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Svarīgākie
domes lēmumi
februārī

2. lpp.

Inčukalna novada komandai Galda hokejisti
sestā vieta
piedalās
ziemas copē
4. lpp. pasaules tūres posmā

5. lpp.

Atvēršanu piedzīvo
Ilzes Pakalnītes
dzimtas pūra lāde

6. lpp.

Novada skolēni –
talantīgi, centīgi un veiksmīgi
Kamēr mazākie audzēkņi pelnīti atpūšas un krāj spēkus jaunam mācību cēlienam
un vidusskolēni kārto pirmos centralizētos eksāmenus, vēlamies dalīties ar prieku
un lepnumu par mūsu novada skolēnu izcilajiem sasniegumiem mācību olimpiādēs,
interešu izglītības konkursos un profesionālās ievirzes projektos. Inčukalna novada
izglītības iestādēs sumināmo skolēnu pulks ir liels, par to liecina plašais mācību
olimpiāžu dalībnieku skaits un izcīnītās augstās vietas. Īpašu uzmanību ir pelnījuši
divi talantīgi jaunieši – SAMANTA ASĪTE un KRISTAPS LOŽA. Samanta un Kristaps ir
centīgi skolēni un lieliski piemēri saviem vienaudžiem, tāpēc šajā domes informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” vēlamies ar viņiem nedaudz iepazīstināt.
Izsakām vislielāko pateicību šo skolēnu vecākiem, tuviniekiem un pedagogiem par
ieguldīto darbu un ceram, ka jauniešu nākotnes plāni būs saistīti ar Inčukalna novadu, tā izaugsmi un attīstību!

12. klases skolnieks

KRISTAPS LOŽA

KRISTAPS LOŽA ir savas klases līderis,
bijis arī Vangažu vidusskolas skolēnu
padomes prezidents.
Kristaps godprātīgi apgūst visus mācību priekšmetus. Sevišķi interesē un
padodas humanitārie priekšmeti.
Pirmajā vietā – vēsture. Daudz lasa
papildliteratūru. 9. un 12. klasē piedalījās Pierīgas novadu vēstures olimpiādē, iegūstot 1. vietu.
20. februārī Kristaps tika uzaicināts
piedalīties valsts vēstures olimpiādē
LU Vēstures un filozofijas fakultātē.
Jaunietis ne tikai zina daudz par
vēstures notikumiem, bet arī spēj
tos analizēt, novērtēt un saprast.
Tāpat dabaszinību priekšmetus
mācās ar izpratni.
Kristaps ļoti
aktīvi un ar atbildības sajūtu
piedalās skolas
un klases sabiedriskajā dzīvē. Organizējis
un vadījis daudzveidīgus
pasākumus (valsts svētku pasākumi, labdarība, dažādi konkursi
utt.), ir piedalījies Inčukalna novada
rīkotajās aktivitātēs (eseju konkurss).
Viņš apmeklē zviedru valodas kursus
Rīgā, kā arī nodarbības mūzikā (akordeona spēle). Savus nākotnes plānus

Kristaps grib saistīt ar diplomātiju,
politoloģiju vai antropoloģiju. Viņam
viss izdosies!

9. klases skolniece SAMANTA ASĪTE

Klases audzinātājas Zintas Nolbergas saruna ar Inčukalna pamatskolas
9. klases skolnieci SAMANTU ASĪTI.
Meitene šogad daudz sava laika un
spēka velta visdažādākajām lietām –
televīzijas konkursam „Gudrs, vēl gudrāks”, mācību olimpiādēm, orķestra
mēģinājumiem, skolēnu pašpārvaldei.
Kas tevi atbalsta visvairāk?
Tētis, mamma, Ritas tante, kura man
ir kā ome, manas draudzenes ir tie cilvēki, kas vienmēr mani atbalstīs, pat ja
nesapratīs, respektēs manu viedokli.
Tētis ir tas, pie kura vēršos, ja vajadzīgs padoms fizikā, ķīmijā, matemātikā. Mamma palīdzēs latviešu valodā,
bioloģijā. Pateicoties tam, ka man ir
Ritas tante, es bērnībā iemācījos siet
„zirgasti” un cept smilšu kūkas.
Kādi bija tavi pirmie gadi skolā?
Esmu dzimusi Inčukalnā un šeit arī
sāku mācīties pirmajā klasē pie skolotājas Lanas Jēkabsones. Pirmajās
klasēs mēs bijām centīgi, kārtīgi bērni.
Trešajā un ceturtajā klasē, kad sāka
likt vērtējumus, sapratu, ka man tie
ir svarīgi, un centos, lai tie būtu pēc
iespējas augstāki. Piektajā klasē, nomainoties skolotājiem un „statusam”
(piektā klase jau var tikt saukta par
„lielajiem”), sagaidīju, ka ies grūtāk,
bet nē! Sapratu, ka tieku ar visu galā
lieliski. Sāku apgūt kokles spēli Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā, jo
mana draudzene bija iestājusies mūzikas skolā, vēlāk pārgāju uz flautas
klasi. Negāja viegli, bet uzstādīju sev
lielus un sarežģītus mērķus, kurus
mērķtiecīgi realizēju. Tagad jau esmu

beigusi mūzikas skolas flautas klasi
un arī mākslas skolu. Jā, zīmēt, gleznot arī man patīk, it sevišķi strādāt ar
grafiku – zīmēt ar zīmuļiem ēkas.
Pastāsti par saviem vaļaspriekiem!
Pateicoties flautai un skolotājam Vitalim Kikustam, jau vairākus gadus spēlēju Inčukalna pūtēju orķestrī. Tāpat
ļoti patīk lasīt grāmatas.
Kā izlēmi piedalīties konkursā
„Gudrs, vēl gudrāks”?
Pirmo reizi konkursā piedalījos 6. klasē, kad uzvarēju pusfinālā, bet finālā
izkritu otrajā kārtā. Jau tad apņēmos
mēģināt vēl kādu reizi. Šogad nolēmu,
ka atkal jāpiedalās, jo pārstāvēt Inčukalna pamatskolu vairs nekad nevarēšu – pēdējais mācību gads šajā skolā.
Daudz neplānoju – ņēmu un pieteicos!
Taču šogad izdevās uzvarēt pusfinālā
un finālā palikt otrajai.
Kas ir tavs mīļākais mācību priekšmets skolā?
Vēsture. Un visvairāk man patīk mācīties par 19.–20. gadsimtu,
par politiskajām attiecībām, kā sabiedrība
nonāk līdz karam, kā
kari ir ietekmējuši
mūsdienu sabiedrību.
Kādam būtu jābūt
labam politiskajam
līderim?
Līderim ir jābūt apdomīgam, diplomātiskam, ar elastīgu
domāšanu, gatavam uz pārmaiņām, gatavam
mācīties.

Samanta ar prieku piedalās visās mācību olimpiādēs.
Šogad ir iegūta 1. vieta Pierīgas vēstures olimpiādē,
2. vieta Pierīgas matemātikas olimpiādē, 2. vieta Pierīgas
bioloģijas olimpiādē, atzinība Pierīgas vizuālās mākslas
olimpiādē un 3. vieta valsts bioloģijas olimpiādē,
mājturības olimpiādē un fizikas olimpiādē. Ir ieplānots
piedalīties Pierīgas ģeogrāfijas olimpiādē, valsts
matemātikas un vēstures olimpiādēs, kā arī valsts
atklātajā matemātikas olimpiādē.

Kādas īpašības tu novērtē apkārtējos cilvēkos un klasesbiedros?
Svarīgi, lai cilvēkiem ir atvērts prāts,
lai ir spēja respektēt citu viedokli.
Klasesbiedri ir forši, ja viņi ir gatavi
jaunām idejām, empātiski, ar labu humora izjūtu. Ir svarīgi, lai viņi spēj atzīt
savu vainu, ja ir izdarījuši kļūdas.
Kādu tu iedomājies sevi pēc desmit
piecpadsmit gadiem?
Es būšu beigusi Rīgas 1. ģimnāziju
(pašlaik eju sagatavošanas kursos,
iestājeksāmens pavasarī), būšu mācījusies vēsturi un politoloģiju. Centīšos
būt vajadzīga cilvēkiem – iespējams,
strādāšu brīvprātīgo darbu kaut kur
Āfrikā, apceļošu pasauli, palīdzot cilvēkiem. Es domāju, ka nākotnē nebūs
nepieciešamības pēc vienas noteiktas
profesijas. Zinu, ka es nekad neapstāšos savos meklējumos. Ja nevarēs
nopelnīt vienā veidā, izdomāšu citu.
Spēja ļoti labi plānot savas finanses
man ir no vecmāmiņas, arī stūrgalvība
man no viņas. Es nepadošos un novedīšu ieplānoto līdz galam. Iedomājoties savu nākamo ģimeni, varu
teikt, ka, ja atradīsies cilvēks,
ar kuru kopā pavadīt dzīvi,
būšu laimīga, bet, ja ne, tad
arī piemērošos. Man noteikti
būs bērni, pat ja ne savi, tad
adoptēti. Jo varu iedomāties, cik bēdīgi ir
dzīvot bērniem bez
ģimenes. Es vēlos
būt viens no tiem
cilvēkiem,
kas
palīdzēs risināt
bērnu
bāreņu
problēmas.
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NOVADA VĒSTIS

2018. gada MARTS

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI FEBRUĀRĪ
SĒDES PROTOKOLS NR. 4
INČUKALNA NOVADĀ, VANGAŽOS,
MEŽA IELĀ 1,
2018. GADA 21. FEBRUĀRĪ.
Par PII „Minka” darbību vasaras periodā
Dome nolemj: atļaut pārtraukt pedagoģisko
procesu PII „Minka” no 2018. gada 2. jūlija līdz
31. jūlijam. Atļaut pārtraukt pedagoģisko procesu filiālē „Lapsiņa” no 2018. gada 1. augusta
līdz 15. augustam. Nodrošināt iespēju bērnu
vecākiem šajā laikā izmantot pārējo Inčukalna
novada pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Par Inčukalna novada domes
saistošo noteikumu Nr. 2/2018
„Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā”
apstiprināšanu
Dome nolemj: pieņemt Inčukalna novada domes saistošos noteikumus Nr. 2/2018 „Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā”. Atzīt par
spēku zaudējušiem Inčukalna novada domes
2013. gada 18. decembra saistošos noteikumus
Nr. 32/2013 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā”.
Par saistošo noteikumu Nr. 3/2018
„Par grozījumiem 2015. gada 18. februāra
Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība
Inčukalna novadā”” apstiprināšanu
Dome nolemj: pieņemt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 3/2018 „Par grozījumiem

2015. gada 18. februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā
palīdzība Inčukalna novadā””.
Par finansiālu atbalstu biedrībai –
sporta klubam „Spēka pasaule”
Dome nolemj: piešķirt biedrībai finansiālu atbalstu EUR 300,00 apmērā Inčukalna novada
atklāto sacensību balvu iegādei. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no
sportam paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā
atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu. Līgumā
paredzēt informatīvajā materiālā un balvu noformējumā izmantot Inčukalna novada pašvaldības simboliku.
Par finansiālu atbalstu galda hokeja klubam
Dome nolemj: piešķirt galda hokeja klubam
finansiālu atbalstu EUR 300,00 apmērā Latvijas čempionātam nominācijās galda hokejā
2018. gada 14. aprīlī un 18. Latvijas čempionātam
galda hokejā „Open” klasē 2018. gada 28. aprīlī
balvu iegādei. Piešķirtā pašvaldības finansējuma
izmaksa tiek veikta no sportam paredzētajiem
līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un
saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu. Līgumā paredzēt informatīvajā
materiālā un balvu noformējumā izmantot Inčukalna novada pašvaldības simboliku.
Par naudas balvu
krievu vokālajam ansamblim
Dome nolemj: piešķirt vokālajam ansamblim
naudas balvu par iegūto II pakāpi Latvijas ma-

zākumtautību amatiermākslas kolektīvu un
individuālo izpildītāju konkursā dalībai starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2018” un
XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju
svētkos EUR 300,00 apmērā no sportam paredzētajiem līdzekļiem. Naudas balva tiek piešķirta
kolektīvu pārstāvošajai Inčukalna novada domes
struktūrvienībai – Vangažu kultūras namam.
Par naudas balvu
ukraiņu vokālajam ansamblim
Dome nolemj: piešķirt vokālajam ansamblim
naudas balvu par iegūto I pakāpi Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursā dalībai starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2018” un XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos
EUR 400,00 apmērā no sportam paredzētajiem
līdzekļiem. Naudas balva tiek piešķirta kolektīvu pārstāvošajai Inčukalna novada domes struktūrvienībai – Vangažu kultūras namam.
Par naudas balvu personai
Dome nolemj: piešķirt personai naudas balvu par iegūto 3. vietu starptautiskajā bērnu un
jauniešu mākslas izstādē „Trejdeksnis 2017”
EUR 50,00 apmērā no sportam paredzētajiem
līdzekļiem. Naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto bankas kontu.
Par Aldas Freimanes ievēlēšanu
Komunālo jautājumu komitejā
Dome nolemj: atbrīvot deputātu Arvīdu Blauu
no Komunālo jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas. Ievēlēt deputāti Aldu Frei-

mani darbam Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu komitejā.
Par Vangažu pilsētas
teritorijas apsaimniekošanu 2018. gadā
Dome nolemj: slēgt līgumu ar SIA „Vangažu
namsaimnieks” par pašvaldībai īpašumā vai
valdījumā esošo teritoriju apsaimniekošanu
Vangažu pilsētā no 2018. gada 1. janvāra līdz
2018. gada 31. decembrim. Līguma summa
EUR 29 987,43. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Par pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Vangažu ambulance”
darbības izbeigšanu
Dome nolemj: izbeigt 2018. gada 30. jūnijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu ambulance” darbību un uzsākt tās likvidāciju. Uzdot
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu
ambulance” kapitāla daļu turētāja pārstāvim,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Vangažu ambulance” likvidatoru. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Inčukalna novada
domes priekšsēdētājam A. Nalivaiko. Lēmums
stājas spēkā 2018. gada 29. jūnijā.
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot
Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto)
var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības interneta vietnē www.incukalns.lv, sadaļā „Domes sēžu
protokoli”. Nākamā domes ikmēneša sēde notiks
trešdien, 21. martā, plkst. 14.00 Inčukalna novadā,
Vangažos, Meža ielā 1.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДУМОЙ В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 4,
УЛИЦА МЕЖА, 1, ВАНГАЖИ,
ИНЧУКАЛНСКИЙ КРАЙ, 21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА.
О деятельности ДУЗ «Минка» в летний период
Думой принято решение: Разрешить прервать педагогический процесс в ДУЗ «Минка» со 2 июля по
31 июля 2018 года. Разрешить прервать педагогический процесс в филиале «Лапсиня» с 1 августа по
15 августа 2018 года. Обеспечить возможность для
родителей детей использовать в данный период
времени услуги других дошкольных учебных заведений Инчукалнского края. Контроль за выполнением решения поручить исполнительному директору Думы Инчукалнского края.
Об утверждении Обязательных правил
Думы Инчукалнского края № 2/2018
«Социальные услуги в Инчукалнском крае»
Думой принято решение: Принять Обязательные
правила Думы Инчукалнского края № 2/2018 «Социальные услуги в Инчукалнском крае». Признать
утратившими силу Обязательные правила Думы
Инчукалнского края № 32/2013 от 18 декабря
2013 года «О социальных услугах в самоуправлении
Инчукалнского края».
Об утверждении Обязательных правил
№ 3/2018 «О поправках к Обязательным
правилам Думы Инчукалнского края № 1/2015
от 18 февраля 2015 года «Социальная помощь
в Инчукалнском крае»»
Думой принято решение: Принять Обязательные
правила Думы Инчукалнского края № 3/2018 «О
поправках к Обязательным правилам Думы Инчукалнского края № 1/2015 от 18 февраля 2015 года
«Социальная помощь в Инчукалнском крае»».

О финансовой поддержке обществу –
спортивному клубу «Мир силы»
Думой принято решение: Предоставить обществу
финансовую поддержку в размере 300 евро для
приобретения наград для открытых соревнований
Инчукалнского края. Выплата предоставленного
финансирования самоуправления будет осуществляться из средств, предусмотренных для спорта,
на основании заключенного договора и согласно
счету, выставленному лицом, обратившимся за финансовой поддержкой. В договоре предусмотреть
использование символики самоуправления Инчукалнского края в информационном материале и
оформлении наград.
О финансовой поддержке
для клуба настольного хоккея
Думой принято решение: Предоставить клубу
настольного хоккея финансовую поддержку в
размере EUR 300,00 для приобретения наград для
Латвийского чемпионата по настольному хоккею в
номинациях 14 апреля 2018 года и для 18-го Латвийского чемпионата по настольному хоккею в
классе OPEN 28 апреля 2018 года. Выплата предоставленного финансирования самоуправления будет осуществляться из средств, предусмотренных
для спорта, на основании заключенного договора
и согласно счету, выставленному лицом, обратившимся за финансовой поддержкой. В договоре
предусмотреть использование символики самоуправления Инчукалнского края в информационном
материале и оформлении наград.
О денежной награде
для русского вокального ансамбля
Думой принято решение: Предоставить вокальному ансамблю денежную награду за II категорию,
полученную в Латвийском конкурсе любительских

художественных коллективов и индивидуальных
исполнителей национальных меньшинств, для
участия в Международном фольклорном фестивале «Baltica-2018» и XXVI Всеобщем празднике
латышских песен и XVI празднике танцев в размере
300 евро из средств, предусмотренных для спорта.
Денежная награда предоставляется структурной
единице Думы Инчукалнского края, представляющей коллектив – Вангажскому Дому Культуры.
О денежной награде
для украинского вокального ансамбля
Думой принято решение: Предоставить вокальному ансамблю денежную награду за I категорию,
полученную в Латвийском конкурсе любительских
художественных коллективов и индивидуальных
исполнителей национальных меньшинств, для
участия в Международном фольклорном фестивале «Baltica-2018» и XXVI Всеобщем празднике
латышских песен и XVI празднике танцев в размере
400 евро из средств, предусмотренных для спорта.
Денежная награда предоставляется структурной
единице Думы Инчукалнского края, представляющей коллектив – Вангажскому Дому Культуры.
О денежной награде для лица
Думой принято решение: Предоставить лицу денежную награду за 3-е место, полученное на Международной художественной выставке для детей и
молодежи «Trejdeksnis 2017» в размере 50 евро из
средств, предусмотренных для спорта. Денежная
награда будет перечислена на банковский счет,
указанный в заявлении.
Об избрании Алдиса Фрейманиса
в Комитет по коммунальным вопросам
Думой принято решение: Освободить депутата
Арвидса Блауса от выполнения обязанностей члена

Комитета по коммунальным вопросам. Назначить
депутата Алдиса Фрейманиса для работы в Комитете по коммунальным вопросам Думы Инчукалнского края.
О хозяйственном обслуживании территории
города Вангажи в 2018 году
Думой принято решение: Заключить договор с
ООО «Vangažu namsaimnieks» о хозяйственном
обслуживании территории в собственности либо
владении самоуправления в городе Вангажи с
1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Сумма
договора 29 987,43 евро. Контроль за выполнением решения поручить исполнительному директору
Думы Инчукалнского края.
О прекращении деятельности
муниципального общества с ограниченной
ответственностью «Vangažu Ambulance»
Думой принято решение: Прекратить 30 июня
2018 года деятельность общества с ограниченной
ответственностью «Vangažu Ambulance» и начать
его ликвидацию. Поручить представителю держателя долей капитала общества с ограниченной
ответственностью «Vangažu Ambulance» председателю Думы Инчукалнского края A. Наливайко
назначить ликвидатора общества с ограниченной
ответственностью «Vangažu Ambulance». Контроль
за выполнением решения поручить председателю
Думы Инчукалнского края A. Наливайко. Решение
вступает в силу 29 июня 2018 года.
С полным текстом протокола заседания Думы (соблюдая установленное в Законе о защите данных физических лиц) можно ознакомиться на Интернет странице
самоуправления Инчукалнского края www.incukalns.lv,
в разделе «Протоколы заседаний Думы». Следующее ежемесячное заседание Думы состоится в среду,
21 марта, в 14.00, по адресу: улица Межа 1, Вангажи,
Инчукалнский край.
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Par sadzīves atkritumu tarifa veidošanos
un atkritumu šķirošanas iespējām
Inčukalna novadā
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LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
41.§. Par 2018. gadā plānotajiem gadatirgiem
Inčukalna novadā Vangažu pilsētā
Ziņo: I. Bernats

FOTO: NO „CLEAN R" ARHĪVA

Inčukalna novada domē ir saņemts Vangažu pilsētas teritorijas uzrauga V. Deņisovas iesniegums par 2018. gadā plānotajiem gadatirgiem Vangažu pilsētā. Gadatirgu norises vieta ir
Vangažu pilsētas laukums Vidzemes ielā 8, Vangažos.
Ņemot vērā iepiekš minēto, A. Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane,
M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: 1. Atļaut Vangažu pilsētas laukumā Vidzemes ielā 8, Vangažos, 2018. gadā rīkot
gadatirgus: 17. martā – Pavasara gadatirgus; 21. aprīlī – gadatirgus; 23. jūnijā – Jāņu gadatirgus; 21. jūlijā – gadatirgus; 18. augustā – pirmsskolas gadatirgus; 22. septembrī – Miķeļdienas gadatirgus; 20. oktobrī – Rudens gadatirgus; 17. novembrī – valsts un pilsētas svētkiem
veltīts gadatirgus; 22. decembrī – Ziemassvētku gadatirgus. 2. Informāciju par gadatirgu norisi
publicēt informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”, Inčukalna novada mājaslapās, kā arī izvietot
uz Vangažu pilsētas ziņojumu dēļiem. 3. Atbildīgā par tirgus vietu kārtību, sakārtošanu un norisi
Vija Deņisova.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

INFORMĀCIJA
Šobrīd Inčukalna novadā nešķiroto
sadzīves atkritumu izvešanas tarifs ir
11,94 eiro (ar PVN). Tā kā turpmākajos gados palielināsies dabas resursu
nodoklis, palielināsies arī maksa par
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem.
2018. gadā dabas resursu nodoklis ir
35 eiro, 2019. gadā tas būs 43 eiro un
2020. gadā sasniegs likmi 50 eiro par
tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu,
tāpēc aicinām iepazīties ar atkritumu
šķirošanas iespējām Inčukalna novadā.
Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „Clean R”, visiem iedzīvotājiem ir iespēja šķirot sadzīves
atkritumus, kas palīdzēs samazināt
kopējo atkritumu daudzumu un iedzīvotāju izdevumus par atkritumu
apsaimniekošanu. Tāpēc aicinām visus
novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
atkritumu šķirošanā, jo nav noslēpums, ka lielāko daļu no nešķiroto
sadzīves atkritumu apjoma veido otrreiz izmantojamie atkritumi – tādi kā
plastmasa, papīrs un stikls. Atkritumu
šķirošana nav sarežģīts process, ir jāievēro tikai daži nosacījumi. Pats svarīgākais ir šķirot pareizi.
SIA „Clean R” Inčukalna novadā sadarbībā ar Inčukalna novada domi
atkritumu šķirošanas iespējas privātpersonām nodrošina publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos,
kā arī divos videi kaitīgu atkritumu savākšanas punktos, kuros pieņem baterijas, akumulatorus, elektronisko un
sadzīves tehniku, kā arī spuldzes un
citas dzīvsudrabu saturošas iekārtas.
Šie punkti atrodas Inčukalnā, Miera
ielā 1, un Vangažos, „Viļņos”.
Tie ir atvērti katru dienu šādos laikos:
• Miera ielā 1, Inčukalnā: pirmdienās,
trešdienās, piektdienās, sestdienās
un svētdienās plkst. 10.00–11.00,
otrdienās un ceturtdienās plkst.
19.00–20.00.
• „Viļņos”, Vangažos: pirmdienās un
trešdienās plkst. 19.00–20.00, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās,
sestdienās un svētdienās plkst.
14.00–15.00.

Kā iepriekš tika minēts, Inčukalna novadā visiem iedzīvotājiem ir pieejami
šķiroto atkritumu punkti, kuros bez
maksas jebkurš iedzīvotājs var atbrīvoties no šķirotājiem atkritumiem.
Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas
konteineri ar uzlīmēm, uz kurām ir
norādīti atkritumu veidi, kādus drīkst
ievietot konkrētajā konteinerā.
Šajos konteineros atļauts mest avīzes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu un
kartona kastes. Kartona kastes pirms
izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu
iepakojumu, kā arī nesaplacinātas
kartona kastes. Šeit jāpiebilst, ka
tetrapakas ir jāizmet kopā ar sadzīves
atkritumiem. Šķirošanas konteineros,
kuri domāti plastmasai, drīkst mest
plastmasas iepakojumus: PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus,
kā arī izmazgātu plastmasas taru,
piemēram, jogurta, krējuma, salātu
u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav
jāmazgā, tās var būt arī ar korķi un
etiķeti, taču tās ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas
atliekām piesārņotu taru, sadzīves
preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās
lietošanas traukus.
Stiklam paredzētajos konteineros
atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Tajos
nedrīkst atbrīvoties no saplēsta stikla, porcelāna un keramikas traukiem,
spoguļiem un logu stikla. Savukārt
metāls jāievieto konteinerā atbilstoši
informācijai uz tā.

Šķiro atkritumus pareizi

Izmanto pie mājas esošos šķiroto
atkritumu konteinerus izlietotajam
iepakojumam vai tuvāko atkritumu
šķirošanas punktu vai laukumu!
Pirms izmešanas izlietoto iepakojumu atdali no sadzīves atkritumu
piemaisījumiem, izskalo no ēdiena
paliekām un iespēju robežās saplacini. Katru iepakojumu/atkritumu

ievieto tam paredzētajā konteinerā, visa nepieciešamā informācija ir
atrodama uz šķirošanas konteinera. Gadījumos, kad ir nepieciešama
papildu informācija par atkritumu
šķirošanu, aicinām sazināties ar
SIA „Clean R” klientu centru, zvanot
pa tālruni 67111001 vai rakstot uz
e-pastu kc@cleanr.lv.
Pareizi šķirojot, iespējams padarīt
vidi tīrāku, taupīt dabas resursus,
samazināt noglabājamo atkritumu
apjomu, kā arī savas izmaksas par
sadzīves atkritumu izvešanu, ļaujot
samazināt rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pat par
trešdaļu.

Sašķiroto atkritumu izvešana

Pareizi sašķirotos atkritumus izved
pārstrādei bez maksas. Lai taupītu
resursus un mazinātu vides piesārņojumu, Latvijā otrreizējās izejvielas
tiek transportētas vienā specializētā
transportlīdzeklī, kas tās nogādā uz
šķirošanas līniju.
Tur ar dažādu mehānismu, lāzeru un
magnētu palīdzību, kā arī manuāli ar
rokām izlietotais iepakojums tiek rūpīgi pāršķirots pa materiālu veidiem,
atdalot pārstrādei nepiemērotos piemaisījumus. Iegūtās otrreizējās izejvielas presē un ķīpo, lai tālāk nogādātu pārstrādes rūpnīcās.
Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro nepareizi un izlietotajam iepakojumam
paredzētajos konteineros dominē
pārstrādei nepiemērotas sastāvdaļas vai tiek izmesti sadzīves atkritumi, šādu konteineru saturs tiek
izvests kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, piemērojot standarta maksu par sadzīves atkritumu
izvešanu.
Tāpēc ir būtiski izprast atkritumu
šķirošanas pamatprincipus, ikdienā
tos ievērot un aicināt kaimiņus rīkoties atbildīgi ar sevis radītajiem
atkritumiem.
Marija Elarte, n
SIA „Clean R”

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA
BARIKĀŽU DALĪBNIEKIEM
Pašvaldības saistošie noteikumi (Nr. 1/2015 no 18.02.2015.) ir papildināti ar punktu 27.1 „Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem”, kur noteikts, ka barikāžu aizstāvji varēs pretendēt uz vienreizēju gada pabalstu 60 eiro apmērā. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz
barikāžu dalībnieka apliecības kopija, uzrādot oriģinālu. Lai barikāžu
dalībnieki varētu noformēt apliecības, pārpublicējam barikāžu muzeja
informāciju no interneta vietnes: http://barikades.lv/lv/muzejs/.
„Sakarā ar to, ka vairākas Latvijas pašvaldības, pildot Latvijas Republikas likumu „Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”, ir pieņēmušas
saistošos noteikumus par sociālo garantiju piešķiršanu barikāžu dalībniekiem, kā arī barikāžu dalībnieku lielo interesi 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrībā, pildot augstākminētā likuma 2. panta 1. daļu, var
saņemt 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu apliecinošas apliecības.
Likums paredz, ka persona iegūst 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību, ja ir saņēmusi valsts apbalvojumu „1991. gada barikāžu dalībnieka
piemiņas zīme” vai pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī–augustā.”  
Apliecības tiks izsniegtas Rīgā, Krāmu ielā 3, tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. 67213525 vai pa e-pastu barikazu.muzejs@gmail.com.
Ierodoties līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase, ID karte),
valsts apbalvojuma vai pateicības raksta apliecības oriģinālam vai kopijai
un fotogrāfijai.
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valde n

SLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek pārdots Inčukalna novada
pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Starpgabals”, kas atrodas
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,69 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8064-003-0287, kas reģistrēts Rīgas rajona
tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572934.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža. Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv
sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Izsolē ir tiesīgas piedalīties pirmpirkumtiesīgās personas – Starpgabalam
piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieki.
Ja nekustamo īpašumu piesakās pirkt vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole tiks rīkota 2018. gada 20. aprīlī plkst. 14.00 Inčukalna
novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 2700 eiro (divi tūkstoši septiņi simti eiro). Soļa apmērs – 135 eiro.
Nodrošinājums, kas veido 10% no sākumcenas, tas ir, 270 eiro, un izsoles
dalības maksa 100 eiro apmērā iemaksājams līdz 2018. gada 20. aprīlim
plkst. 14.00.
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Gada sākums Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā

FOTO: NO MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS ARHĪVA

Raibo skaņu virpulī Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā iegriezies
2018. gads – Valsts konkurss vijoļspēles audzēkņiem, pirmklasnieku koncerti,
draudzības koncerts un daudzi citi notikumi, kas mūsu skolas ikdienas dzīvi izkrāso interesantu un nozīmīgu.

16. un 17. janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas
Mūzikas vidusskolas koncertzālē norisinājās valsts konkursa II kārta stīgu
instrumentu spēles (vijole, alts, čells,
kontrabass) audzēkņiem. Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skolu
pārstāvēja divas vijoļspēles audzēknes – Madara Kire (2. klase) un Līva
Marija Ozola (7. klase). Šis ir īpaši svarīgs un nozīmīgs atskaites punkts katrai profesionālās ievirzes skolai Latvijā. Abas audzēknes saņēma pateicības
rakstu par piedalīšanos. Liels paldies
vijoļspēles skolotājai Līgai Zaulai,
koncertmeistarēm Ievai Kikustei un
Līgai Cerai par ieguldīto darbu!
24. janvāra pievakarē jautrās dziesmās skanēja Inčukalna pamatskolas
zāle, kurā bija pulcējušies jaunāko
klašu Mūzikas nodaļas un pirmsskolas
grupas „Sprīdīši” bērni, kā arī skolotājas Elīnas Gruzniņas dziedātāji no

Siguldas. Mūsu skolas audzēknis Rūdolfs Logins priecēja visus ar trompetes spēli, Elizabete Ildena atskaņoja
Emīla Dārziņa „Melanholisko valsi”,
Alise Grīnhofa rādīja pirmās vijoļspēles iemaņas, tāpat dzidri un patīkami
skanēja flautu duets Luīzes Jukāmas
un Martas Puriņas izpildījumā. Milzīgu
pozitīvu lādiņu deva ansambļa bērni –
neizsīkstoša enerģija un dzīvesprieks
parādījās katrā dziesmā. Pēc koncerta
sekoja draudzības stiprināšanas vakars ar cienastu un rotaļām. Paldies
visiem skolotājiem un vecākiem par
aktīvu dalību un atbalstu veiksmīgai
vakara norisei!
Mēs lepojamies ar Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skolas Mākslas
nodaļas audzēkņu sasniegumiem
starptautiskajā bērnu un jauniešu
mākslas izstādē „Trejdeksnis 2017/
Triple Sun 2017”, kurā par saviem dar-

biem 3. vietu ieguva Kristofers Cers,
bet atzinību saņēma Katrīna Naumova. Paldies skolotājām Ingūnai Lindei
un Marijai Vītolai!
Savukārt trīs Mākslas nodaļas audzēkņi – Evelīna Tubele, Markus Larionovs un Karīna Meldere – ir saņēmuši
atzinību par veiksmīgu piedalīšanos
46. starptautiskajā bērnu mākslas
konkursa „Lidice 2018” (šī gada
tēma – „Ūdens”) Latvijas kārtā. Visu
trīs audzēkņu darbi ir izvirzīti konkursam „Lidice 2018” Čehijas Republikā.
Pateicamies skolotājai Marijai Vītolai
par ieguldīto darbu!
Draudzība ar citu novadu mūzikas
skolu bērniem un skolotājiem turpinājās 7. februāra pēcpusdienā Vangažos, kur notika koncerts „Raibo
skaņu virpulī” kopā ar draugiem no
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas un Siguldas mākslu
skolas „Baltais flīģelis”. Koncerts
notika trīs daļās, kur katra skola
parādīja sevi ar individuālu sniegumu, līdz ar to koncerta programma
bija ļoti interesanta un daudzveidīga.
Skanēja dažādi mūzikas instrumenti – marimba, saksofons, trompetes,
vijoles, sitamie instrumenti, akordeons, klavieres, pat vokāli instrumentālais ansamblis. Bērni bija ļoti
ieinteresēti klausītāji, jo uzstājās
viņu vienaudži, draugi, skolas biedri
un konkurenti konkursos. Koncerta
programmu pieteica un savu skolu
nedaudz prezentēja katras skolas
pārstāvis. Starp pasākuma daļām
bija dažādi ar mūziku saistīti jautājumi, kurus bija sagatavojusi mūzikas
valodas un literatūras skolotāja Līga
Vasiļjeva. Katra skola noslēgumā
saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos pasākumā, bērni cienājās ar
skolas sarūpētiem saldumiem, bet
skolotāji pārrunāja nākotnes plānus
un secināja, ka šāda veida pasākumi
ir svarīgi un nepieciešami.
10. februārī Inčukalna tautas namā notika skaists koncerts, kurā tika svinē-

tas vairākas jubilejas – Inčukalna novada jauktā kora „Mežābele” 85 gadi,
Inčukalna pūtēju orķestra 35 radošie
darba gadi un mūsu skolas dibinātāja,
skolotāja un diriģenta Vitala Kikusta
75 gadi! Novēlam arī turpmāk šiem
kolektīviem radošus panākumus un
daudz laimes un veselību dzimšanas
dienā Inčukalna novada dvēselei Vitalim Kikustam!
Jau par tradīciju skolā ir kļuvuši
mūsu pašu mazāko audzēkņu koncerti „Pirmklasnieki nāk!”, kuri notika
19. februārī Inčukalnā un Vangažos.
Tajos uzstājās jaunie vijolnieki, flautisti, pianisti, akordeonisti, pūtēji un
ģitāristi. Īpaši interesanti bija pavērot bērnu vecākus, kas ļoti uzmanīgi klausījās savu mazo lolojumu
sniegumā. Tā kā šogad notiek valsts
konkurss mākslā „Grāmatu ilustrācija”, Vangažu koncertā piedalījās
arī Mākslas nodaļas audzēkņi, kas
prezentēja savas grāmatas. Paldies
skolotājai Ingūnai Lindei, kas izstāstīja par šo grāmatu tapšanu no ieceres līdz gala rezultātam. Katrs pirmklasnieks saņēma atzinību par piedalīšanos koncertā. Pēc pasākuma bija
iespēja apskatīt izstādi, kurā bija arī
Inčukalna audzēkņu darbi. Paldies
skolotājiem par ieguldīto darbu un
vecākiem – par atbalstu!
21. februārī Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē
notika konkurss, kurā tika noskaidrots šī gada „Yamaha” stipendijas
ieguvējs. Par 1000 eiro lielo „Yamaha” stipendiju šogad cīnījās JVLMA
klarnetes spēles klases studenti.
Astoņu jauno klarnetistu konkurencē uzvarēja lektora Mārtiņa Circeņa
klases 8. semestra students un Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas klarnetes spēles skolotājs
Ritvars Briljonoks. Šogad konkurss
norisinājās jau 24. reizi. Apsveicam
skolotāju Ritvaru Briljonoku un novēlam viņam veiksmi arī turpmākajā
radošajā darbībā!

26. un 27. februārī Rīgā Spīķeru
koncertzālē norisinās Latvijas Simtgades jauniešu orķestra atlases
konkurss, kuru rīko VSIA „Latvijas
koncerti”, kas aicināja piedalīties
mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņus. Pirmdien, 26. februārī, Inčukalna novada Mūzikas un
mākslas skolu atlases konkursā
pārstāvēja 6. klases trompetes spēles audzēknis Kārlis Edvards Veide.
Jāatzīmē, ka no visas Latvijas mūzikas skolām un vidusskolām bija
pieteikušies tikai seši trompetisti,
ieskaitot mūsu Kārli. Tā bija milzīga
uzdrīkstēšanās un gods pārstāvēt
Inčukalnu šajā konkursā. Paldies
skolotājam Andrim Kikustam un
koncertmeistarei Ievai Kikustei par
audzēkņa sagatavošanu!
3. martā Inčukalna novada pamatskolas un Inčukalna novada Mūzikas
un mākslas skolas pūtēju orķestris
devās uz Rīgas 6. vidusskolu, lai
mērotos spēkiem Latvijas izglītības
iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes,
Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu skatē. Rezultātā iegūta I pakāpe
un 40,73 punkti. Paldies jauniešiem,
diriģentiem Vitalim Kikustam un
Kasparam Puikevicam-Puikevskim,
skolotājiem Andrim Kikustam,
Ritvaram Briljonokam un Kārlim Circenam par ieguldīto darbu!
Kā jau katru gadu ierasts, arī šogad
mūsu skolas puiši muzicēja zēnu koncertos, kas notika 5. martā Vangažos
un 8. martā Inčukalna tautas namā.
Viņi muzicēja pārliecinoši un droši,
priecējot sanākušos klausītājus – vecākus, draugus un novada ļaudis.
Lai mums visiem skanīgs un krāsains pavasaris!
Ieva Kikuste, n
Mūzikas un mākslas
skolas direktore
Līga Vasiļjeva, n
izglītības metodiķe mūzikā

FOTOFAKTS

Inčukalna novada komanda izcīna sesto vietu
Pierīgas novadu sporta spēlēs zemledus makšķerēšanā
10. martā Alauksta ezerā desmit Pierīgas novadu komandas pulcējās ikgadējās
sacensībās, lai noskaidrotu labākos zemledus makšķerniekus.
Sacensības notika četros ierobežotos ezera sektoros, un katrā no
tiem tika izlozēts viens dalībnieks
no katras komandas. Lai komanda veiksmīgi startētu, katram no
četriem dalībniekiem bija jāizcīna
maksimāli augstākā vieta savā
sektorā. Sacensībās piedalījās arī
komanda no Inčukalna novada.
Apvienotā Inčukalna novada un
Vangažu pilsētas komanda, kuras
sastāvā bija Jana Bluka, Vija Onskule, Lūcija Riekstiņa un komandas
kapteinis Māris Onskulis, spraigajās „bļitkošanas” sacensībās kopvērtējumā izcīnīja sesto vietu.

Tāpat kā pēdējos gados, meistarīgākie un veiksmīgākie atkal izrādījās Krimuldas novada zemledus
makšķernieki, tiem sekoja komandas no Mālpils un Sējas novada.
Jāatzīmē, ka Inčukalna komandas
dalībniece Lūcija Riekstiņa savā
sacensību sektorā izcīnīja augsto
3. vietu, tādējādi nopelnot mūsu
komandai vērtīgus punktus. Paldies arī pārējiem komandas dalībniekiem! Ne asakas un uz tikšanos
2019. gada ziemas spēlēs!
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists
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Inčukalnieši piedalās galda hokeja pasaules tūres posmā
Izmantojot maksimālo pasaules
tūres kvotu – divi turnīri –, Latvijas Galda hokeja federācija pašlaik
bez starptautiski nozīmīgākā turnīra pasaulē „Rīgas kauss” pieteicās organizēt arī otru turnīru, kura
nosaukums jau vairākus gadus ir
„Latvia Open”. Atšķirība tikai tā, ka
katru gadu tiek mainīta sacensību
vieta. Šosezon šo iespēju izmantoja Jēkabpils GHK, kurš arī pieteicās
rīkot Pasaules klubu čempionātu
un pēc Starptautiskās Galda hokeja
federācijas (ITHF) lēmuma saņēma
šādas tiesības.
Vispirms sestdien notika individuālais turnīrs, kurā piedalījās 131 dalībnieks no 10 valstīm. Otrajā dienā
paredzētais Pasaules klubu čempionāts individuālajam turnīram
piesaistīja ļoti spēcīgu dalībnieku sastāvu – no pasaules reitinga
TOP 10 spēlētājiem turnīrā startēja
8 pārstāvji, bet no TOP 100 bija ieradusies gandrīz puse – 40! Divu dienu
sacensības uzsāka arī 17 Inčukalna
GHK biedri.
Individuālais turnīrs. Vispirms dalībnieki samēroja spēkus grupu
turnīrā, un starp 1. līgas 48 pārstāvjiem iekļuva arī 4 inčukalnieši,
kuri ierindojās augstās vietās līdz
pat pēdējām kārtām, pretendējot uz
iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Vislabāk veicās Edgaram Saulītim, kurš
pēc līgu turnīra apstājās tieši aiz
play-off iekļuvušajiem dalībniekiem,
ieņemot 17. vietu. Savu līdz šim labāko turnīru aizvadīja Rainers Kalniņš, ierindojoties 20. vietā (pirms
turnīra bija 44. labākais), un pēc šīm
sacensībām pirmo reizi savā karjerā
iekļuva pasaules reitinga simtniekā,
ieņemot 86. vietu! Labas sekmes arī

FOTO: NO GALDA HOKEJA KLUBA ARHĪVA

Marta pirmajās brīvdienās Jēkabpilī
norisinājās pasaules tūres posms galda hokejā „Latvia Open 2018” un Pasaules klubu čempionāts, kurā piedalījās arī Inčukalna Galda hokeja klubs.

pieredzējušajiem Kārlim Balodim un
Jānim Kalnevicam, ieņemot attiecīgi 24. un 28. vietu. No jaunajiem
spēlētājiem būtu jāuzteic Rinalds
Siņicins, kurš spēja iekļūt 2. līgā
un ierindoties 67. vietā (Rinaldam
izdevās izcīnīt par 28 pozīcijām
augstāku vietu nekā pirms turnīra),
un Robertu Līvmani (Roberts pēc
turnīra pacēlās par 22 pozīcijām
augstāk), kurš vienīgais no Inčukalna kluba pārstāvjiem tovakar
izcīnīja kādu godalgu – 3. vietu jaunāko junioru grupā.
Par vakara galveno notikumu kļuva
Krievijas pārstāvja Maksima Borisova uzvara turnīrā, kas ļāva viņam
atgriezties uz pasaules reitinga
augstākā pakāpiena! Galveno konkurentu latvieti Edgaru Caicu viņš
apspēlēja jau pusfinālā, bet spēlē
par 1. vietu uzveica savu tautieti
Venjaminu Gerasimovu. Labākais

no latviešiem Edgars Caics finišēja
4. vietā. Augstvērtīgu spēli no latviešiem demonstrēja juniors Raivis
Miglinieks, ne vien ieņemot augsto
7. vietu, bet arī ceturtdaļfinālā aizvadot sīvu sēriju ar tagadējo pasaules reitinga pirmo numuru Maksimu
Borisovu, zaudēdams ar 2:4!
Svētdien klubu čempionātā piedalījās 23 komandas. Iepriekšējo trīs
klubu čempionātu uzvarētāji (norisinās reizi 2 gados) no Latvijas – „BJC
„Laimīte”” – mēģināja aizstāvēt
savu titulu. No Inčukalna GHK tika
pieteiktas trīs komandas – viena no
tām bija pēdējā Latvijas čempionāta
bronzas medaļnieki (ar Kārli Balodi,
Jāni Kalnevicu, Haraldu Galu un Raineru un Sandi Kalniņiem sastāvā),
kuriem pievienojās Edgars Saulīte.
Labākai komplektācijai pietrūka
sasirgušā Filipa Buhtujeva un bijušā Eiropas junioru čempiona Matī-

sa Saulīša. Otro un trešo komandu
veidoja juniori – Inčukalna junioru
1. sastāvā spēlēja Latvijas čempioni
junioru komandām ar Rinaldu Siņicinu, Robertu Suharevu, Hugo Brenguli un Intaru Garanču, kā arī ar papildinājumu Aigara Romala personā.
Iespējami labāko sastāvu slimības
dēļ neizdevās savākt arī junioru
2. sastāvam.
Pat bez diviem pieminētajiem spēlētājiem Inčukalna GHK komandai
izdevās iekļūt play-off spēlēs, kur
ceturtdaļfinālā ar 4:9 tika atzīts nākamo bronzas laureātu – Krievijas
komandas „Legion” – pārākums, un
ierindoties augstajā 6. vietā, pat apsteidzot šī gada Latvijas komandu
čempionus Skrundas GHK (7. vieta).
Spēlē par bronzu „Legion” uzveica
spēcīgāko Ukrainas komandu „THC
Lisovi Haschi”, savukārt „BJC „Laimīte”” neizdevās aizstāvēt čem-

piona titulu un finālā sīvā cīņā ar
rezultātu 6:8 nācās atzīt Krievijas
komandas „THC Toros” pārākumu.
Tuvojoties sezonas noslēgumam,
Inčukalna GHK pārstāvji plāno piedalīties visos gaidāmajos Latvijas
čempionātos – junioriem, junioriem
jaunākajā grupā, sievietēm, juniorēm,
senioriem, senioriem vecākajā grupā
un „Open” klasē (kopējā konkurencē).
Izmantojot iespēju, Inčukalna GHK
vadība grib pateikties Dainim Gukam
par oriģināli izveidoto kluba formas
dizainu, kuru citu klubu pārstāvji
jau pasteigušies atzīt par visu laiku
labāko galda hokeja vēsturē. Kluba
forma sevī ietver ne tikai veiksmīgu
krāsu spēli, bet arī nes Inčukalna
būtību – uz krekliem ir attēlots kaķis un uzraksts „Inčukalns”!
Sandis Kalniņš, n
treneris

Sveiciens dārgajām sievietēm! „Kaprīzei” ļoti veiksmīga debija ansambļu skatē

Pasākumā ar krāšņiem, izjustiem un
lieliskiem priekšnesumiem uzstājās: ukraiņu vokālie ansambļi „Veselka”, „Jatraņ”, „Kvitočki”, solists
Vasils Komanovskis, krievu vokālais ansamblis „Krievu kadriļa”,
baltkrievu vokālais ansamblis „Žuravka”, sieviešu vokālais ansamblis
„Kaprīze” un deju grupas „Ciprese”,
„Kolibri”, „DGDC” un „Šeherezade”.
Savukārt starp priekšnesumiem ar

interesantu izdomu, jautriem mirkļiem, anekdotēm, stāstiņiem un
skečiem publiku iepriecināja pasākuma vadītājas Natālija Buglova un
Gaļina Dukule.
Koncerta laikā dažām skatītājām
pēc izlozes principa laimējās tikt pie
maziem svētku pārsteigumiem.
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

17. februārī Vangažu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze” pirmo
reizi piedalījās vokālo ansambļu skatē, kas šoreiz notika Ādažos.
Saskaņā ar Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skates
nolikumu katram ansamblim bija
jāizpilda trīs dziesmas, no kurām
divām noteikti bija jābūt a capella
jeb bez pavadījuma.
Ansamblis „Kaprīze” skatē uzstājās ar Jurija Kaspera tautasdziesmas apdari „Mēs bijāmi trīs
māsiņas”, tautā iemīļoto dziesmu
„Ar tavu vārdu” un pasaulē plaši
pazīstamo mīlas balādi „Only you”.
Trešo ansamblis dziedāja J. Kaspera
klavieru pavadījumā.
Vangažu kultūras nama dziedātājas no pārējiem ansambļiem atšķīra tas, ka lielākā daļa ansambļu
bija ar lielu dziedātāju skaitu, savukārt „Kaprīze” savā debijā bija
tikai četratā, kā tas ierasts ikdienā. To atzinīgi novērtēja arī žūrija.
„Kaprīze” tika silti apsveikta ar

debiju skatē un ieguva augstāko
jeb 1. pakāpi.
Paldies Inčukalna novada Mūzikas
un mākslas skolas pedagogam Jurijam Kasperam par palīdzību, ieguldījumu un profesionālo padomu,
palīdzot dziedātājām sagatavoties
šim nozīmīgajam notikumam. Paldies arī Lienei Nesterovičai par nesavtīgu rīcību, skatē aizstājot ansambļa vadītāju, kurai gripa uz laiku bija laupījusi balsi, pēdējā brīdī
ļoti veiksmīgi apgūstot repertuāru
un skanīgi nodziedot skatē. Paldies
ikvienam, kurš ticēja, ka „Kaprīze”
(Evija Ozola, Aija Duļbinska, Līva
Indričeva un šoreiz Liene Nesteroviča) var!
Jana Bunkus, n
vokālā ansambļa
„Kaprīze” vadītāja

FOTO: NO ANSAMBĻA „KAPRĪZE" ARHĪVA

FOTO: NO VANGAŽU KULTŪRAS NAMA ARHĪVA

10. martā ansamblis „Krievu kadriļa” Vangažu kultūras namā aicināja uz koncertu
„Sieviete un pavasaris”, kuru sniedza kā dāvanu visām Vangažu sievietēm.
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Pavasaris Inčukalna Tautas namā pieteicies jau ar šogad sarīkoto otro mākslas
izstādi, kur tieši 8. martā cildinām mūsu
novada rokdarbnieču un mākslinieču
veikumu visdažādākajās jomās.

Izstādē „Ak, sieviete, Tu visu, visu vari,
Tu dāvā sauli, dāvā pavasari!” ir iespēja
aplūkot 42 autoru iesniegtos teju divus
simtus darbu. Katra ekspozīcijas daļa
uzrunā atšķirīgi, iedvesmo un priecē
vienlaikus. Stabilu vietu ieņem Inčukalna mākslinieku kopas mākslinieču
darbi. Aija Ausēja Rudzīte kā allaž
piesaka sevi ar gleznojumiem uz zīda,
Evija Keiša darinājusi greznus tērpus,
kā arī papildus varam skatīt viņas
gleznās vēl citas tērpu vīzijas. Daces
Saulītes glezna „Tulpes” jau gandrīz
kļuvusi par izstādes logo. Ievas Kalniņas, Ingūnas Lindes, Valijas Balodes
un Silvijas Aueres gleznas papildina
Jolantas Bodnieces koloristiskā kompozīcija, Ritas Bormanes stikla vitrāža,
Daces Visnolas austais tematiskais
dekors, Velgas Vilcānes adītie spilveni,
kā arī Vitas Ošas fotogrāfijas.
Īpaši ievērojamu pienesumu izstādē
veido Vangažu amatnieku kopas dalībnieču un Inčukalna Invalīdu biedrības
dāmu skaistie darbi, rotas un aksesuāri.
Apsveicam Valdu Ceriņu ar ļoti veiksmī-

gu debiju izstādē! Paldies visām mūsu
novada radošajām sievietēm māksliniecēm par piedalīšanos! Atliek tikai atnākt – iepazīties, baudīt un iedvesmoties! Aicinām izstādi Inčukalna tautas
namā apskatīt līdz 15. aprīlim.
Savukārt Vangažu kultūras nams
8. martā visas Inčukalna novada sievietes aicināja uz sieviešu dienai veltītu
koncertu „Tev vienīgajai”, pirms kura
pateicības vārdus par viņu skaistumu,
labestību, sirsnību un iejūtību teica Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Aivars Nalivaiko. No visas sirds savu mīlestību dāmām, sievām, jaunkundzēm,
kundzēm, omēm un citām daiļajām izdziedāja Nacionālā teātra aktieris Juris
Hiršs. Mākslinieks ar savu harizmu, sirsnību, jokiem un nopietnību apbūra visas zālē sēdošās gaviļnieces. Pēc sirsnības pilnā koncerta laba vēlējumus teica
Vangažu pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis, kurš kopā ar domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko, izpilddirektoru
Oskaru Kalniņu un Sabiedrisko attiecību daļas vadītāju Mārtiņu Pozņaku
visām viešņām pasniedza ziedus. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja aplūkot Inonantas Milleres gleznu izstādi.
Tā ir apskatāma līdz 8. aprīlim.

Atvēršanu
piedzīvo
Ilzes Pakalnītes
dzimtas
pūra lāde

Iveta Rozentāle, Evija Ozola n

Jau 14. reizi seniori
pulcējas kolektīvu saietā „Kopā būt!”
Sestdien, 17. februārī, „Rīgavā” notika
Rīgas apriņķa senioru kolektīvu saiets
„Kopā būt!”, kas pulcēja 13 kolektīvus
no Mālpils, Inčukalna, Ādažiem, Vangažiem, Vidrižiem, Ropažiem, Stopiņiem,
Baložiem, Garkalnes un Salaspils. Kolektīvu dalībniekus vieno kopīga interese darboties amatiermākslas kolektīvos, dziedāt vai dejot.
Saiets „Kopā būt!” ir svētki senioriem,
kad atkal ir iemesls saposties, parādīt
savus jaunos koncerttērpus un priekšnesumus, uzstāties uz īstas skatuves
un saņemt aplausus. Zināms arī, ka
saieta dalībnieki – ukraiņu biedrības
ansamblis „Jatraņ” no Vangažiem un

Salaspils kultūras nama krievu tautas dziesmu ansamblis „Otrada” – būs
Dziesmu un deju svētku dalībnieki un
sniegs koncertu mazākumtautību labāko kolektīvu koncertā M. Čehova
Rīgas Krievu teātrī.
Kā pauda Vangažu pensionāru biedrības vadītāja Inta Tetere: „Mūsu kolektīvs „Jatraņ” kā vienmēr priecēja
visus ar savu aktivitāti. Stipri sasparojies arī ansamblis „Gauja”, patiess
prieks par viņu sniegumu. Vēlu arī
turpmāk saglabāt dzīvesprieku un
darboties gribu!”
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

„Ciprese” iegūst godalgotas vietas
starptautiskā deju konkursā
24. februārī kultūras pilī „Ziemeļblāzma” starptautiskajā deju konkursā
„International Dance Competition Via
Baltica 2018” piedalījās Vangažu estrādes deju grupa „Ciprese”.
Horeogrāfu Ilonas Petrovskas un
Patrīcijas Petrovskas vadītās deju
grupas starptautiskajā konkursā
uzrādīja augstus rezultātus un izcīnīja divas 1. vietas un divas 2. vietas
dažādās dejotāju vecuma grupās.
1. vieta – deja „The addicted soul”,
vecuma grupa „17+”, horeogrāfe Patrīcija Petrovska;

1. vieta – deja „Marionettes”, vecuma grupa „11–13 gadi”, horeogrāfe
Ilona Petrovska;
2. vieta – deja „Magic”, vecuma
grupa „5–7 gadi”, horeogrāfe Ilona
Petrovska;
2. vieta – deja „Jakutjanochka”, vecuma grupa „5–7 gadi”, horeogrāfe
Ilona Petrovska.
Apsveicam ar lielisko sniegumu!
Vēlam radošos panākumus arī
turpmāk!
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Inčukalnā 8. martā mūsu sievietes iepriecināja Inčukalna Mūzikas un
mākslas skolas zēnu koncerts, kurā piedalījās akordeonists, ģitārists, pianisti un pūšamo instrumentu klases audzēkņi. Liels paldies pedagogiem,
kuri kopā ar audzēkņiem bija sagatavojuši pārsteidzoši labus priekšnesumus. Kā jau Latvijas simtgades gadā pieklājas – pamatā latviešu komponistu skaņdarbus.
Inčukalnā savu pirmo atvēršanu
piedzīvoja Ilzes Pakalnītes sagādātā dzimtas pūra lāde, kuru esam
nolēmuši pielocīt ar skaistiem
gan jauniem, gan senatnē darinātiem rokdarbiem Latvijas dzimšanas dienai par godu. Tas būs

labs mantojums mūsu nākamajām
paaudzēm – gan izšūti linu dvieļi
un spilveni, gan rakstaini cimdi un
zeķes, gan rotas un pat vesels karalienes tērps. Kopā jau 25 skaisti
roku darinājumi. Aicinām ikvienu
pārskatīt savu pūru un dalīties ar

to, ieliekot pūra lādē, kas atrodas
Tautas namā. Nākamā pūra lādes
atvēršana un darbu izrādīšana
gaidāma 4. maijā Baltā galdauta
svētkos.
Un vēl nevaru nepieminēt Ģirta Sila
uzburto monoizrādi – jautri notikumi no Doku Ata Hincenbergas muižā
sarakstītās grāmatas „Mans dzīves
rīts”. Arī tas liek vēlreiz apzināties,
ka Inčukalns ir sevišķa vieta.
Inga Freimane, n
Tautas nama vadītāja

VALSTS VIDES DIENESTA INFORMĀCIJA
VVD ATSĀK INČUKALNA SĒRSKĀBĀ GUDRONA DĪĶU SANĀCIJU
Valsts vides dienests (VVD) 2018. gada 1. februārī, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto
projektu „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā
gudrona dīķi” sanācija, II posms”, noslēdza divus līgumus.
Ar pilnsabiedrību „Inčukalns EKO” parakstīts līgums par vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”
projektēšanas un sanācijas darbiem, savukārt ar SIA „Geo
Consultants” – līgums par vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbu inženiertehnisko uzraudzību. Projektēšanas un sanācijas
darbu līguma kopējā vērtība ir 26 491 099,41 eiro (ar PVN),
savukārt inženiertehniskās uzraudzības līguma kopējā vērtība – 1 495 560 eiro (ar PVN). Projekta īstenošanas termiņš ir
līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta „Vēsturiski piesārņoto

vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms”
(Nr. 5.6.3./17/I/001) mērķis ir novērst turpmāku piesārņojošo
vielu, īpaši sērskābā gudrona atkritumvielu, emisiju no piesārņotās vietas pazemes ūdeņos un turpmāku piesārņojuma
izplatīšanos piesārņotajai vietai piegulošās teritorijas gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos (grāvjos), gruntī un augsnē, kā arī
uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, augsnes un grunts
kvalitāti bīstamo atkritumu piesārņoto vietu piegulošajā teritorijā līdz tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta cilvēku veselība
un vide un attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai
saimnieciskai darbībai saskaņā ar teritorijas attīstības plānu.

FOTO: NO TAUTAS NAMA ARHĪVA

Inčukalnā un Vangažos aizvadīti
Starptautiskajai
sieviešu dienai veltīti pasākumi

2018. gada MARTS
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LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSA „NOVADNIEKI NOVADAM” NOLIKUMS
2018. gada 21. februārī (protokols Nr. 4–4.§.)

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu

I.
1.

2.
3.

4.

II.
5.

6.

7.
8.

III.
9.

10.
11.
12.

13.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Nolikums nosaka projektu konkursa „Novadnieki
novadam” (turpmāk – konkurss) 2018. gadā izsludināšanas, projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, apstiprināšanas, īstenošanas, finansēšanas
un uzraudzības kārtību.
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu
kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Inčukalna novada teritorijā.
Konkursa prioritātes:
3.1. kultūrvides veidošana, kultūras pasākumu
organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli
tehniskā aprīkojuma nodrošināšana, akcentējot Latvijas simtgades godināšanu, stiprinot
Latvijas sabiedrības valstsgribu, Inčukalna
novada iedzīvotāju piederības sajūtu savam
novadam un savai valstij un mīlestību pret
savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību (pielikums Nr. 1);
3.2. sporta pasākumu organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma
nodrošināšana, sporta sacensību organizēšana, kas vieno dažādu tautību, fiziskās
sagatavotības un vecumu sportistus (pielikums Nr. 2).
Konkursu organizē Inčukalna novada pašvaldība
(reģistrācijas Nr. 90000068335, adrese: Atmodas
iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads).
PROJEKTA IESNIEDZĒJS
Konkursa ietvaros juridiskas personas vai fiziskas personas, kas reģistrējušas Valsts ieņēmumu
dienestā (turpmāk tekstā – VID) savu saimniecisko darbību, var pieteikt projektus, kas saistīti
ar kultūras un sporta pasākumu organizēšanu,
sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības
daļai un kurus viņi paši spēj īstenot.
Projekta pieteikumu var iesniegt nevalstiska
organizācija (turpmāk tekstā – NVO) – biedrība vai nodibinājums, citas juridiskas personas
(izņemot pašvaldības iestādes un struktūrvienības) (turpmāk tekstā – cita juridiska persona),
fiziskās personas, kas reģistrējušas VID savu
saimniecisko darbību.
Projekta dalībnieki paši izstrādā un realizē projektu.
Viens pretendents var iesniegt ne vairāk kā vienu
projekta pieteikumu katrā konkursa prioritātē.
Viena projekta iesniedzēja dažādu projekta pieteikumu aktivitātes nedrīkst pārklāties.
KONKURSA FINANSĒJUMS
Kopējais projektu realizācijai pieejamais Inčukalna novada pašvaldības finansējums ir EUR
5000,00, to sadalot uz divām projektu konkursu
kārtām, otrajai kārtai nodrošinot pieejamo finansējumu ne mazāku kā EUR 1500,00.
Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt
piešķirts vienam projektam, ir EUR 800,00.
Projekta iesniedzējs projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.
Projektam piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots:
12.1. projekta administratīvā personāla izmaksu
un citu administratīvo izdevumu segšanai;
12.2. datortehnikas un citas biroja vai sadzīves
tehnikas iegādei;
12.3. projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti;
12.4. peļņas gūšanai;
12.5. kredītsaistību un parādu nomaksai;
12.6. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem;
12.7. būvniecības izmaksām;
12.8. prezentācijas izdevumiem.
Konkursa ietvaros tiek noteikti šādi ierobežojumi
pieprasītā finansējuma izlietojumam:
13.1. viena aktīva (materiālās vērtības) iegāde
vērtībā virs EUR 213,00 pieļaujama tikai
izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja tas
tiešā veidā nepieciešams projekta mērķu

14.

IV.
15.
16.

17.

sasniegšanai. No pieprasītā finansējuma
iegādātie aktīvi vērtībā virs EUR 213,00 pēc
projekta realizācijas ir nododami pašvaldības īpašumā;
13.2. tērpu un sporta komandu formu iegāde ir
pieļaujama izņēmuma gadījumos, konkursa vērtēšanas komisijai izvērtējot projekta
pienesumu jaunrades un sporta attīstībā,
taču nevar pārsniegt 50% no pieprasītā finansējuma;
13.3. simbolikas iegāde (krekliņi, cepurītes u.c.)
var tikt iekļauti projekta izmaksās, ja tiek
iegādāti kā pašu ieguldījums;
13.4. balvu fonds ir pieļaujams izņēmuma gadījumos, konkursa vērtēšanas komisijai izvērtējot tā nepieciešamību, taču tas nevar
pārsniegt EUR 50,00.
Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības samazināt projekta pieteikumā norādīto finansējuma
apjomu, t.sk. pilnībā atceļot atsevišķas izmaksu
pozīcijas.
KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
Konkursa nolikumu publicē Inčukalna novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada
Vēstis”.
Konkursa nolikums ar pielikumiem, tai skaitā
pieteikuma veidlapa, tiek ievietota Inčukalna
novada pašvaldības portālā www.incukalns.lv
(sadaļā Pašvaldība – Projekti).
Papildus informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu sniedz Inčukalna novada projektu vadītāja (Atmodas iela 4, Inčukalns,
tālr. 67977108, elektroniskā pasta adrese:
margita.lice@incukalns.lv).

V. PROJEKTU PIETIEKUMU IESNIEGŠANA
18. Izstrādājot projekta pieteikumu, sagatavo šādus
dokumentus:
18.1. aizpilda projekta pieteikuma veidlapu ar pielikumiem (konkursa nolikuma pielikumi Nr. 4,
5, 6), ko parakstījuši projekta iesniedzējs un
organizācijas vai institūcijas vadītājs;
18.2. ja nepieciešams, pievieno papildu informāciju atbilstoši projekta idejai (skices, attēli,
nodarbību apraksti u.tml.).
19. Datorrakstā aizpildītu projekta pieteikuma
veidlapu un tās pielikumus (konkursa nolikuma
pielikumi Nr. 4, 5, 6) iesniedz vienā eksemplārā
papīra formātā. Pieteikuma veidlapu ar pielikumiem (konkursa nolikuma pielikumi Nr. 4, 5, 6)
jāiesniedz arī elektroniskā veidā (ierakstītu elektroniskā datu nesējā vai arī līdz konkrētā projekta iesniegšanas brīdim nosūtot uz elektroniskā
pasta adresi margita.lice@incukalns.lv, tematā
norādot iesniedzamā projekta nosaukumu).
20. Projekta pieteikumu iesniedz un reģistrē Inčukalna novada pašvaldībā.
21. Projektu konkurss tiek izsludināts 2 kārtās. Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņi:
21.1. I kārtai 2018. gada 12. aprīlis plkst. 16.00;
21.2. II kārtai 2018. gada 17. septembris plkst. 16.00.
22. Iesniegtos projektu pieteikumus un tajos iekļautos dokumentus konkursa organizētājs atpakaļ
neizsniedz.
VI. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
23. Projektu pieteikumu un realizēto projektu izvērtēšanai Inčukalna novada dome izveido vērtēšanas komisiju, kurā ir vismaz viens finanšu daļas
speciālists, projektu vadītājs, Inčukalna novada
domes deputāts.
24. Komisijas sekretārs pārbauda iesniegto projektu
pieteikumu atbilstību šādiem konkursa administratīvajiem kritērijiem, kas attiecīgi tiek vērtēti
ar atbilst vai neatbilst:
24.1. projekta īstenošanas teritorija – Inčukalna
novads;
24.2. projekta iesniedzējs – NVO vai cita juridiska
persona, vai fiziska persona, kas reģistrējusi VID savu saimniecisko darbību;

24.3. pieprasītais
finansējums
nepārsniedz
EUR 800,00;
24.4. projekta pieteikums ir parakstīts šī nolikuma 18.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
24.5. projekta pieteikums ar pielikumiem (konkursa nolikuma pielikumi Nr. 4, 5, 6) iesniegts papīra formātā vienā eksemplārā
un elektroniskā versijā saskaņā ar šī nolikuma 19. punktā noteikto kārtību;
24.6. projekta iesniedzējs iepriekš ir realizējis
pašvaldības finansētos projektus atbilstoši
konkursa nolikuma un līguma par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu prasībām.
Ja projekta pieteicējs līdz šim nav realizējis
pašvaldības finansētus projektus, tad pie
šī vērtējuma liekama atzīme „nav attiecināms”, saīsinājumā „n/a”, un šis punkts
vērtēšanu neietekmē.
25. Komisijas sekretārs informē konkursa vērtēšanas
komisiju par projektu pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem un iesniedz projektu pieteikumus konkursa vērtēšanas komisijai tālākai
izvērtēšanai saskaņā ar šī nolikuma 3. pielikumā
noteiktajiem specifiskajiem kritērijiem.
26. Konkursa vērtēšanas komisija iepazīstas ar saņemtajiem projektu pieteikumiem.
27. Konkursa komisijai ir tiesības tikties ar nolikumam atbilstošu projektu pieteikumu iesniedzējiem klātienē un/vai apmeklēt projektu plānotās
realizācijas vietas.
28. Ja projekts neatbilst konkursa nosacījumiem un
24. punktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisijai ir tiesības lēmumu par projekta noraidīšanu pieņemt bez tikšanās ar projekta pieteicējiem.
29. Projektu pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas
gaitā var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī ierosināt
veikt izmaiņas projekta aprakstā un/vai budžetā,
nolūkā nodrošināt konkursā pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu. Gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija, dokumenti un izmaiņas
netiek iesniegti, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta noraidīšanu.
30. Katra projekta pieteikuma atbilstību specifiskajiem kritērijiem izvērtē vērtēšanas komisijas
locekļi, piešķirot katram projektam vērtējumu
atbilstoši nolikuma 3. pielikumam. Ja kaut viens
vērtēšanas komisijas loceklis uzskata, ka projekts nav tālāk vērtējams atbilstoši nolikuma
3. pielikumā minētiem specifiskajiem kritērijiem,
tad komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta noraidīšanu.
31. Projekta kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos punktus.
32. Finansējums tiek piešķirts tiem projektiem, kas
būs ieguvuši augstāku vērtējumu, un to kopējais
apstiprinātais
finansējuma apmērs nepārsniedz katrai kārtai atvēlēto summu.
33. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu vērtējumu,
tad noteicošie kritēriji projektu pieteikumu apstiprināšanā ir nolikuma 3. pielikuma 1., 4., 9. un
10. punktā minētie specifiskie kritēriji.
34. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem
pieņem Inčukalna novada pašvaldības dome.
35. Projektu iesniedzēji par iesniegtā projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek informēti
pa pastu šādos termiņos: 1. projektu konkursa kārtas ietvaros līdz 2018. gada 30. aprīlim,
2. projektu konkursa kārtas ietvaros līdz
2018. gada 28. septembrim. Līgums par finansējuma piešķiršanu un izlietojumu tiek slēgts
pēc Inčukalna novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas.
36. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt projektu
izvērtēšanas un rezultātu paziņošanas termiņus,
informējot par to projektu iesniedzējus.
VII. APSTIPRINĀTO PROJEKTU ĪSTENOŠANA
37. Projekti tiek īstenoti laika periodā no 2018. gada
21. maija līdz 2018. gada 23. novembrim.

38. Projektu īstenošanas un ziņojumu sagatavošanas
un iesniegšanas kārtība tiek noteikta Līgumā par
finansējuma piešķiršanu un izlietošanu (turpmāk
tekstā – līgums), kas tiek noslēgts starp projekta iesniedzēju un Inčukalna novada pašvaldību,
kā arī Prasībās projekta īstenošanai un ziņojuma
sagatavošanai.
39. Vērtēšanas komisija ir tiesīgi jebkurā projektu īstenošanas posmā pieprasīt no projektu īstenotājiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī
apmeklēt projektu realizācijas vietas un tikties
ar projektu īstenotājiem, lai iepazītos ar projektu
attīstību un sasniegtajiem rezultātiem.
40. Vērtēšanas komisija pārbauda projektu īstenotāju
iesniegto ziņojumu atbilstību konkursa nolikumam, apstiprinātajam projekta pieteikumam un
noslēgtajam līgumam.
VIII. FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA
41. Apstiprinātā projekta finansējuma izmaksāšana
projekta īstenotājam notiek šādā kārtībā: 20%
apmērā avanss pēc līguma parakstīšanas un
80% apmērā pēc starpziņojuma, kas atspoguļo
projekta īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu atbilstoši projekta finanšu plūsmas laika
grafikam, vai gala ziņojuma iesniegšanas pašvaldībā un to pārbaudes divu nedēļu laikā.
42. Ja projekts nav īstenots atbilstoši noslēgtajam
līgumam un apstiprinātajam projektu pieteikumam, tad projekta īstenotājam jāatmaksā Inčukalna novada pašvaldībai neatbilstoši izlietotie
naudas līdzekļi pilnā vai daļējā apmērā atbilstoši
noslēgtajā līgumā noteiktajai kārtībai.
IX. REALIZĒTO PROJEKTU UZRAUDZĪBA
43. Projekta īstenotājam ir tiesības projekta īstenošanas laikā iesniegt starpziņojumu, kas atspoguļo projekta īstenošanas progresu un finanšu
izlietojumu atbilstoši projekta finanšu plūsmas
laika grafikam.
44. Projekta īstenotājs 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc projekta īstenošanas pašvaldībai iesniedz
finansējuma izlietojuma atskaiti un atskaiti par
projekta izpildes gaitu un rezultātiem (šī nolikuma pielikumi Nr. 8 un 9).
45. Konkursa vērtēšanas komisija pārbauda atskaites atbilstību konkursa nolikumam, apstiprinātajam projekta pieteikumam un noslēgtajam līgumam un nepieciešamības gadījumā, atbilstoši
projektu specifikai, apmeklē projektu realizācijas
vietas, tiekoties ar projektu īstenotājiem klātienē un iepazīstoties ar projektu rezultātiem.
46. Atskaites pārbaudes un projektu uzraudzības
gaitā konkursa vērtēšanas komisija var pieprasīt
no projektu īstenotājiem papildu informāciju vai
dokumentus. Pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa organizētājam 5 (piecu) darba dienu laikā.
47. Realizēto projektu uzraudzībā tiek ņemti vērā
šādi projekta pieteikuma un līguma nosacījumi:
47.1. visi 24. punktā un šī nolikuma 3. pielikumā
uzskaitītie kritēriji;
47.2. savlaicīgi iesniegtas atskaites par projekta
īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā
finansējuma izlietojumu;
47.3. atskaites kvalitāte un atbilstība apstiprinātajam projekta pieteikumam (tā saturam,
termiņiem un budžetam);
47.4. izvirzīto mērķu sasniegšana;
47.5. projekta īstenotāju savstarpējā sadarbība
projekta īstenošanas laikā;
47.6. sabiedrības attieksme pret realizēto projektu.
48. Ja projekts nav īstenots atbilstoši noslēgtajam
līgumam un apstiprinātajam projektu pieteikumam un/vai 47. punktā minētajiem nosacījumiem, tad projekta īstenotājam jāatmaksā Inčukalna novada pašvaldībai neatbilstoši izlietotie
naudas līdzekļi.
Domes priekšsēdētājs
A. Nalivaiko
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INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMI
n Piektdien, 16. martā, plkst. 18.00
Latvijas simtgades filma visai ģimenei „Paradīze ’89” (attēlā). Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā,
kad Latvija spēra savus pirmos soļus
pretī neatkarībai. Ieeja 2 eiro.
n Svētdien, 25. martā, komunistiskā genocīda upuru piemiņas
pasākums:
• plkst. 10.00 piemiņas brīdis pie
pieminekļa stacijas laukumā;
• plkst. 10.30 tautas namā muzikāls sveiciens un Ivara Selecka
filma „Turpinājums”.
Uz pasākumu varēsiet nokļūt ar
autobusu plkst. 9.00 pa maršrutu:
„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–
Vangažu kultūras nams–Vangažu
„Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–
Inčukalns.
n Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 12.00
Inčukalna parka estrādē (sliktos
laikapstākļos – tautas namā) ģimeņu svētki „Lieldieniņās zaķis
nāk!”. Nākam visi – lieli un mazi.
Līdzi ņemam krāsotas oliņas.
n Pirmdien, 2. aprīlī, plkst. 19.00 Inčukalna tautas namā anekdošu šovs
„Briseles kāposti jeb kur vēl ņemt
naudu?”. Biļetes iepriekšpārdošanā
5 eiro, pasākuma dienā – 7 eiro.
n Sestdien, 21. aprīlī, „Latvijas
Goda aplis Inčukalnā”. Svinam
Mākslas dienas!

Inčukalna novads piedalīsies “LATVIJAS GODA APLĪ”
un 21. aprīlī svinēs Latvijas simtgadi
kā Goda saimnieks ar MĀKSLAS DIENĀM
Paziņojam Inčukalna Mākslinieku kopai
Mākslas dienu 2018 izstādes tēmu „Tautasdziesma”.
• Plkst.
12.00–17.00 „Labais
darbs”. Sakopšanas talka Annas
Ludiņas Mākslinieku dārzā.
• Plkst. 15.00–18.00 „Tava iespēja”. Radošās darbnīcas pie novada
māksliniekiem: stiklinieku darbnīca pie vitrāžista Zigurda Bormaņa
Krustiņos „Varavīksnēs”, gleznošanas studija pie Daces Saulītes
un amatnieku darbnīca pie Modra
Baloža Atpūtas ielā 8.
• Plkst. 19.00 „Mēs varam”.
Mākslas dienu izstādes atklāšana Inčukalna tautas namā: Inčukalna mākslinieku kopas darbu
izstāde „Tautasdziesma”, radošā
konkursa „Vainags” darbu izstā-

de un apbalvošana, koru un pūtēju orķestru koncerts.
• Plkst. 20.40 „Liktens – akmens”.
Goda un piemiņas brīdis pie Raganas kaujā kritušo pieminekļa Inčukalna Vecajos kapos, ko veidojis
Kārlis Zāle.
• Plkst. 21.15–22.00 Gaismas svētki Inčukalna Aleksandra parkā.
• Plkst. 22.15 „Bohēma Inčukalnā”.
Mākslinieku atmiņu stāsti un nākotnes vīzijas. Tēlotājas mākslas kopēju
un citu mākslas žanru tu-brāļošanās
Medību pilī Kārļzemniekos.
n Līdz 15. aprīlim Inčukalna tautas
namā izstāde „Ai, sieviete, tu visu,
visu vari”.

Aicinām ikvienu radošu inčukalnieti,
kurš vēlas piedalīties mākslas konkursā
TĒMA: VAINAGS
To var gleznot vai veidot visdažādākajās
brīvi izvēlētajās tehnikās.
Darbus vērtēs Inčukalna Mākslinieku kopas mākslinieki.
Labākie darbi tiks izstādīti Mākslas dienu izstādē.
Darbi iesniedzami līdz 15. aprīlim.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMI

Lieldienu
laika

dievkalpojumi

VANGAŽU EV. LUT. BAZNĪCĀ
Svētdien, 25. martā, plkst. 14.00
PŪPOLU SVĒTDIENAS
DIEVKALPOJUMS.
Transports plkst. 13.10
pa maršrutu:
Inčukalns, Gauja, Vangaži, baznīca.

31. MARTĀ PLKST. 12.00 PIE VANGAŽU KULTŪRAS NAMA
gaidīsim visus lielus un mazus uz pavasara ieskandināšanas svētkiem.
Aicinām ierasties Lieldienu maskās (zaķis, cālis, ola, vista, u. c.).
Līdzi ņemsim krāsotu olu!
NO PLKST. 12.00–15.00 DARBOSIES LIELDIENU TIRDZIŅŠ.

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E–pasts: novada.vestis@incukalns.lv,
tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv.
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs.
Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Klusajā Sestdienā,
31. martā, plkst. 23.00
LIELDIENU NAKTS VIGĪLIJAS.
Būsim nomodā, lai kopīgās
lūgšanās, sirdsapziņas izmeklēšanā
un, atjaunojot kristību –
iesvētību solījumu,
kopā sagaidītu Lieldienas.
Transports plkst. 22.10 no Inčukalna
un plkst. 22.20 no Vangažiem.
Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 14.00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS.
Transports plkst. 13.10
pa maršrutu:
Inčukalns, Gauja, Vangaži, baznīca.

n Svētdien, 18. martā, plkst. 17.00 filma „Paradīze ‘89”. Ieeja 2 eiro.
n Sestdien, 24. martā, plkst. 12.00 mazo vokālistu konkurss „Cālis 2018”.
Aicinām piedalīties ikvienu pirmsskolas vecuma bērnu līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) ar vienu dziesmu pēc brīvas izvēles. Pieteikties kultūras
namā pie Evijas Ozolas līdz 16. martam.
n Sestdien, 31. martā, plkst. 12.00 pie Vangažu kultūras nama gaidīsim
lielus un mazus uz pavasara ieskandināšanas svētkiem. Jautra lielo leļļu
izrāde bērniem „Kas par desām”. Aicinām ierasties Lieldienu maskās. Līdzi
ņemsim krāsotu olu. Plkst. 12.00–15.00 darbosies Lieldienu tirdziņš.
n Sestdien, 31. martā, plkst. 15.00 2 jaunākās filmiņas – „Bize un Neguļa” (rež. Edmunds Jansons, „Lupatiņu” autors) un „Mūsu ome rullē”
(režisors – plastilīna filmu klasiķis Nils Skapāns). Ieeja 2 eiro.
n Piektdien, 13. aprīlī, plkst. 19.00 trilleris, drāma „Ar putām uz lūpām”.
Stāsts ir par Didzi – bijušo policistu un kaujas suņu treneri, kurš dažu dienu
laikā nonāk neapskaužamā situācijā. Viņš tur aizdomās sievu par neuzticību, kamēr viņa mīļotie suņi inficējas ar kādu bīstamu slimību. Lomās: Vilis
Daudziņš, Ieva Puķe, Raimonds Celms, Indra Briķe. Ieeja 3 eiro.
n Piektdien, 27. aprīlī, plkst. 19.00 komēdija, detektīvs, asa sižeta filma
„Kriminālās ekselences fonds”. Imants Veide raksta scenāriju seriālam
par krāpniekiem un kopā ar čomu Hariju Kuharjonoku izmēģina dažādas
krāpšanas shēmas. Taču Imants tik ļoti iejūtas jaunajā tēlā, ka pašam
sakārojas kļūt par kriminālo autoritāti. Pie apvāršņa parādās veci žuļiki
Duļķis un Aļģe, bet lielākais šķērslis ceļā uz kriminālās autoritātes statusu ir Imanta kaimiņiene, kurai, kā izrādās, ir lielāki pauti nekā visiem
pārējiem kopā! Ieeja 3 eiro.

LĪDZJŪTĪBA
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Ar skumjām paziņojam, ka aizsaulē aizgājusi
SKAIDRĪTE MAKSIŅA.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un draugiem!
Inčukalna novada iedzīvotāji

