīkota ar
apsardzes sistēmu, ugunsdzēsības signalizāciju, ventilācijas sistēmu, kondicioniera iekārtu. Tomēr
bibliotēkai trūkst telpas krātuvei, garderobei, noliktavai un lielāku pasākumu organizēšanai, taču, ja
ir nepieciešamība, lielākus pasākumus bibliotēka rīko Inčukalna novada Tautas namā, kas atrodas
50 metru attālumā no bibliotēkas.
Neskatoties uz to, ka bibliotēkā lasītāju apkalpošanas telpa ir samērā maza, ir izdevies
veiksmīgi izplānot, lai telpa būtu ērti pieejama visiem lasītājiem un bibliotēkas apmeklētājiem.
Bibliotekārais personāls
Bibliotēkā strādā trīs darbinieki – bibliotēkas vadītāja, bibliotekāre un datoru speciālists uz
pusslodzi. Lai veicinātu darbinieku vispārējo un profesionālo pilnveidi, darbinieki apmeklē dažādus
kursus, seminārus, dodas pieredzes apmaiņas braucienos, kurus finansiāli atbalsta Inčukalna novada
dome. Iegūtās zināšanas un pieredze veicina darbinieku darba kvalitātes paaugstināšanu un
bibliotēkas modernizēšanu un attīstīšanu. (Zemāk tabulā ir redzami darbinieku apmeklētie kursi,
semināri un pieredzes apmaiņas braucieni).
Gads
2007.g.

Darbinieku
skaits
2
2
2
2
2

2008.g.

2
2
2
2
2
2
2

Kursu tēma
1) IT pamatiemaņu apmācību procesa
bibliotekāriem nodrošināšana;
2) 5. biroja vadītāju un sekretāru konference;
3) Informācijas meklēšana internetā;
4) Elektroniskais paraksts bibliotekāriem;
5) Bibliotekāru un lietotāju saskarsmes veidošana;
6) Latvijas datu bāzu elektroniskie resursi
bibliotēkām
1) Lasītāju motivēšana;
2) Informatīva darbība bibliotēkās;
3) Efektīvās pasniegšanas metodes;
4) Aktualitātes un patērētāju tiesību aizsardzība ES;
5) Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku
lomu zināšanu sabiedrībā;
6) IT un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana;
7) Latvijas datu bāzu elektroniskie resursi
bibliotēkām.

Kursu
skaits
40 st.
8 st.
32. st.
4 st.
32 st.
4 st.
9 st.
36 st.
9 st.
4 st.
36 st.
45 st.
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2
2009.g.

1
2
2
1
1

8) Saskarsmes māksla ar bērniem un pusaudžiem
jaunajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos

4 st.
12 st.

Saskarsmes māksla ar bērniem un pusaudžiem
jaunajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos;
Aktualitātes Eiropas Savienībā.
Stāstu laiks bibliotēkās
Ievēlēta Inčukalna novada Vangažu velēšanu
iecirkņa komisijā

12 st.
4 st.
16 st.

Sekojam līdzi visiem piedāvātiem kursiem, lai izglītotos, celtu savu kvalifikāciju.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Finansējums
(LVL)
Kopā
Pašvaldību budžets
Maksas
pakalpojumi
Sponsorējumi,
ziedojumi
No valsts budžeta

2007

2008

2009.g.

33789
31279
210

39202
37385
27

31344
30537
207

200

500

1050
1290
600
Kā redzams no iepriekš esošās tabulas, tad finansējums bibliotēkai palielinās ar katru gadu,

kas dod iespēju bibliotēkai pilnveidoties, augt un attīstīties. Finansējums bibliotēkai ir atbilstošs
normatīvajos aktos noteiktajam finansējuma apjomam bibliotēkām.
Kā redzams no zemāk esošās tabulas, tad krājumu komplektēšana uz vienu lasītāju mainās
katru gadu, bet tomēr tā ir ar tendenci paaugstināties.

Lietotāji
Iedzīvotāji
Finansējums krājuma
komplektēšanai (LVL)
Līdzekļi krājuma
komplektēšanai uz vienu
iedzīvotāju pašvaldībā
(LVL)
Uz vienu lasītāju (LVL)

2007. gads
944
4496
6401

2008.gads
1031
4547
7002

2009. gads
1117
4582
4759

1,42

1,54

1,03

4,26
Darbiniekiem

Lasītajiem

Pašvērtējums
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Datori
Printeri
Kopēšanas iekārtas
Skeneri
Fakss
Internets
Informācija mājas lapā

(skaits)
3
3
2
1
1
3
1

(skaits)
12
12
1

apmierinošs
X
X
X
X
X
X
X

neapmierinošs

2009. gada budžets ir samazināts un arī nākošais gads būs mazāk finansēts, sakarā ar smago
finansiālo stāvokli valstī.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
Bibliotēkā tiek organizēti gan pašvaldības, gan rajona, gan republikas līmeņa pasākumi –
semināri, konferences, kas vienlaikus veicina arī bibliotēkas publicitāti.
Bibliotēka apmeklētājus informē par dažādiem jaunumiem, ievietojot informāciju Inčukalna
novada mājas lapā www.incuklans.lv , bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.incukalns.lv ,
Inčukalna novada avīzē ”Novada vēstis” (agrāk „Inčukalna laiks”), kā arī Inčukalna iedzīvotājiem
pieejamos laikrakstos „Siguldas elpa”, „Apriņķa avīze”. Lielākie pasākumi tiek atspoguļoti žurnālos
„Karogs”, „Bibliotēku pasaule” un „Logs”. Par interesantākajiem pasākumiem informējam lielākos
preses izdevumus. Esam gandarīti, ka mūsu bibliotēkas abas darbinieces bija uz žurnāla ”Bibliotēku
pasaule” vāka. Par bibliotēkas notikumiem raksta arī deputāte Zinta Nolberga (darbojas kultūras
komitejā), tā, piemēram, par dzejas dienām bija raksts žurnālam „Karogs”.
Bibliotēkā tiek rīkotas izstādes, tematiskie un citi pasākumi:
Pasākumi
2006.g.
2007.g.
2008.g.
2009.g.

Izstādes
Skaits
Apmeklējums
Skaits
Apmeklējums
Skaits
Apmeklējums
Skaits
Apmeklējums

162
158
170
163
107
186
98
200

Tematiskie un citi pasākumi
14
747
12
718
12
731
10
741
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Bibliotēka Inčukalna novada interneta mājas lapā veic gan iedzīvotāju, gan bibliotēkas
apmeklētāju aptauju, kurā cilvēkiem tiek dota iespēja vērtēt bibliotēkas darba kvalitāti, ir iespēja
uzdot jautājumus un sniegt ieteikumus.
Bibliotēkas apmeklētāju aptauja liecina, ka bibliotēkas darbs, tās darba laiks un kvalitāte
viņus apmierina, apmierina arī bibliotēkā pieejamais izdevumu krājums un pakalpojumi.
Lai konkrētāk varētu uzzināt apmeklētāju domas un vēlmes par bibliotēku, reizi gadā, sākot
ar 2010. gadu, tiks veikta visu bibliotēkas apmeklētāju aptauja. Bibliotēkā redzamā vietā ir ierosmju
un atsauksmju klade, kur jebkurš var ierakstīt savas vēlmes.
Savu viedokli un ieteikumus iedzīvotāji izsaka arī Inčukalna novada laikrakstā „Novada
vēstis”.
Pašvaldības aģentūra Sociālās aprūpes māja „Gauja”
2009. gadā PASAM „Gauja” kopējie faktiskie ieņēmumi par sociālo aprūpi bija Ls 302874.
Papildus līdzekļi iegūti sniedzot ēdināšanas pakalpojumus un organizējot bērnu brīvlaika nometni
Olaines pagasta bērniem.
2009. gadā Sociālajā aprūpes māja „Gauja” uz patstāvīgu dzīvi iestājās 12 klienti, izstājās
11, no tiem miruši 10, atgriezušies mājās 1. Klientu skaits uz 2009. gada 1 .janvāri aprūpē bija 58
klienti , bet 31. decembrī 50 klienti . Vidējais vietu aizpildījums gadā sastādīja 54,5 ( 19889 gultu
dienas).
Savu darbību virzījām , lai optimāli apmierinātu klientu vajadzības un nodrošinātu
kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu. Tika domāts par atbalsta
sniegšanu klientam viņa problēmu risināšanā , kur ar katru klientu individuāli strādāja sociālais
darbinieks. Vienu reizi mēnesī notika grupu un kustību terapiju , kuru vadīja psihologs.
Kopumā , lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi iestādē strādā 24 darbinieki. Domāts par
apkalpojošā personāla kvalifikācijas celšanu. Gada laikā visi darbinieki piedalījās kvalifikācijas
celšanas kursos. Pie mums ciemojās pieredzes apmaiņā Jēkabpils pansionāta darbinieki.
Daudz strādāts pie kultūras pasākumu pieejamības nodrošināšanas un saturīga brīvā laika
pavadīšanas klientiem organizējot dažādus pasākumus;
•

Dzimšanas dienu kopējas svinības mēneša jubilāriem;

•

Mācītāja dievkalpojumi katru svētdienu pl. 14.00 un Ziemsvētkos, Lieldienās;
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•

Mātes dienai veltīts koncerts un Lieldienu koncerti;

•

Kopīga līgošana

•

Svinīgā sanākšana un koncerts no Garkalnes

pamatskolas sakarā ar Latvijas

proklamēšanas 91.gadadienu;
•

Ziemassvētku ieskaņas koncerti 11.decembrī Garkalnes pamatskolas koncerts, 17.
decembrī Siguldas cerību spārnu

koncerts, 21.decembrī Gaujas dienas centra

koncerts, 23.decembrī Sidgundas pamatskolas koncerts;
•

28. decembrī kopējā Ziemassvētku eglīte;
Klientiem ir iespēja lasīt grāmatas, avīzes un žurnālus.
SIA „Vangažu Namsaimnieks”

Ziņas par sabiedrību.
1.Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VANGAŽU NAMSAIMNIEKS.
2.Valsts Reģistra Nr.000314237 1993.gada 13.augustā.
3.Sabiedrības rģistrācijas datums komercreģistrā –2004.gada 11.martā.
4.Sabiedrības vienotais reģistrācijas numurs Nr.50003142371
5.Sabiedrības juridiskā adrese un tālrunis: Gaujas ielā 6 Vangaži Inčukalna novads

LV-2136

, tel. 67995139, 67995539, faks 67998695 E-pasts namsaimnieks@vangazi.lv
5a.Biroja adrese un tālrunis: Gaujas ielā 6 Vangaži Inčukalna novads LV-2136 tel. 67995139,
67995539. , faks 67998695 , E-pasts namsaimnieks@vangazi.lv
6.Darbības veids: dzīvokļu komunālā saimniecība, siltumenerģijas pārvade un realizācija.
7.Ziņas par īpašniekiem: Inčukalna novada Dome , reģ.Nr.9000068337 Atmodas iela 4
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads LV-2141
8.Bankas nosaukums, norēķinu konta LV28 BATR 0051 M015 3190 0 AS GE MONEY Bank,
Siguldas filiāle Vangažu nodaļa.
9. Valdes loceklis- Pēteris Elsts līdz 2009.gada 15.decembrim
Valdes loceklis Maksims Griščenko no 2009.gada 16.decembra
10.Galvenā grāmatvede –Ilze Kopmane
11.Revidents – Mirdza Rukmane SIA AUDI &CONS reģ.Nr.40003265710.
12.Vidējais strādājošo skaits pārskata gadā - 61 strādājošie.
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Vadības slēdziens.
Sabiedrībai atskaites gadā 2009.gadā dzīvojamo telpu īres (apsaimniekošanas) maksa Ls/m2
0,34 apstiprināti Vangažu pilsētas Domē 2007.gada 15.jūnijā Nr.7.7.p.1 p.
Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulators sabiedrības uzdevumā
atskaites gadā izdevis sekojošus dokumentus:
-norēķini par siltumenerģijas piegādi saskaņā ar 2008. gada 16.septembrī (protokols nr.1.2/08-12.)
apstiprinātajiem siltumenerģijas tarifiem.
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu siltumenerģijas tarifu izmaiņas ir sekojošas:
Pastāvīgā daļa ietver sevī izdevumus siltumtrašu un siltummezglu apkalpošanai :
-no 2008.gada 15.oktobra noteikta pastāvīgā daļa 0,14 Ls.m2 mēnesī + PVN 10 %.
Mainīgā daļa, saskaņā ar gāzes cenu pieaugumu :
-no 2008. gada 15. oktobra pie dabas gāzes tirdzniecības cenas Ls/1000 m3 90-540 attiecīgi
izmainās siltumenerģijas mainīgā daļa no 25.88 Ls/MWH līdz 53.86 Ls/MWh + PVN 10 %
iedzīvotājiem un PVN 21 % juridiskām personām.

Latvijas Republikas TM Uzņēmumu reģistrā ievērojot likuma „Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru” 14. panta trešo un 15.panta pirmo daļu veikta pamatkapitāla ierakstīšana 2008.
gada 9.janvārī, lēmuma Nr.6-12/1361. un apmaksātā pamatkapitāla parakstītā summa Ls 487912,(Četri simti astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divpadsmit lati 00 santīmi) un apmaksātais
pamatkapitāls Ls 487912,- (Četri simti astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divpadsmit lati 00
santīmi).
Atskaites gadā ieguldījumi SIA „Vangažu Sildspēks” Ls 134000,-, kas sastāda 40,12% no
SIA „Vanagažu Sildspēks” pamatkapitāla.
Atskaites gadā saskaņā ar 2007.gadā noslēgto sadarbības līgumu Vangažu pilsētas sadzīves
atkritumus turpina izvest Siguldas pilsētas pašvaldības SIA JUMIS. Izvesto sadzīves atkritumu
daudzums no Vangažu pilsētas 2008. gadā – 7963 m 3, 2009.gadā – 7336 m3 t.i. par 7.9 % mazāk,
bet lielgabarīta atkritumu izvešana

no 1550m 3

2008.gadā līdz 980 m3 2009. gadā vai

samazinājusies par 36,8 %. Naudas izteiksmē sadzīves atkritumu izvešana rēķinot uz vienu
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iedzīvotāju gadā sastāda Ls/gadā 18.40 vai Ls/mēn. 1,53. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu sadzīves
atkritumu kopējas izmaksas uz vienu iedzīvotāju pieaugušas par 6.2 %.
Apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parādi pašvaldības dzīvokļos (Siguldas
ielā 2 u.c. - 125 dzīvokļi) uz 2010.gada 1.janvāri sastāda Ls 25966.27, salīdzinot ar 2009.gada
1.janvāri – pieaudzis par 18,9 % vai Ls4133,29 .
Ņemot vērā iedzīvotāju zemo maksātspēju – īrnieki un dzīvokļu īpašnieki maksājumus par
apkurei piegādāto siltumenerģiju veic ar 2-3 mēnešu novēlošanos, tādēļ sabiedrībai ik gadu bija
jāņem īstermiņa kredīti, lai varētu savlaicīgi nodrošināt norēķinus ar piegādātājiem par patērēto
siltumenerģiju.
2009.gadā jauns īstermiņa kredīts nav ņemts, bet sabiedrība ir nodrošinājusi naudas plūsmu
ar esošajiem ieņēmumiem.
Iedzīvotāju maksātspējas prognozes nav optimistiskas, tāpēc Inčukalna novada Domei jābūt
gatavai sniegt sociālo palīdzību iedzīvotājiem.
2009.gada veiktie darbi un 2010. gada perspektīvas.

1.Par namu apsaimniekošanu.
2009.gadā no iemaksātājām apsaimniekošanas (īres) maksām veikti paši neatliekamākie
dzīvojamo māju

apsaimniekošanas darbi (remontdarbi, avāriju novēršanai, kā arī saskaņā ar

sabiedrībā izstrādāto plānu) sekojoši darbi:
- izgatavotas un uzliktas teknes un notekas Gaujas ielā 14, Meža ielā 2, Meža ielā 4,Siguldas
ielā 1a, Vidzemes ielā 2
- kāpņu telpu remonti un palodžu uzlikšana Meža ielā 2, Meža ielā 4, Siguldas ielā 1
1.k/t.,Vidzemes ielā 6, Vidzemes ielas 12 5. k/t. remonts,
- balkonu remonti pie atsevišķiem dzīvokļiem Siguldas ielā 4, Vidzemes 13,
- veikts pieprasījums par 467.sērijas dzīvojamo māju balkoniem, jo to vizuālais skats izraisa
lielu nedrošības sajūtu ekspluatācijā. Uz šo saņemts Latvijas būvinženieru Savienības SIA „LBSKonsultants” būvekspertīzes

atzinums 2009.gada jūlijā, ka Parka ielas 4 daži balkoni ir avārijas

stāvoklī.
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Par

daudzdzīvokļu

467.sērijas

dzīvojamās

mājas

balkonu

remontu

risinājumu

izstrādāšanu(balkonu plāksnes atjaunošana un balkona plākšņu nomaiņa pret „franču” balkonu
noslēgts 2009.gada 30.decembrī līguma Nr.2010/06.01-VN.
- nomainīti logi un PVC kāpņu telpās Meža ielā 2 u n Vidzemes ielā 6.
- dūmvadu un ventilācijas šahtu tīrīšana un remonti: Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 14 un
Siguldas ielā 6, Vidzemes ielā 2
- aukstā ūdens stāvvadu remonts tehniskā koridorā Siguldas ielā 3, Smilšu ielā 1,

-

kanalizācijas remonts Siguldas ielā 4, Smilšu ielā 1, Vidzemes ielā 6, Vidzemes ielā 13,
- jumtu un sienu remonti Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 7, Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 13, Gaujas
ielā 16, Parka ielā 4, Priežu ielā 1, Priežu ielā 2, Priežu ielā 3, Siguldas ielā 1a, Vidzemes ielā 5,
Vidzemes ielā 12, Vidzemes 13
-jumtu tīrīšana no sniega un sanesumiem, bēniņu paneļu hermetizācija Gaujas ielā 1, Gaujas
ielā 16, Priežu ielā 1, Priežu ielā 2, Vidzemes ielā 12, Vidzemes ielā 13, Vidzemes ielā 15, Siguldas
ielā 2a, Parka ielā 4, Parka ielā 6, Siguldas ielā 2, Siguldas ielā 2a,
-ieejas jumtiņu remonts Priežu ielā 1, Priežu iela 2, Priežu ielā 3, Siguldas iela 4
-ieejas durvju (iekšējo un ārējo) atjaunošana un remonti .
-cokola un pamata apmales remonts Gaujas ielā 1, Gaujas ielā 3, Gaujas ielā 5, Gaujas ielā
13, Meža ielā 4, Siguldas ielā 1,
-regulāri veikta dzīvojamo māju kāpņu telpu un tām piegulošo teritoriju kopšana.
-regulāri appļauti pilsētas zālieni (ieskaitot pilsētas sporta laukumos), apgriezti dzīvžogi,
novāktas lapas un sniegs attiecīgajos laika periodos.
-sakārtoti atkritumu laukumu segumi un piebrauktuves pie Vidzemes ielas 15.
-regulāri visa gada garumā pēc iedzīvotāju pieprasījuma veikti deratizācijas un dezinfekcijas
darbi dzīvojamo māju pagrabos un kāpņu telpās, kā arī atsevišķos dzīvokļos pēc īrnieku
pārvietošanas.
-veikta pilsētas dekorēšana valsts svētkos, egļu un Vangažu pilsētas Domes ēku rotāšana ar
spuldzīšu virtenēm u.c.
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-atbalstīti darbi Vangažu pilsētas spodrības mēnešu ietvaros.
2.Apkures sistēmas uzturēšana.
Siltumtīklu un siltummezglu uzturēšanai tehniskiem noteikumiem atbilstošā stāvoklī veikti
sekojoši darbi:
-apkures un karstā ūdens stāvvadu remonti Siguldas ielā 1a, Siguldas ielā 3,
-bojāto siltumskaitītāju nomaiņa un karstā ūdens sūkņu nomaiņa Gaujas ielā 9, Gaujas ielā
11, Gaujas ielā 17, Siguldas ielā 1, Vidzemes ielā 2, Vidzemes ielā 4, Vidzemes ielā 5, Vidzemes
ielā 6, Vidzemes ielā 7, Vidzemes ielā 12, Vidzemes ielā 13, Vidzemes ielā 15,
-cauruļu izolācija pagrabos Gaujas ielā 8, Gaujas ielā 13, Gaujas ielā 14, Parka ielā 4, Parka
ielā 6, Priežu ielā 1, Priežu ielā 2, Siguldas ielā 1, Siguldas ielā 3, Siguldas ielā 8, Smilšu ielā 1,
-cirkulācijas sūkņu nomaiņa un remonts Gaujas ielā 4, Priežu ielā 1, Priežu ielā 2, Siguldas
ielā 4
- siltummezglu modernizācija Parka ielā 4, Parka ielā 6, Priežu ielā 2, Priežu ielā 3.

Atskaites gadā sabiedrība ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra uzlabošanai veikusi sekojošo:
-izremontētas darbiniekiem ģērbtuves un darbnīcas Gaujas ielā 6;
-nokomplektēta zāles pļaušanas tehnika.
-atjaunoti darba instrumentu komplekti remontceltniecības brigādes darbiniekiem un
santehniķiem.

Sastādot 2008.gada ieņēmumu izdevumu pārskatu, lai labāk varētu apsaimniekot dzīvojamās
mājas, sabiedrība iesniedza Vangažu pilsētas Domē pieprasījumu Ls 33800,- apmērā šādu
pamatlīdzekļu iegādei:
-mobilā pacēlāja – ēku ārējās apdares, ūdens noteksistēmu, jumtu remontiem u .c. darbiem.
-kompresora – krāsošanas un apmetuma ieklāšanas agregātu.
-gāzes apkures katla nomaiņai Dārzu ielā 14.
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Pēc minētā pieprasījuma līdzekļi 2009.atskaites gadā netika iedalīti.

2010.gadā no iekasētajām īres un apsaimniekošanas maksām paredzēts:
-ventilācijas šahtu pārbaudes,
-kāpņu kosmētiskais remonts,
-lietus ūdens noteku nomaiņa,
-cokolu apmetuma remontu un krāsošanu,
-iekšējo durvju un to stiprinājumu konstrukciju nomaiņu,
-palodžu izgatavošana un uzlikšana,
-ieejas jumtiņu remonts un atkritumu šahtu pievienojumu remonts,
-regulāra tekņu, jumtu un noteku tīrīšana no dažādiem sanesumiem: skujām, lapām, sniega
un ledus.
-dažādi neparedzēti pasūtījuma darbi.
Pie nosacījumiem, ja apsaimniekošanas izmaksas tiek godprātīgi samaksātas, šos darbus ik
mēnesi varētu veikt līdz Ls 2500,- apmērā.

2010.gadā apkures sistēmas pilnveidošanai paredzēts :
-iespēju robežās veikt energoefektivitātes pasākumus dzīvojamās mājās,
-turpināt uzsākto siltumtrašu izolācijas atjaunošanu un uzlabošanu iekšējiem siltumtrašu
tikliem.
-veikt siltummezglu uzskaites un cirkulācijas iekārtu nomaiņu uz energoefektīvākām,
precizākām.
-līdzekļu trūkuma dēļ paliek neatrisināts jautājums par Dārzu ielas 14 gāzes katlu.
Augstākminēto darbu veikšana dzīvojamos namos varētu notikt labāk, ja dzīvokļu īpašnieki
būtu izveidojuši īpašnieku sabiedrības un piedalītos šo darbu plānošanā, veikšanā un īpašuma
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saglabāšanā. Vangažu pilsētā sāk izveidot dzīvokļu īpašnieku sabiedrības: piemērs sabiedrība Meža
ielā 2.
Plānojot 2010.gada izdevumus dzīvojamo māju apsaimniekošanai , jārēķinās ar esošo
ekonomisko situāciju kā rezultātā var samazināties faktiski iekasētie līdzekļi salīdzinot ar
2009.gadu, tādēļ darbu plānošana dzīvojamo māju apsaimniekošanā ir ar piesardzības principu un
pirmām kārtām tiek veikti paši nepieciešamākie darbi.
Pirmās kārtas darbi ir energoauditu un tehniskās apsekošanas darbi dzīvojamām mājām, lai
varētu noteikt kādi steidzamības kārtā darbi veicami darbi dzīvojamo māju tehniskai uzturēšanai, kā
arī renovācijas projektu izstrādes darbi.
2090./2010.gada ziema apliecināja, ka steidzīgi ir jālabo dzīvojamo māju jumti Gaujas ielā
1,3,5, Meža ielā 2,4 Vidzemes ielā 6,7 un Siguldas ielā 6,Dārzu ielā 14.
Lai sabiedrība sekmīgi varētu veikt tai uzticētos darbus, nepieciešami papildus līdzekļilīdzfinansējums Ls40000,- apmērā un iegādātie noteikumiem atbilstošu pacēlāju, gāzes apkures
katlus Dārzu ielā 14, traktoru dzīvojamām mājām piederošo teritoriju, pašvaldībai piederošo
trotuāru, celiņu, laukumu kopšanai, atkritumu laukumu piebraucamo ceļu tīrīšanu, lapu savākšanu
un izvešanu u.c.
4. Par zaudējumu segšanu.
Sakarā ar īres (apsaimniekošanas) maksas izmaiņām no 2007.gada 1.augusta un
siltumenerģijas tarifu atbilstību faktiskajām siltumenerģijas piegādes izmaksām, sabiedrība
2009.gadā

veikusi iepriekšējo gadu zaudējumu pakāpenisku samazināšanos un paredzēts

iepriekšējo gadu zaudējumus pilnībā segt 2010.gadā.
5.Notikumi pēc gada pārskata datuma.
Iedzīvotāji kā pārvaldīšanas formu izvēlas dibināt biedrības un SIA Vangažu Namsaimnieks
saskaņā ar likumu par dzīvokļu pārvaldītāju palīdz to realizēt. Ir notikušas sapulces Gaujas ielā 5,
Siguldas ielā 4.
Gada pārskats apstiprināts 2010.gada 25.martā sanāksmē pie SIA „Vangažu
Namsaimnieks” kapitāla daļu turētāja pārstāvja Inčukalna novada Domes priekšsēdētāja
Arvīda Blaua .
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Bilance uz 2009.gada 31.decembri
Aktīvs

Konta Nr.

1. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
1. Uzņēmuma nemateriālā
vērtība

31.12.2009
LVL

31.12.2008
LVL

364

113

364

113

121,129

62742

66295

122,129
123,129

226040
11368

259323
13765

111,119

Nemateriālie ieguldījumi kopā

II. Pamatlīdzekļi
1. Zemes gabali, ēkas un
būves un ilggadīgie stādījumi
2. Iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi un
inventārs
4. Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas

10

124
2847

Pamatlīdzekļi kopā

III. Ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi
1. Līdzdalība radniecīgo
uzņēmumu kapitālā
Ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Izejvielas, pamatmateriāli
un palīgmateriāli

Piezīmes
numurs

11

131
12

211

Krājumi kopā

II. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
2. Citi debitori
3. Nākamo periodu izmaksas

339383

134000

134000

134000

134000

437361

473496

4785

4904

4785

4904

231
231,238,531
241

13
14
15

125880
11036
1611
138527

92524
6597
1718
100839

261,262,265

16

49240

24917

Debitori kopā

IV. Nauda

302997

95

Apgrozāmie līdzekļi kopā

192552
629913

Aktīvu kopsumma

130660
604156

Bilance uz 2009.gada 31.decembri
Pasīvs
1. Pašu kapitāls
1. Akciju vai daļu kapitāls
(pamatkapitāls)
2. Rezerves:
a) pārējās rezerves
3. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā
peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa

Konta Nr.

Piezīmes
numurs

31.12.2009
LVL

311

17

487912

487912

331

18

16132

16132

342

- 43853

-50883

341

41982
502173

7031
460192

35787
30954

40496
33690

66741

74186

4458

3935

8695

13281

12887

13742

12776

15388

22183
60999
127740
629913

23432
69778
143964
604156

Pašu kapitāls kopā

31.12.2008
LVL

II. Ilgtermiņa kreditori
1.Ilgtermiņa kredīti no kredītiestādēm
2.Atliktā nodokļa saistības

514
432

19

Ilgtermiņa kreditori
kopā

II. īstermiņa kreditori
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm
2. Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
3. Pārējie kreditori
4. Nodokļi un soc.apdrošināšanas
maksājumi

5. Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā

515

19

531,231,238
561,562

21

571,572

20

432

22

Kreditori kopā
Pasīvu kopsumma

PSIA „Vangažu Avots”
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Svarīgākie pasākumi 2009.gadā
2009.gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja ūdens piegādei un kanalizācijas notekūdeņu
novadīšanai Vangažu pilsētas iedzīvotājiem un juridiskām personām.
Svarīgākie gada pasākumi bija Projekta īstenošana, kura sākās 09.05.2008. un ilga līdz
22.10.2009. noslēdzot līgumu ar konkursa uzvarētāju SIA „REMUS” par ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu izbūvi Vangažu pilsētā par kopējo summu 1 768 618, 82 LVL.
Tāpat turpinājās noslēgti līgumi par būvuzraudzību ar būvuzraugu SIA „COWI Latvija” un
SIA „MXM” un līgums par autoruzraudzību ar SIA „ Firma L4”
Gada beigās 2009.gada 1.decembrī, PSIA „Vangažu Avots” noslēdza civiltiesisko līgumu
grozījumus Nr.1. ar Latvijas Republikas Vides ministriju par Projekta īstenošanu un Kohēzijas
fonda finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.
Pakārtoti šim civiltiesiskajam līgumam tika ieskaitīts avansa maksājums 20% apmērā Valsts
kasē uz PSIA „Vangažu avots” konta 786682,19 LVL.
2009.gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja jaunos tarifus ūdens apgādes un
kanalizācijas pakalpojumiem.
2009.gadā divas reizes tika veikta ūdenstorņa profilaktiskā skalošana, kā arī ugunsdrošības
un darba drošības sistēmas uzlabošana.
2009.gada bija vairākas lielas ūdensvadu tīklu avārijas, kas tika likvidētas
Kopumā izvērtējot uzņēmuma darbību ziņoju, ka 2009.gadā, tika veikti sekojoši darbi lai
nodrošinātu galveno uzņēmuma uzdevumu - nodrošināt Vangažu pilsētā dzeramā ūdens piegādi un
notekūdeņu novadīšanu:
1. Tika veikta ūdensvada skalošana caur hidrantiem Siguldas, Gaujas, Priežu, Vidzemes, dārzu,
Smilšu, Parka ielās
2. Likvidēti kanalizācijas tīkla aizsērējumi Siguldas ielā 1a, Siguldas ielā 2a sešas reizes
Gaujas ielā 4 reizes, Dārzu ielā. 5 reizes, Vidzemes ielā 3. reizes, Siguldas ielā 3. divas
reizes, Meža ielā 2. reizes, Smilšu ielā 3 reizes.
3. Tika veikti ūdensvada remontdarbi visā pilsētā.
4. Tika likvidētas vairākas lielas ūdens tīklu avārijas.
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5. Saremontēti žogi urbumu akām un uzstādītas brīdinājuma zīmes „Nepiederošiem ieeja
aizliegta”.
6. Tika sakārtotas darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas un noinstruēti darbinieki.
7. Tika reorganizēta uzņēmuma struktūra un tika samazināts strādājošo skaits.
8. Tika noslēgti darba līgumu pielikumi.
9. Tika izstrādāta un apstiprināta dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma 2010.gadam.
10. Tika veikta ūdenstorņa rezervuāra sanitārā apstrāde
11. Tika veikta kompleksā ūdenstorņa skalošana un dezinfekcija (darbus veica SIA „DESCO”
12. Tika nomainīts atpakaļ vārsts kanalizācijas sūkņu stacijā.
13. Tika nomainīts dziļurbuma sūknis.
14. Sistemātiski tika risināti jautājumi par ūdenssaimniecības rekonstrukciju.
15. Sistemātiski vadoties pēc monitoringa programmas tiek veiktas dzeramā ūdens analīzes.
16. Izstrādāju un iesniedzu Regulatoram pakalpojumu jaunos tarifus, kuri tika apstiprināti.
17. Sagatavoju un iesniedzu Gada pārskatu par 2009.gadu.
18. Sešas reizes veicām talku kanalizācijas sūkņu stacijā.
19. Tika noteikts un samaksāts dabas resursu nodoklis par 2009 gadu.
20. Galv. grāmatvede bija seminārā „ES pilnīgi vai daļēji finansēto projektu grāmatvedības
uzskaites organizēšana ”.
21. Tika uzsākts darba telpu remonts.
22. Tika apmeklēti kursi „Notekūdeņu sastāvs. Attīrīšanas ietaišu procesi un tehnoloģijas”
23. Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs veicām elektromotoru nomaiņu, kā arī kompresoru remontu.
24. Apstiprināju dzeramā ūdens monitoringu 2010.gadam.
25. Uzņēmumā tika veiktas pārbaudes no Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības
inspekcijas
26. Uzņēmumā vairākas reizes tika veiktas pārbaudes no Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes.
27. Tika pēc sūdzības risināti jautājumi ar Darba inspekciju 2 reizes.
28. Tika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts ar SIA „REMUS” par realizēto Eiropas
Savienības līdzfinansēto Kohēzijas fondu projektu „Ūdensaimniecības attīstība 19
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2. Kārta, Vangaži”
Uzņēmumā zaudējumi radušies no neparedzēta lielā avāriju skaita un tīklu remontdarbiem.
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Jācer, ka 2010.gadā uzņēmumam nebūs jāveic neparedzēti remontdarbi ar tik dārgām izmaksām.
Domāju, ka ir iespējams samazināt administratīvo izmaksu.
Uzņēmumam nepieciešams iegādāties darba spējīgu asenizācijas transporta līdzeklis, lai ātrāk un
operatīvāk varētu apkalpot inženiertīklus.
2009.gadā turpināt strādāt pie Kohēzijas fonda projekta realizācijas otrās kārtas, tika izsludināts
atkārtots konkurss uz projekta pirmo kārtu par summu 3 279 849, 52 LVL apmērā, kurā paredzētas
aktivitātes ir kvalitatīva dzeramā ūdenspiegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai.
•

Trīs jaunu artēzisko aku ierīkošana

•

Piecu neizmantojamo artēzisko aku tamponēšanu

•

Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve ar ražību 750m³ /d.n.

•

Ūdens torņa rekonstrukcija ar rezervuāra tilpumu 200 m³

•

Mobilās dīzeļelektrostacijas iegāde.

•

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve ar jaudu

Tāpat turpināt aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadīto piesārņojuma apjoma
pazemināšanu. Kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu.
Piesaistīt vairāk uzmanības sabiedrības tiešo izmaksu efektīvai samazināšanai un
administratīvo izdevumu kontrolei.
2010.gadā nebūs nepieciešams celt tarifus ūdens piegādei un kanalizācijas novadīšanai.
Samazināt elektroenerģijas patēriņu.
Sabiedrības mērķis ir turpināt veiksmīgu komercdarbības attīstību, jaunu tehnoloģiju
ieviešanu, turpināt sadarbību ar būvfirmām, jaunu projektu attīstītajiem, pakalpojumu sniegšanu
siltumtrašu būvniecības, rekonstrukcijas un remonta jomā.
PSIA „Vangažu Ambulance”
Vangažu ambulance nodrošina iedzīvotāju veselības aprūpi pilsētā un veic ar šī uzdevuma veikšanu
saistītās darbības.
Ambulancē ir sekojoši speciālisti:
1. Ģimenes ārsts
2. Zobārsts
3. Ārsta palīgs
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4. Ambulatorās medicīnas māsa
5. Reģistrators
6. Grāmatvede
7. Apkopēja
Ambulancē var saņemt sekojošus medicīniskos pakalpojumus:
1. Ģimenes ārsta konsultācijas
2. Ārsta palīga konsultācijas
3. Zobārstniecības pakalpojumus
4. Vakcinācijas – gan saskaņā ar valsts noteikto imunizācijas programmu, gan kā maksas
pakalpojumus. Var veikt vakcināciju ar gripas, ērču encefalītu, A unB hepatīta, pneimo23,
vējbaku un meningokoka vakcīnām.
5. EKG izmeklēšanu
6. Saņemt sekojošas fizioprocedūras - ultraskaņa, KUF, amplipulss, elektroforēze, kvarcs,
UVČ.
7. Zīdaiņu un pieaugušo masāžas
8. Analīžu veikšana ar stripiem un analīžu noņemšana un nosūtīšana uz NMS laboratoriju
9. Ginekologa konsultācijas reizi nedēļā
Ambulances darba laiki organizēti tādā veidā, lai ārstu spētu apmeklēt gan uz vietas
dzīvojošie un strādājošie pacienti, gan ārpus Vangažiem strādājošie, tādējādi nedēļas laikā ārstu
apmeklēt ir iespējams no 8.00 rītā līdz 20.00 vakarā. Atsevišķa diena tiek plānota bērnu
profilaktiskajām apskatēm un vakcinācijām.
Ārpus darba laika neatliekamo pacientu apkalpošanu nodrošina Rīgas NMP, kuras viena brigāde
pastāvīgi dislocējas Vangažos.
Pie ģimenes ārsta Ināras Laizānes ir reģistrēti 2968 pacienti.
2009. gada laikā Vangažu ambulancē pie medicīnas darbiniekiem ir reģistrēti 25979
apmeklējumi, tai skaitā slimības dēļ – pieaugušie-11214, bērni – 1749 Veiktas 728 mājas vizītes, tai
skaitā pie bērniem – 542. Veiktas 49 ambulatorās operācijas, 2610 procedūras, 3056 EKG, veiktas
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uz vietas un nosūtītas izmeklēšanai – 5518 analīzes, veiktas citoloģiskās izmeklēšanas 512
sievietēm.
2009.gadā Vangažu ambulances ieņēmumi
Izpilde
1. Valsts budžeta līdzekļi (slimokase)
97691
2 Tiešie maksājumi (pacientu iemaksas + maksas 17171
pakalpojumi)
Kopā

114862

Vangažu ambulance maksā Vangažu pilsētas domei par īri, apkuri un telefona nomu.
Risināmie jautājumi:
1. Jāpapildina pašvaldības uzņēmuma „Vangažu ambulance” materiāli tehniskā bāze, lai
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
2. Veselības aprūpē strādājošo medicīnas darbinieku profesionālās izaugsmes stimulēšana un
jaunu kadru piesaistīšana.
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9. KOMISIJAS
Privatizācijas komisija
Vangažu pilsētas Privatizācijas arhīvi iepazīti.
Ir sasauktas 6 Privatizācijas komisijas sēdes. Veikts izskaidrojuma darbs ar iedzīvotājiem par
paātrināti privatizētajiem dzīvokļiem. Sniegtas izsmeļošas atbildes uz neapmierināto iedzīvotāju
vēstulēm.
Noslēgti 2 pirkuma līgumi, kuri ir jau saņēmuši Zemesgrāmatas.
Administratīvā komisija
Inčukalna novada domes administratīvā komisija (turpmāk tekstā - administratīvā komisija)
tiek veidota uz Inčukalna novada domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Inčukalna novada domei.
Administratīvā komisija tiek uzturēta no Inčukalna novada domes budžeta līdzekļiem Inčukalna
novada domes aparāta štatu saraksta ietvaros.
Administratīvā komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Inčukalna
novada domes lēmumus, normatīvos dokumentus, kā arī šo Nolikumu.
Administratīvā komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās,
pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu.
Administratīvā komisija ir izveidota 5 locekļu sastāvā:
- deputāti: Iveta Skurule, Armands Cīrulnieks
- bāriņtiesas pārstāvis: Iveta Kokina
- policijas pārstāvis: Anita Dzērve
- novada iedzīvotāja un domes darbiniece: Svetlana Cepurniece
Komisija ir ievēlējusi:
o
o
o

komisijas priekšsēdētāju – Ivetu Kokinu
priekšsēdētāja vietnieku – Ivetu Skuruli
atbildīgo sekretāru, kurš nav komisijas loceklis – Indru Lazdu Babru

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, locekļu un atbildīgā sekretāra amats tiek apmaksāts pēc
domes noteiktās stundu tarifa likmes.
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Administratīvās komisijas galvenie uzdevumi ir:
Savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi izskatīt un izanalizēt:
a) katra administratīvā pārkāpuma lietas

apstākļus, izlemt

lietu saskaņā ar likumu;

b) attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, un, vai šo
personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi,
vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā
izlemšanā.
c) kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu
izpildi.
d) apkopot, analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, regulāri
informēt par to Inčukalna novada domi.
e) pētīt un izmantot citu pašvaldību un ārvalstu pieredzi pagastu administratīvo pārkāpumu
profilakses sistēmā.
f) sniegt informāciju Inčukalna novada iedzīvotājiem atbilstoši savai kompetencei.
g) izskatīt administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegt
atbildes iesniedzējiem.
Administratīvās komisijas sēdes notiek katru otro pirmdienu gan Vangažos, gan Inčukalnā
pēc ienākošajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem.
2009. gadā administratīvā komisija saņēmusi un izskatījusi 98 administratīvos pārkāpumu
protokolus:
Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa:
n.p.k.
1.

2.

3.

Pants, panta nosaukums
106.p.2.d. – par dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
noteikumu pārkāpšana, ja tas ir izdarīts
atkārtoti gada laikā.
107.p.1.d. – par dzīvnieku slēpšanu no
Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora,
dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai
izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā
152.p.1.d. – par būves renovāciju,

Protokolu
skaits
1

Piemērojamais sods
Brīdinājums Soda nauda
(apmērs lvl)
150,00

1

20,00

1

50,00
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta
projekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus,
kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos) vai
vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās
rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu.
152.p.2.d. – par būves patvaļīgu būvniecību
167.p. – par sīko huligānismu, tas ir,
lamāšanos ar necenzētiem vārdiem
sabiedriskās vietās, apvainojošu uzmākšanos
un citām tamlīdzīgām darbībām, kas traucē
sabiedrisko mieru un kārtību.
171.p.2.d. – par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās
un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma
stāvoklī, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas.
172.p.3.d. – par alkoholisko dzērienu vai
tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā
rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas
nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai.
173.p.1.d. – par bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšanu.
173.p.2.d. – par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz
16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai
lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez
ārstniecības personas norādījuma, vai atradies
dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu.
173.p.3.d. – par 173. panta pirmajā vai otrajā
daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas.
186.p.1.d. – par dzīvošanu bez derīgas pases
vai to aizstājoša dokumenta.
186.p.2.d. – par dzīvošanu bez deklarētas
dzīvesvietas Latvijas teritorijā.
187.p.2.d. – par nolaidīgu pases glabāšanu,
kuras rezultātā pase pazaudēta.

Kopā:

4
2

2

400,00

5

5

1

1

1
1

5,00
1

1

25,00

35

136,00

17

83,50

22

70,00

92

9

939,50

Pēc pašvaldību Saistošajiem noteikumiem:
n.p.k.

Pants vai punkts, panta vai punkta nosaukums

Protokolu
skaits

Piemērojamais sods
Brīdinājums Soda nauda
(apmērs lvl)
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1.
2.
3.

Siguldas novada Saistošie noteikumi Nr. 6
„Par sabiedrisko kārtību Siguldas novadā”
punkts 6.2.4.
Inčukalna novada Saistošie noteikumi Nr.
15/2004 „Par sabiedrisko kārtību” punkts
8.10.
Vangažu pilsētas Saistošie noteikumi Nr.
14/2005 „Par sabiedrisko kārtību” punkts
8.22.

3

Kopā:

3

2

8,00

1

7,00

6

3

15,00

Administratīvā komisija 2009. gadā izskatot administratīvo pārkāpumu protokolus uzlikusi
12 brīdinājumus un sodu naudu, kuras kopējais apmērs sastāda LVL 954,50, bet iekasētās soda
naudas apmērs sastāda LVL 573,50.
Iepirkumu komisija
Būvdarbu iepirkumi

Līgumcenu robežas un veidi

Procedūru
skaits

Rezultātu
paziņojumu
un
Informatīvo
paziņojumu
par noslēgto
līgumu skaits

A

1

2

līdz Ls 3 591 632
veicot atklātu konkursu
veicot cenu aptauju
veicot iepirkumus saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma
8.panta devīto daļu

3
7

Līgumu skaits ar komersantiem no
Noslēgto
līgumu
skaits
3

3
7
6

6

Latvijas

Citām ES
valstīm

citām
valstīm

Noslēgto līgumu
summa (Ls) bez
PVN

4

5

6

7

3
7

248145,97
1127726,29
23868,11

Piegādes iepirkumi

Līgumcenu robežas un veidi

Procedūru
skaits

Rezultātu
paziņojumu
un
Informatīvo
paziņojumu
par noslēgto
līgumu skaits

A

1

2

līdz Ls 92 754
veicot sarunu procedūru
veicot cenu aptauju
veicot iepirkumus saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma
8.panta devīto daļu

1
1
2

Līgumu skaits ar komersantiem no
Noslēgto
līgumu
skaits
3

1
1
2

Latvijas

Citām ES
valstīm

citām
valstīm

Noslēgto līgumu
summa (Ls) bez
PVN

4

5

6

7

1
1

9840,30000,4610,81

Pakalpojumu iepirkumi
Līgumcenu robežas un veidi

Procedūru
skaits

Rezultātu
paziņojumu
un

Noslēgto
līgumu
skaits

Līgumu skaits ar komersantiem no
Latvijas
Citām ES
citām
valstīm
valstīm

Noslēgto līgumu
summa (Ls) bez
PVN
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Informatīvo
paziņojumu
par noslēgto
līgumu skaits
A

1

līdz Ls 92 754
veicot sarunu procedūru
veicot cenu aptauju
veicot iepirkumus saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma
8.panta devīto daļu

2

1
1
9

3

1
1
9

4

5

6

1
1

7

3053,27
30000,00
12424,82

Faktiski izlietotie naudas līdzekļi
Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (Ls)
ar PVN
A

Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem

1

621137,85

Vēlēšanu komisija
2009.gadā darbojās divi iecirkņi: Vangažu un Inčukalna. Katra komisija sastāv no 7
locekļiem. 2009.gada 6.jūnijā noorganizētas Pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Apmeklēti Centrālās vēlēšanu komisijas kursi.
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