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Svarīgākie
domes lēmumi
jūnijā

2. lpp.

Inčukalna novada
Dienas centru
sadraudzības diena

3. lpp.

Vangažos noticis
11. folkloras festivāls
„Slāvu vainags”

5. lpp.

„Laiks satikties”
Inčukalna novada
svētku programma

12. lpp.

Inčukalna novada domes
jaunais deputātu sasaukums
19. jūnijā Inčukalna novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par domes
priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Aivars Nalivaiko (Latvijas Zemnieku
savienība). Par viņu balsoja astoņi no piecpadsmit pašvaldībā ievēlētajiem
deputātiem.
Savukārt, par priekšsēdētāja vietnieci
tika ievēlēta Ludmila Vorobjova (sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”).
Sēdē tika apstiprināts arī pastāvīgo
komiteju sastāvs.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko: „Paldies sabiedrībai un jaunajam domes sasaukumam par izteikto uzticību. Ticu, ka
strādājot kopā ar konstruktīvu opozīciju, mēs spēsim pildīt esošās saistības un virzīties uz priekšu attīstībā,
veidojot Inčukalna novadu mūsdienīgāku un mājīgāku.”
Tika izveidotas arī pastāvīgās komitejas – Finanšu komiteja piecu cilvēku
sastāvā (ievēlēti deputāti: Aivars Nalivaiko, Ivo Bernats, Jana Bunkus, Līga
Neimane, Māris Keišs), Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautāju-

mu komiteja septiņu cilvēku sastāvā
(ievēlēti deputāti: Ludmila Vorobjova,
Alda Freimane, Ivo Bernats, Līga Neimane, Māris Keišs, Modris Jaunups,
Pāvels Kondrahins), Komunālo jautājumu komiteja septiņu cilvēku sastāvā
(ievēlēti deputāti: Arvīds Blaus, Ivans
Gavrilovs, Jana Bunkus, Jānis Liepiņš,
Māris Keišs, Modris Jaunups, Sandis
Kalniņš) un Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un
veselības jautājumu komiteja septiņu cilvēku sastāvā (ievēlēti deputāti:
Ludmila Vorobjova, Anete Šica, Arvīds
Blaus, Jana Bunkus, Pāvels Kondrahins, Sandis Kalniņš, Sandra Rozīte).
Mārtiņš Pozņaks,
Inčukalna novada domes
sabiedrisko attiecību speciālists

Inčukalna novada domes jaunā sasaukuma deputāti.
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NOVADA VĒSTIS

2017. gada JŪLIJS

DOMES LĒMUMI

Svarīgākie domes lēmumi jūnijā
SĒDE NR. 1 INČUKALNA NOVADĀ
2017. GADA 19. JŪNIJĀ
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
L. Sīka ierosināja izvirzīt kandidātus novada
domes priekšsēdētāja amatam un informēja,
ka balsošana notiks, izmantojot personalizētas
vēlēšanu zīmes. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 19. panta trešo un ceturto daļu,
21. panta pirmās daļas 10. punktu un 40. panta ceturto daļu un ņemot vērā balsu skaitīšanas
rezultātus,
atklāti balsojot: PAR A. Nalivaiko – 8 balsis, J. Bunkus, I. Gavrilovs, S. Kalniņš, M. Keišs,
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, L. Vorobjova; PRET – 6 balsis, I. Bernats, A. Blaus, A. Freimane, M. Jaunups, S. Rozīte, A. Šica; ATTURAS –
nav; deputāta J. Liepiņa vēlēšanu zīme uzskatāma
par nederīgu, jo nav parakstīta;
atklāti balsojot: PAR M. Jaunupu – 6 balsis,
I. Bernats, A. Blaus, A. Freimane, M. Jaunups,
S. Rozīte, A. Šica; PRET – 8 balsis, J. Bunkus,
I. Gavrilovs, S. Kalniņš, M. Keišs, P. Kondrahins,
A. Nalivaiko, L. Neimane, L. Vorobjova; ATTURAS – nav; deputāta J. Liepiņa vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, jo nav parakstīta.
Inčukalna novada dome nolemj: ievēlēt deputātu Aivaru Nalivaiko par Inčukalna novada domes
priekšsēdētāju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
20. panta otro daļu, 21. panta pirmās daļas
10. punktu un 40. panta ceturto daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
• Inčukalna novada dome nolemj: ievēlēt deputāti Ludmilu Vorobjovu par Inčukalna novada
domes priekšsēdētāja vietnieci.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas

10. punktu, 50. pantu, 51. pantu un 54. pantu,
Inčukalna novada dome nolemj:
• izveidot Attīstības un lauksaimniecības jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā – I. Bernats,
A. Freimane, M. Jaunups, M. Keišs, P. Kondrahins, L. Neimane, L. Vorobjova;
• izveidot Komunālo jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā – A. Blaus, J. Bunkus, I. Gavrilovs,
M. Jaunups, S. Kalniņš, M. Keišs, J. Liepiņš;
• izveidot Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā – I. Bernats,
A. Blaus, S. Kalniņš, P. Kondrahins, S. Rozīte,
A. Šica, L. Vorobjova.
Tā kā Finanšu komiteju veido 5 deputātu sastāvā no
domes priekšsēdētāja (A. Nalivaiko), attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem (I. Bernats, M. Keišs un J. Bunkus)
un viena deputāta, tiek izskatīts jautājums par viena
deputāta iekļaušanu Finanšu komitejas sastāvā,
dome nolemj: Finanšu komitejas sastāvā iekļaut
L. Neimani.

izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis, I. Bernats, A. Blaus,
A. Freimane, I. Gavrilovs, M. Jaunups, S. Kalniņš,
M. Keišs, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova;
PRET – nav; ATTURAS – nav;
dome nolemj: iznomāt nekustamo īpašumu „Kārļzemnieki 2”, garāžu, šķūni un pieguļošo teritoriju,
apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību
izsoles nosacīto sākuma nomas cenu EUR 0,26
(26 centi) par 1 kv. m mēnesī + PVN, noteikt nomas
termiņu – 5 (pieci) gadi, noteikt, ka nomniekam ir
tiesības nodot telpas apakšnomā, tikai saskaņojot
ar Inčukalna novada domi, apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma „Kārļzemnieki 2”, garāžas, šķūņa un pieguļošās
teritorijas nomas tiesību izsoles noteikumi”.

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS NR. 2
INČUKALNA NOVADĀ 2017. GADA 21. JŪNIJĀ
Par transporta piešķiršanu senioru vokālajam
ansamblim „Gauja”, atklāti balsojot: PAR –
14 balsis, I. Bernats, A. Blaus, A. Freimane,
I. Gavrilovs, M. Jaunups, S. Kalniņš, M. Keišs,
P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav;
ATTURAS – nav;
dome nolemj: piešķirt transportu senioru vokālajam ansamblim „Gauja” un segt ceļa izdevumus
2017. gada 15. jūlijā braucienam uz Limbažiem, lai
piedalītos radošo draugu salidojumā pie dzejnieces un komponistes Anitas Ozolas.

Par SIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis,
A. Blaus, A. Freimane, I. Gavrilovs, M. Jaunups,
S. Kalniņš, M. Keišs, P. Kondrahins, J. Liepiņš,
A. Nalivaiko, L. Neimane, A. Šica, L. Vorobjova;
PRET – nav; ATTURAS – 2 balsis, I. Bernats,
S. Rozīte;
dome nolemj: piešķirt SIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanai EUR 98 223,00 kā ieguldījumu naudā no pašvaldības budžeta, apstiprināt
izmaiņas SIA „Vangažu Avots” statūtu 5. punktā:
„Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 716 004,00
(viens miljons septiņi simti sešpadsmit tūkstoši
četri euro, 00 centi).”, apstiprināt izmaiņas PSIA
„Vangažu Avots” statūtu 6. punktā: „Sabiedrības
kapitāls ir sadalīts 1 716 004 (viens miljons septiņi
simti sešpadsmit tūkstoši četrās) daļās.”.

Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, „Kārļzemnieki 2”, garāžas un šķūņa

Par biedrības „Vangažu māmiņu klubs” iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis, I. Ber-

nats, A. Blaus, A. Freimane, I. Gavrilovs, M. Jaunups, S. Kalniņš, M. Keišs, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica,
L. Vorobjova; PRET – nav; ATTURAS – nav;
dome nolemj: iznomāt biedrībai „Vangažu māmiņu klubs”, reģ. Nr. 40008193809, telpu Nr. 97
14,9 kv. m platībā Parka ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, privātās pirmsskolas izglītības
iestādes „Gregucis” vajadzībām un noteikt nomas
maksu par telpu nomu EUR 0,40 apmērā par vienu kv. m bez PVN.
Par nomas līgumu pagarināšanu ar SIA „Spēka
pasaule”, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis, I. Bernats, A. Blaus, A. Freimane, I. Gavrilovs, M. Jaunups,
S. Kalniņš, M. Keišs, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova;
PRET – nav; ATTURAS – nav;
dome nolemj: pagarināt ar SIA „Spēka pasaule”
2003. gada 12. augustā noslēgtā nomas līguma
Nr. 136/2003 darbības termiņu līdz 2022. gada
1. septembrim, pagarināt ar SIA „Spēka pasaule”
2013. gada 28. oktobrī noslēgtā nomas līguma
Nr. 13–0334/2013 darbības termiņu līdz 2022. gada
1. septembrim.
Par nolikuma „Par amatnieku–mājražotāju”,
pārtikas un alkoholisko produktu izbraukuma
tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada svētkos” apstiprināšanu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis, I. Bernats,
A. Blaus, A. Freimane, I. Gavrilovs, M. Jaunups,
S. Kalniņš, M. Keišs, P. Kondrahins, J. Liepiņš,
A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav; ATTURAS – nav;
dome nolemj: apstiprināt nolikumu „Par amatnieku–mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu
izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Inčukalna novada svētkos”.
U. c.

Самые важные решения думы в июне
ЗАСЕДАНИЕ № 1, ИНЧУКАЛНСКИЙ КРАЙ
19 ИЮНЯ 2017 ГОДА:
Выборы председателя Инчукалнской краевой
думы. Председатель комиссии по краевым выборам Л. Сика (L. Sīka) предложила выдвинуть
кандидатов на должность председателя краевой
думы и проинформировала о том, что голосование
состоится с использованием персонализированных
избирательных знаков. На основании закона «О самоуправлениях» статья 19 части третья и четвёртая,
статья 21 часть первая пункт 10 и статья 40 часть
четвёртая и с учётом результатов подсчёта голосов
при открытом голосовании: ЗА А. Наливайко –
„8” голосов: Я. Бункус (J. Bunkus), И. Гаврилов
(I. Gavrilovs), С. Калниньш (S. Kalniņš), М. Кейшс
(M. Keišs), П. Кондрахин (P. Kondrahins), А. Наливайко (A. Nalivaiko), Л. Неймане (L. Neimane), Л. Воробьёва (L. Vorobjova); ПРОТИВ – „6” голосов:
И. Бернатс (I. Bernats), А. Блаус (A. Blaus), А. Фреймане (A. Freimane), М. Яунупс (M. Jaunups), С. Розите
(S. Rozīte), А. Шица (A. Šica); ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет, избирательный знак депутата Я. Лиепиньша (J. Liepiņš) считается недействительным,
так как он не подписан;
при открытом голосовании: ЗА М. Яунупса –
„6” голосов: И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане,
М. Яунупс, С. Розите, А. Шица; ПРОТИВ – „8” голосов: Я. Бункус, И. Гаврилов, С. Калниньш, М. Кейшс,
П. Кондрахин, А. Наливайко, Л. Неймане, Л. Воробьёва; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет, избирательный
знак депутата Я. Лиепиньша считается недействительным, так как он не подписан.
Инчукалнская краевая дума постановляет: избрать депутата Айвара Наливайко председателем
Инчукалнской краевой думы.
На основании закона «О самоуправлениях»
статья 20 часть вторая, статья 21 часть первая
пункт 10 и статья 40 часть четвёртая, а также
с учётом результатов подсчёта голосов, Инчукалнская краевая дума постановляет:
• избрать
депутата
Людмилу
Воробьёву
заместителем председателя Инчукалнской
краевой думы.

На основании закона «О самоуправлениях»
статья 20 часть первая, статья 21 часть первая
пункт 10, статьи 50, 51 и 54, Инчукалнская краевая дума постановляет:
• создать Комитет по вопросам развития и
сельскому хозяйству в составе 7 человек –
И. Бернатс, А. Фреймане, М. Яунупс, М. Кейшс,
П. Кондрахин, Л. Неймане, Л. Воробьёва
• создать Комитет по коммунальным вопросам в
составе 7 человек – А. Блаус, Я. Бункус, И. Гаврилов,
М. Яунупс, С. Калниньш, М. Кейшс, Я. Лиепиньш
• создать Комитет по вопросам образования,
культуры, спорта, общественного порядка,
здоровья и социальным вопросам в составе
7 человек – И. Бернатс, А. Блаус, С. Калниньш,
П. Кондрахин, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьёва
Так как Финансовый комитет создаётся в составе
5 депутатов из председателя думы (A. Наливайко), председателей соответствующих комитетов
(И. Бернатс, М. Кейшс и Я. Бункус) и одного депутата, то рассматривается вопрос о включении одного
депутата в состав Финансового комитета.
Дума постановляет: включить в состав Финансового комитета Л. Неймане.
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
№ 2, ИНЧУКАЛСКИЙ КРАЙ
21 ИЮНЯ 2017 ГОДА
О выделении транспорта вокальному ансамблю
пенсионеров «Гауя», при открытом голосовании:
ЗА „14” голосов – И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане, И. Гаврилов, М. Яунупс, С. Калниньш, М. Кейшс,
П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ –
нет; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.
Дума постановляет: выделить транспорт вокальному ансамблю пенсионеров «Гауя» и покрыть дорожные расходы на поездку в Лимбажи 15 июля
2017 года, чтобы принять участие в слёте творческих друзей у поэтессы и композитора Аниты Озолы
(Anita Ozola).
Об утверждении условной стартовой цены аукциона недвижимости «Карльземниеки 2», га-

ража и сараев в Инчукалнсе, Инчукалнский
край, и правил аукциона на право их аренды,
при открытом голосовании: ЗА „14” голосов –
И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане, И. Гаврилов,
М. Яунупс, С. Калниньш, М. Кейшс, П. Кондрахин,
Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите,
А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.
Дума постановляет: сдать в аренду недвижимость «Карльземниеки 2», гараж, сараи и прилегающую территорию, утвердить условную стартовую
арендную цену для аукциона на право аренды
недвижимости в размере EUR 0,26 (26 центов) за
1 кв. м в месяц + НДС, установить срок аренды –
5 (пять) лет, определить, что арендатор имеет право сдать помещения в субаренду, только согласовав это с Инчукалнской краевой думой, утвердить
правила аукциона «Правила аукциона на право
аренды недвижимости «Карльземниеки 2», гаража, сарая и прилегающей территории Инчукалнской краевой думы».
Об увеличении основного капитала ООО «Вангажу Авотс», при открытом голосовании: ЗА
„12” голосов – А. Блаус, А. Фреймане, И. Гаврилов,
М. Яунупс, С. Калниньш, М. Кейшс, П. Кондрахин,
Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, А. Шица,
Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – “2” голоса: И. Бернатс, С. Розите.
Дума постановляет: предоставить ООО «Вангажу Авотс» на увеличение основного капитала
EUR 98 223,00 в качестве вклада деньгами, из бюджета самоуправления, утвердить изменения в пункте 5 Устава ООО «Вангажу Авотс»: «Основной капитал Общества составляет EUR 1 716 004,00 (один
миллион семьсот шестнадцать тысяч четыре евро,
00 центов).», утвердить изменения в пункте 6 Устава муниципального ООО «Вангажу Авотс»: «Капитал Общества поделён на 1 716 004 (один миллион
семьсот шестнадцать тысяч четыре) долей.».
О заявлении товарищества «Клуб Вангажских мамочек», при открытом голосовании: ЗА
„14” голосов – И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане,

И. Гаврилов, М. Яунупс, С. Калниньш, М. Кейшс,
П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ –
нет; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.
Дума постановляет: сдать в аренду товариществу «Клуб Вангажских мамочек», регистрационный № 40008193809, помещение № 97 площадью
14,9 кв. м по улице Парка 2, Вангажи, Инчукалнский край, для нужд Частного дошкольного образовательного учреждения «Грегуцис» и определить арендную плату за аренду помещений в размере EUR 0,40 за один кв. м, без НДС.
О продлении договора аренды с ООО «Спека пасауле», при открытом голосовании: ЗА
„14” голосов – И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане,
И. Гаврилов, М. Яунупс, С. Калниньш, М. Кейшс,
П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ –
нет; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.
Дума постановляет: продлить срок действия
договора аренды № 136/2003, заключённый с
ООО «Спека пасауле» 12 августа 2003 года, до
1 сентября 2022 года, продлить срок действия
договора аренды № 13–0334/2013, заключённый
с ООО «Спека пасауле» 28 октября 2013 года, до
1 сентября 2022 года.
Об утверждении положения «О выездной
торговле продуктами питания и алкогольной
продукцией, оказании услуг питания во время Инчукалнских краевых праздников ремесленниками – надомными производителями»,
при открытом голосовании: ЗА „14” голосов –
И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане, И. Гаврилов,
М. Яунупс, С. Калниньш, М. Кейшс, П. Кондрахин,
Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите,
А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.
Дума постановляет: утвердить положение «О выездной торговле продуктами питания и алкогольной продукцией, оказании услуг питания во время
Инчукалнских краевых праздников ремесленниками – надомными производителями».
И пр.
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Inčukalna novada Dienas centru
sadraudzības diena

3

GRĀMATU PASAULE

Ieskats Vangažu pilsētas bibliotēkas darbā
Vangažu pilsētas iedzīvotāji ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji, kuri labprāt
lasa grāmatas, preses izdevumus, kā arī piedalās bibliotēkas rīkotajos
pasākumos. Bibliotēkas krājumu sastāda 15 500 vienību informācijas
nesēju. Bibliotēkā ir reģistrēti 1973 lietotāji, jaunākajam lietotajam ir
2 gadi, savukārt vecākajam lietotājam ir 92 gadi. Pirmā pusgada laikā
čaklākais lasītājs kategorijā „Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem” ir izlasījis 33 grāmatas, bet pieaugušo kategorijā čaklākais lasītājs ir izlasījis
32 grāmatas. Tālāk sniedzam ieskatu par bibliotēkas lasītāju pieprasītākajām grāmatām 2017. g. pirmajā pusgadā.
LASĪTĀKO GRĀMATU TOP 10

Rubenis, Juris. „Viņa un viņš”

1

2

Betsa, Šarlote. „Pils pie ezera”

Inčukalna novada dienas centru “Sarma”, “Vangaži” un “Gauja” sadraudzības sporta spēļu dalībnieki.

Šā gada 28. jūnijā norisinājās trešās Inčukalna novada dienas centru „Sarma”, „Vangaži” un „Gauja”
sadraudzības sporta spēles. Dienas
centrā „Gauja” pulcējās 38 bērni no
visiem trim dienas centriem.
Bērni tika sadalīti trijās komandās
tā, lai katrā komandā dalībnieki
būtu no Gaujas, Inčukalna un Vangažiem. Bērni izvēlējās komandas
kapteiņus un deva savām komandām nosaukumus. Tā tapa „Kolibri”,
„Gurķīšu” un „Otrīšu” komandas.
Bērni sacentās dažādās stafetēs,
frisbija aktivitātēs, spēlēja tautas
bumbu, kā arī piedalījās individuālajās disciplīnās. Bija īpaši patīkami
vērot komandu saliedētību, komandas līderu korektu vadību un bērnu
aktīvu atbalstu saviem komandas

biedriem. Pēc garajām aktivitātēm
bērniem bija iespēja iestiprināties
ar gardām pusdienām un piedalīties
savas komandas logo zīmēšanā.
Pasākuma noslēgumā katrs no bērniem saņēma medaļas, diplomus un
lieliskas dāvanas no mūsu brīnišķīgajiem atbalstītājiem.
Mums ir patiess prieks par plašu
atbalstītāju pulku, kuri palīdzēja
dienas centru sadraudzības spēles
padarīt vēl interesantākas, aktīvākas un skaistākas. Pateicamies
par atbalstu un pasākuma finansēšanu Inčukalna novada Sociālajam dienestam, Inčukalna novada
bistro „Sorbas” , atpūtas parkam
„Rāmkalni”, SIA „Daigas”, „Mēness
aptiekai”, Inčukalna novada uzņēmuma SIA „Gaida” veikalam „Elvi”,
kā arī Inčukalna novada Tautas

namam. Īpašu paldies vēlamies
pateikt Sociālā dienesta kolēģēm,
kuras palīdzēja vadīt pasākumu un
godīgi noritēt aktivitātēm, un pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļai, kura palīdzēja ar
atbalstu pasākuma organizēšanā,
kā arī Inčukalna frisbija komandai
„Wildcats”, kuras pārstāvji palīdzēja vadīt frisbija aktivitātes
bērniem. Liels paldies, ka devāt
iespēju Inčukalna novada bērniem
apvienoties atraktīvā, interesantā
un skaistā pasākumā!
Gunta Rostoka,
DC „Gauja” sociālā darbiniece,
Eva Lukjanska,
DC „Sarma” sociālā darbiniece,
Lilija Geža,
DC „Vangaži” sociālā darbiniece

Dabas aizsardzības pārvaldes
ceļojošā izstāde „Dabas dziednīca – purvs”
Vangažu pilsētas bibliotēka aicina visus interesentus – lielos un mazos – uz
izstādes atklāšanu ceturtdien, 3. augustā, plkst. 11.00. Interaktīvā izstāde būs
interesanta gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Vangažu pilsētas bibliotēkā no
3. līdz 31. augustam būs iespēja izzināt un pastaigāt pa purvu, izjust
grimšanas sajūtu, kāda rodas, staigājot pa mīkstajiem dažādu sūnu ciņiem. Būs interesanti iepazīt tuvāk
purva dziednieciskos resursus – dūņas. Lai arī purva dabas daudzveidība ir salīdzinoši neliela, daudzi purva augi, piemēram, lācenes, dzēr-

venes un vistenes, ir ārstnieciski.
Savukārt purva dzīvnieku vērošana
var kļūt par veselīgu un nomierinošu
atpūtas veidu.
Izstāde sniedz interesantu informāciju un arī aicina darboties pašam – noskaidrot, kā droši pārvietoties purvā, iepazīties ar purva
uzbūvi un meklēt purva dzīvnieku
dzīvesvietas.

Izstāde tapusi Igaunijas–Latvijas sadarbības projekta „Atpakaļ
pie dabas” ietvaros. Projekta
mērķis ir veicināt mitrāju saglabāšanu, iesaistot un izglītojot
sabiedrību. Projektu daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds (ERAF). Dabas aizsardzības
pārvalde ir viens no projekta partneriem Latvijā.
Jeļena Ozoliņa,
Vangažu pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre
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Hora, Reičela.
„Cerību spārnos”

Larka, Sāra.
„Tūkstoš
avotu sala”

7

4

Krūmiņš, Jūlijs.
„Iļģuciema
pašpuikas stāsti”

Lekberga,
Kamilla.
„Bākas sargi”

8

5

Полянская, Алла.
„Вирус лжи”

Gifina, Emīlija.
„Dzīves līkloči”

9

Toda, Anna.
Kota, Laima.
„AFTER.
„Istaba”
Pēc mūsu tikšanās”

6

10

Vangažu pilsētas bibliotēka aicina ciemos gan lielos, gan mazos esošos
un topošos lasītājus. Bibliotēkā var atrast katrai gaumei un interesēm
atbilstošu grāmatu. Gaidīsim ciemos!

Realizēts projekts
„Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana”
2017. gada 4. janvārī Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts projekta pieteikums
„Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana”, Nr. 16–04–AL32–A019.2201–
000004 un noteikts realizācijas gala termiņš 2017. gada 3. jūlijs. Februārī tika uzsākta
iepirkuma procedūra un izraudzīts labiekārtošanas darbu veicējs, maija un jūnija mēnesī
tika veikti labiekārtošanas darbi, kā rezultātā izveidoti jauni gājēju celiņi 380 m2 apjomā.
Projekta mērķis: Vangažu tirgus laukuma
apkārtnes teritorijas labiekārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, tai skaitā personām ar īpašām
vajadzībām. Projektu 90% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Pro-

jekta kopējās izmaksas ir 14 714,07 EUR,
no kurām publiskais līdzfinansējums sastāda 13 242,66 EUR.

M. Līce,
projektu vadītāja

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Vangažu vidusskolas
skolotājas Leldes Nagles
veiksme pedagogu
radošuma konkursā

Klusuma pārgājieni
ar Gaujas klausīšanos
piektdienu vakaros saulrietā

Projektā „Izglītība izaugsmei 2017” pagājušā gada septembrī bija izsludināts
pedagogu meistarības konkurss „Radi. Rādi. Redzi”. Konkursā piedalījās Rīgas,
Jūrmalas un Pierīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogi.
Šogad konkursā akcentēta skolēnu
kompetenču attīstīšana ar mērķi
apzināt un popularizēt aktīvus un
radošus pedagogus, kuri izmanto
netradicionālas un inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas,
attīstot skolēnos vienu vai vairākas
kompetences.
Konkursam pieteicās 50 skolotāji.
Projekta ietvaros konkursā piedalījās
Vangažu vidusskolas sākumskolas
skolotāja Lelde Nagle. Mācību stundas klātienē vēroja vērtēšanas komisija, kuru veidoja Rīgas, Jūrmalas un
Pierīgas Izglītības pārvaldes speciālisti. Vērtēšanas komisija uz forumu
„Izglītība izaugsmei 2017” 14.–15. jūnijā Rīgā II Valsts ģimnāzijā izvirzīja
pedagogus, kuri vērtējumā saņēmuši
augstāko punktu skaitu. Vangažu vidusskolas skolotāja Lelde bija viena
no tiem. Viņa piedalījās forumā, dalījās pieredzē un tika apbalvota par
veiksmīgu piedalīšanos konkursā.
Vangažu vidusskolas kolektīvs apsveic skolotāju Leldi. „Darbs pagaidīs, kamēr jūs rādāt bērnam va-

Vangažu vidusskolas skolotāja
Lelde Nagle.

ravīksni, taču varavīksne negaidīs,
kamēr jūs darāt darbu.” Novēlam
Leldei arī turpmāk būt smaidīgai,
labestīgai un radošai un turpināt
gan rādīt bērniem varavīksni, gan
darīt darbu. Varam lepoties, ka
mūsu kolēģe valsts līmeņa konkursā ieņēma godalgotu vietu.
Valentīna Černeja,
skolotāja

VANGAŽU BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

Tematiskās izstādes 2017. gada jūlijā
No 3. līdz 9. jūlijam

Jaunieguvumu izstāde

No 1. līdz 30. jūlijam

„Topi vesels!”
Izstāde iepazīstina ar pieejamajām grāmatām
par veselīgu dzīvesveidu, ārstniecības
augiem un citiem dabas produktiem,
kā arī tautas dziedniecību.

No 3. līdz 15. jūlijam

„Dzejoļi uz plaukstas”
Dzejniekam Jāzepam Osmanim – 85.
Izstādē piedāvāts Jāzepa Osmaņa
darbu apskats.

No 1. līdz 30. jūlijam

„Pasaules pilsētas”
Izstāde piedāvā vizuāli aizraujošu un izzinošu
ceļojumu pa zemeslodes lielpilsētām.

No 1. līdz 30. jūlijam

„Puķu dancis”
Izstāde piedāvā gan izzinoša rakstura literatūru,
gan daiļliteratūru par dažādiem ziediem.

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Maketu sagatavojusi 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.

Piektdien, 28. jūlijā, saulrieta laikā
aicinām uz sajūtu pasākumu „KLAUSIES GAUJU” pie Katlapieža Inčukalna novadā.
Kaspara Puikevica-Puikevska saksofona solo.
Tikšanās vieta: plkst. 21.00 Vidzemes šoseja aiz pieturas „Zvērsaimniecība GAUJA” Siguldas virzienā – pagrieziens uz Katlapiezi.
Atjaunojot 20. gs. 70. gadu tradīciju – akustiska mežraga solokoncertu Siguldā uz Gaujas braucošā
laivā vasaras piektdienu saulrietos – šajā vasarā no 2. jūnija līdz
11. augustam piektdienu vakaros
saulrietā notiek klusuma pārgājieni ar Gaujas klausīšanos. Klusuma
un Gaujas klausītājus sagaida klusuma gidi un aizved līdz akustiskām un ainaviskām vietām Gaujas
krastos, kur ir iespējams klausīties

Gaujas tecējuma un akustiska instrumenta saspēli.
Šādi pasākumi jau ir notikuši: Elku
kalnā Amatas novadā pie Gaujas
iztekas avotiem, pie Dabara ezera
Taurenē Vecpiebalgas novadā, pie
Rutkaviņas dabas takas Rankas
pagastā Gulbenes novadā un Paideru dzirnavām Lejasciemā Gulbenes novadā.  
Vēl varam baudīt Gaujas burvību
7. jūlijā pie Gaujienas estrādes
Apes novadā, 14. jūlijā pie Gūdu
ieža Līgatnes novadā, 21. jūlijā pie Velnalas Siguldas novadā,
4. augustā pie Baltezera kanāla
Gaujas galā Ādažos, bet noslēgums 11. augustā dārzkopības
sabiedrības „Kāpas” Gaujas labajā
krastā Carnikavā.
Projekts notiek ar Latvijas Valsts
mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017 atbalstu.

Godājamie novadnieki,
laiks satikties
Inčukalna svētkos
no 14. līdz 16. jūlijam!

Transports uz Inčukalna novada
svētku norises vietām
Iedzīvotāju ērtākai nokļūšanai uz Inčukalna novada svētku norises vietām piedāvājam papildus autobusu
reisus 14. un 15. jūlijā.
PIEKTDIEN, 14. JŪLIJĀ
17:30
pa maršrutu: Gauja–
Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži
(pie pulksteņa)–“Brālis”–Vangažu
stacija–Sēnīte–Inčukalns (AP pie
Stacijas).
19:15 pa maršrutu: Inčukalns (AP
pie Stacijas)–Indrāni–Gauja–Kārļzemnieki–Vangaži (pie pulksteņa).
22:30 pa maršrutu: Vangaži (pie
pulksteņa)–“Brālis”– Vangažu stacija–
Sēnīte–Indrāni–Gauja.

Inčukalna novada kapsētās
sestdien,
12. augustā

SESTDIEN, 15. JŪLIJĀ
11:00; 19:00 pa maršrutu: Gau
ja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži
(pie pulksteņa)–“Brālis”–Vangažu
stacija–Sēnīte–Inčukalns (AP pie
Stacijas)
17:00, 24:30 pa maršrutu: Inčukalns (AP pie Stacijas)–Sēnīte–Indrāni–Gauja–Kārļzemnieki–Sorbas–
Vangaži (pie pulksteņa)–“Brālis”–
Vangažu stacija
12:00 un 20:00 pa maršrutu: Inčukalns–Jaunā Jātnieku skola– Egļupe–
Inčukalns (AP pie stacijas)
16:30 un 24:10 pa maršrutu: Inčukalns–Jaunā Jātnieku skola–Egļupe–
Inčukalns (AP pie stacijas)

Vienmēr ir pareizais laiks darīt to,
kas ir pareizs.
/Martins Luters Kings juniors/

Novadnieki, esam lepni, ka mums
ir pašiem savi novada svētki. Aicinu tos visiem svinēt kopā! Sagaidot svētkus, 14. jūlijā izkārsim
valsts karogu pie mājām un sakopsim savas sētas visā novadā:
Inčukalnā, Vangažos, Gaujā, Kārļzemniekos, Griķos, Mežamierā,
Kļavās, Egļupē, Indrānos un citur.
Sakopsim arī kapsētas saviem tuviniekiem, kas šeit veidojuši pamatu, uz kura nu stāvam mēs.
Laiks satikties! Svinēsim Inčukalna novada svētkus ar lepnumu un pateicību!
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs
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Vangažos noritējis 11. folkloras festivāls “SLĀVU VAINAGS”

1. jūlijā Vangažos tradicionāli jau 11. reizi noritēja folkloras festivāls “Slāvu
Vainags”. Kaut laiks bija lietains, dalībnieku dziesmas un dejas radīja siltu
un draudzīgu atmosfēru gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem no Ukrainas,
Igaunijas, Saldus, Olaines un Rīgas.
Dalībniekus un pasākuma apmeklētājus sveica pārstāvji no Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas vēstniecībām, un novēlēja visiem labu
garastāvokli un saulainu laiku. Vie-

si atzīmēja, ka šādam festivālam
ir liela nozīme ne tikai pilsētas
un novada kultūras dzīvē, bet arī
valsts mērogā.
Ludmila Vorobjova

Vangažos atklāts Latvijā lielākais „Aibe” veikals

Jūnija beigās Vangažos, Gaujas ielā, tika atklāts lielākais „Aibe” veikals Latvijā. Veikala kopējā platībā ir vairāk nekā 700 kvadrātmetru, un to jau ir iecienījuši daudzi mūsu novada iedzīvotāji.
Juris Lamberts, Latvijas Neatkarīgo tirgotāju kooperācijas Attīstības
nodaļas vadītājs: „Jaunā veikala atklāšana Inčukalna novada Vangažos

ir liels notikums gan mūsu partnerim,
gan kooperācijai „Aibe”. Arī turpmāk
kooperācija „Aibe” piesaistīs investīcijas un savu darbību plašāk attīstīs tie-

ši Vidzemes reģionā. Šobrīd Vangažos
ir atvērts jauna formāta veikals ar jaunu vizualizāciju, tas pēc kopējās platības ir lielākais „Aibe” veikals Latvijā.
Vangažu veikala projekts ir lielisks
piemērs veiksmīgai sadarbībai starp
mūsu organizāciju un vietējo Vangažu
partneri Aliguseinu Šihaļijevu.”
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Inčukalna novadā
ir laiks satikties
Lai uzzinātu, cik iela nozīme ir vienam gadam, pajautā to studentam, kurš izkritis gala eksāmenā. Ja gribi uzzināt, cik
vērtīgs ir viens mēnesis, pajautā māmiņai, kurai priekšlaikus piedzimis mazulis. Lai zinātu, cik vērtīga ir viena nedēļa,
pajautā to nedēļas laikraksta izdevējam. Lai uzzinātu, cik vērtīga ir viena stunda, pajautā tiem, kuri iemīlējušies un
gaida, lai viens otru ieraudzītu. Lai uzzinātu, cik vērta ir viena minūte, pajautā to kādam, kurš nokavējis savu vilcienu,
autobusu vai lidmašīnu. Lai zinātu vienas sekundes vērtību, pajautā to kādam, kurš izdzīvojis nelaimes gadījumā. Lai
uzzinātu milisekundes vērtību, pajautā to kādam, kurš olimpiādē ieguvis sudraba medaļu. Laiks nevienu negaida. Būs
vērtīgi, ja krāsi katru momentu, kas tev dots. Dalies tajā ar īpašiem cilvēkiem savā dzīvē, tad tas būs vērtīgāks.

Ilze Zuce–Tenča no Inčukalna –

pasaules čempione galda hokejā sieviešu konkurencē

Gaidot 2017. gada novada svētkus, kuri šogad tiek organizēti ar moto “Laiks satikties”, vēlējāmies personīgi
uzrunāt mūsu novada iedzīvotājus no Inčukalna, Vangažiem, Gaujas, Egļupes, Kļavām, Indrāniem, Griķiem, Meža
Miera un Kārļzemniekiem. Aicinājām novadniekus no šīm apdzīvotajām vietām atbildēt uz pieciem īsiem jautājumiem par “Laiku – mūsu Laiku”. Šajā informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” aplūkosim Inčukalna, Vangažu,
Gaujas, Egļupes, Indrānu, Griķu un Kļavu pārstāvju teikto, bet augusta mēneša izdevumā aicinām lasīt arī citu
mūsu novada iedzīvotāju intervijas.
1. Kāds šodien ir Inčukalna novada „Laiks”?
2. Kā Jūs raksturotu savu novadu, sabiedrību, vidi? Ko vēl varētu uzlabot?
3. Kāds „Laiks” būs rīt? (Kā Jūs redzat Inčukalna novadu pēc pāris gadiem?)
4. Kad vislabāk satikties, kāpēc?
5. Kāds ir Jūsu novēlējums iedzīvotājiem Inčukalna novadam svētkos?

Ilona Petrovska – Vangažu iedzīvotāja
Ilona Petrovska ir no Vangažiem,
jau 25 gadus strādā Vangažu kultūras namā par deju grupas „Ciprese” vadītāju un horeogrāfi, kā arī
pasniedz tautas dejas pirmsskolas
kolektīvam „Pīlādzītis”. Šobrīd ir
uzņēmusies vadīt arī vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu „U.P.S”.
1 Vēlos vairāk runāt tieši par
Vangažu „laiku”, jo Vangaži ir tā
vieta, kur es dzīvoju un cenšos
attīstīt dejas mākslu bērnos,
jauniešos un arī pieaugušajos.
Vangaži ir pilsēta, kurā sadzīvo
kopā vairākas nacionalitātes, un
par spīti visiem stereotipiem mēs
esam vienoti un draudzīgi savā
starpā. Vangažu dzīve ir piesātināta ar spilgtiem un atmiņā paliekošiem pasākumiem, kas aizrauj
ik katra vangažnieka sirdi. Arvien
vairāk mūsu mazajā
2 Vangažu pilsētā ienāk jaunas
ģimenes, kas pārliecinās, ka Vangažu pilsēta spēj attīstīties un

konkurēt visās jomās (kultūra,
izglītība, sports utt.) starp citām
daudz lielākām pilsētām.
Vangaži ir tā pilsēta, kur var atpūsties no steidzīgās Rīgas burzmas,

tas ir viens no spēcīgākajiem faktoriem, kāpēc es dzīvoju tieši šajā
pilsētā. Protams, ir arī daudz citu
iemeslu, piemēram, zaļā vide, klusums un miers, un tajā pašā laikā
viss ikdienai nepieciešamais. Inčukalna novadā ir daudz domāts par
bērnu attīstību un izglītību, bet,
godīgi sakot, par jauniešiem gan
šajā pilsētā ir aizmirsts.
3 Grūti teikt, kāds būs „laiks”
rīt, to ir grūti pateikt pat par laikapstākļiem šajā vasarā, bet es
uzskatu, ka viss ir atkarīgs no
pašiem cilvēkiem un gribasspēka
kaut ko mainīt.
4 Jātiekas tad, kad sirds to vēlas.
5 Atskatoties uz paveikto, ir
gandarījums, ka mēs virzāmies uz
priekšu, ka realizējam projektus un
turpinām sakārtot mūsu novadu.
Paldies tiem, kuri aktīvi iesaistās,
palīdz un atbalsta! Daudz spēka,
radošuma un izdomas mums visiem arī turpmāk!

Ilze kopš dzimšanas ir bijusi inčukalniete. Mācījusies Inčukalna
pamatskolā, turpinājusi zinību
ceļu Siguldas Valsts ģimnāzijā
un ieguvusi bakalaura grādu socioloģijā, mācoties Latvijas Universitātē. Ilze vienmēr ir meklējusi sporta veidu, kurā varētu
izrādīt gan savu potenciālu un
prasmes, gan izbaudīt spēli un
just prieku un adrenalīnu, ko tā
nes. Tieši spēlējot galda hokeju viņa ir apceļojusi pasauli un
mājup devusies gan ar sudraba,
gan bronzas medaļām. Tomēr
pēc aptuveni 12 gadu ilgiem
treniņiem un centieniem, kopā
ar savām fantastiskajā komandas biedrenēm, (Laimu Kamzolu
un Elēnu Rācenāju, kuras abas
pārstāv Ventspils Galda hokeja
klubu) ir kļuvusi par pasaules
čempioni galda hokejā sieviešu
konkurencē.

Ilga Kavtaskina – Gaujas iedzīvotāja
Ilga ir Inčukalna Goda novadniece,
pēc dabas aktīva un sabiedriska
Gaujas iedzīvotāja, kura labprāt
piedalās visos novada svētkos un
pasākumos. Ilgai ir trīs mazbērni
un viņu iedvesmo ekskursijas pa
Latviju.
1 Uzskatu, ka Inčukalna novadā
kultūras dzīve ir ļoti augstā līmenī,
pateicoties Ingai Freimanei, kura
iegulda savā darbā sirdi un dvēseli.
Visi pasākumi ir labi organizēti un

pārdomāti, bet pats galvenais – uzlabo omu un garastāvokli.
2 Savukārt Gaujas ciematā ir patīkami vērot pārmaiņas vizuālajā ziņā.
Piemēram, ūdenstornis ar tautisko
rakstu, skeitparka un trenažieru izveide bērniem (jauniešiem), jauna
pietura skolēniem un karte, kā arī uz
katra staba ielas garumā atbilstoši
svētkiem mainās karodziņi. Vēlētos,
lai cilvēki ir aktīvāki, apmeklējot pasākumus gan Gaujā, gan Inčukalnā.

3 Ja mēs katrs novērtēsim sasniegto un ieguldīto darbu novada
labā, turpināsim to attīstīt un pilnveidot, tad pēc pāris gadiem noteikti viss būs daudz labāks.
4
Vislabāk ir satikties svētkos, kad sirds gavilē un sejās
redzami smaidi. Jūnijā satikos
ar saviem audzēkņiem, kuri absolvējuši skolu pirms 30 gadiem,
un tikai tad saproti, cik svarīga
ir satikšanās, kas lika justies gan-

darītai un novērtētai par ieguldīto
darbu. Tādēļ ar lielu saviļņojumu
gaidu Inčukalna pamatskolas
50 gadu jubileju, lai satiktos
ar skolēniem, darba devējiem, kolēģiem.
5 Novēlu Inčukalna novadam tālāk
attīstīties un manīties uz labo. Lai
novada svētkos gan jauni, gan seniori varētu satikties, saredzēties,
priecāties par pasākumu un laiks
mūs lutinātu.

1 Kaut gan Inčukalnā esmu dzīvojusi tikai nedaudz vairāk nekā
20 gadu, esmu novērojusi milzīgu
izaugsmi – sākot ar sporta kompleksa uzcelšanu 21. gadsimta
sākumā un beidzot ar grandioziem
un krāšņiem Inčukalna svētkiem.
2 Inčukalns vienmēr būs manas
mājās, un vienmēr esmu teikusi, ka
Inčukalns ir vieta, kur dibināt ģimeni un audzināt bērnus. Mēs tomēr
esam ļoti priviliģēti, jo Inčukalnā ir
gan bērnudārzs, gan pamatskola,
kurā tiek ielikti ļoti labi pamati, lai
turpinātu sevi attīstīt un dzīvē sasniegtu pašus augstākos mērķus.
3 Esmu vērojusi to, kā Inčukalns
paliek ar vien apdzīvotāks – tās
vietas, kurās agrāk bija pļavas, ir
pārtapušas par privātmāju īpašumiem, un Inčukalna centrs piepildās ar smaidīgiem, jauniem cilvēkiem, kuri pie rokas ved Inčukalna
nākotni. Pēc pāris gadiem es redzu, ka mūsu jaunieši turpina nest
slavu Inčukalnam gan sportā, gan
zinātnē, gan arī mūzikā.
4 Nav slikta laika satikties. Kaut
vai vienkārši aizejot Inčukalnā uz
veikalu. Pa ceļam uz veikalu sveicinoties, ja liekas, ka ir jāparunājas,
parunāties. Tikpat labi veikalā, jo
mēs visi zinām mūsu jaukās un atsaucīgās pārdevējas. Mēs visi tomēr
esam sociālas būtnes, un mums ir
nepieciešams komunicēt ikdienā
ar līdzcilvēkiem, novadniekiem, lai
mēs funkcionētu sabiedrībā.
5
Inčukalna novadam svētkos
novēlu – saliedētību un motivētus
jauniešus. Šīs divas lietas arī ir galvenie novada attīstītāji. Novads ir
tik attīstīts, cik laimīgi un motivēti
rīkoties ir novadnieki.
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Jautrīte Siliņa – Griķu iedzīvotāja

Andra Bērziņa – Egļupes iedzīvotāja

Jautrīte Siliņa jau 25 gadus veic Dzimtsarakstu
nodaļas darbu. Jaundzimušo bērnu vecākiem izsniedz pirmo
un vissvarīgāko dokumentu – dzimšanas apliecību. Ikdienā
viņa novada domes
vārdā dāvina mazuļiem
čībiņas, bet vecākiem – skaistu
grāmatu un žurnālu. Jautrīte ir
salaulājusi vairāk nekā 100 pāru,
kas ievērojams skaitlis un piebilst, ka ir patīkami pēc laulībām
dzirdēt vārdus: „Paldies! Mēs
nāksim vēl.” Jautrīte ir atsaucīga
pašvaldības darbiniece un palīdz
atjaunot pazudušos dokumentus, lai varētu sakārtot īpašumu
tiesības. Darbā viņu iedvesmo
cilvēku mīlestība un labi padarīta
darba sajūta.
1 Ja mēs salīdzinām, kā bija un
ir, tad jāsaka, ka esam gājuši uz
priekšu milzu soļiem. 50. gados
vecmamma mani veda uz vienīgo veikalu Vangažos pa purvainu
pļavu. Šobrīd lauki nosusināti
un kultivētas pļavas, kur ganās
zemnieku lopi. Uzceltas daudzas
jaunas mājas. Ir sporta komplekss, jaunas skolas, skolēnu
autobusi aizved un atved bērnus, mēs gājām kājām, bridām pa
dziļām kupenām, neviens sniegu
nešķūrēja. Šodien gandrīz katrā
sētā stāv mašīna. Cilvēku labklājība ir stipri cēlusies.
2 Inčukalna novada Griķos joprojām tiek celtas jaunas mājas, to ie-

Andra Bērziņa ir Egļupes iedzīvotāja un biedrības “Inčukalna pagasta
Iedzīvotāju padome” priekšsēdētāja. Andra aktīvi iesaistās sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā
kā arī organizē pasākumus Egļupes
iedzīvotājiem.
1 Inčukalnam ir ļoti bagāta vēsture. Tā ir īpaša ar sevišķiem cilvēkiem, gan māksliniekiem, gan
mūziķiem un unikālām vietām. Tā
ir mūsu bagātība, ko pagaidām
vēl neesam iemācījušies izmantot
novada labklājības veicināšanai.
Annas Ludiņas mākslinieku dārzs,
Katrīnes ceļš u.c. ir vietas ar kurām
mēs varam lepoties un kuras mēs
varam parādīt citiem.
2 Uz šo brīdi vairāk tiek domāts
par lielāko apdzīvoto vietu – Inčukalna, Vangažu, Gaujas – iedzīvotājiem, bet mazās apdzīvotās
vietas nereti paliek pabērna lomā.
Gribētos, lai, plānojot aktivitātes,
netiktu piemirsts, ka Inčukalna
novadā ir Egļupe, Kārļzemnieki un
citas vietas, kur dzīvo cilvēki un
aug bērni. Arī komunikācija starp
iedzīvotājiem un novadu ir problēma, kuras risinājumam ir jāpieliek
maksimālas pūles.
3 Es gribētu, lai Inčukalna novads
kļūtu vienots. Vangaži un Inčukalns apvienotos dažādās jomās,
mainītos ar pieredzi sasniegumos.
Dažādu jomu pakalpojumi būtu
pieejami visiem novada iedzīvotājiem. Liela loma šeit ir arī novada
avīzei (pašvaldības informatīvajam izdevumam), kuram ir jākļūst
draudzīgākam iedzīvotājiem. Ir

dzīvotāji brauc strādāt uz
lielpilsētu, bērni mācas
mūsu skolās, pēc vidusskolas beigšanas
dodas uz Rīgu mācīties augstskolās,
koledžās,
beiguši
studijas,
atgriežas
un strādā mūsu novadā. Vajadzētu bērnos radīt
lielāku interesi par darbu un mācībām. Nevar jau tikai atpūsties,
pienāks laiks, un būs jāstrādā, jāparāda sevi.
3 Gribētos cerēt, ka tie, kuri aizbraukuši meklēt laimi uz augstāk
attīstītajām zemēm, atgriezīsies.
Dzīvojot sakārtotā vidē, cilvēks iemācās pareizi novērtēt otra cilvēka
padarīto darbu. Aug jaunā paaudze,
kas turpinās mūsu iesākto.
4 Mēs tiekamies ar cilvēkiem ikdienā veikalos, sabiedriskās iestādēs un citur. Braucam ekskursijās,
kurās skatāmies un mācamies no
citu valstu iedzīvotājiem, paņemot
to labāko, kas ir viņiem un ko varam ieviest pie sevis. Svētki ir vajadzīgi, sapošamies svētku drēbēs,
jūtamies pacilāti, gribam padziedāt,
padejot, cilvēks nevar tikai strādāt,
tad pietrūks iedvesmas radīt ko jaunu, skaistu.
5 Novēlu visiem novada iedzīvotājiem svētku dienās būt kopā
un priecāties par padarīto. Darīsim katrs savu darbu pēc labākās
sirdsapziņas, mīlēsim cits citu,
teiksim tikai labus vārdus, tas
pacels cilvēka pašapziņu augstāk, un dzīve būs skaistāka.

vērts ieviest jautājumu un atbilžu
lapu, kurā informēt iedzīvotājus
par aktuālajām problēmām, ar kurām ir saskārušies iedzīvotāji, un
risinājumu, kāds ir rasts vai nav
rasts, ja nav, tad kāds tam ir bijis
iemesls. Ir jāstāsta par cilvēkiem,
kuri piedalās novada dzīvē un nes
Inčukalna novada vārdu Latvijas
un pasaules līmenī.
4 Man ļoti gribētos, lai mūsu novada jaunieši varētu teikt, ka Inčukalna novads ir draudzīgs dažādu
vajadzību iedzīvotājiem, draudzīgs
ģimenēm ar bērniem un tāpēc mēs
izvēlamies šo vietu kā pastāvīgu

dzīvesvietu sev un savai ģimenei.
Es mīlu vietu, kur dzīvoju, Egļupe ir
ciemats, kas strauji aug, un tieši tāpēc, ka man aug meita un mazbērni,
gribu pielikt maksimumu pūļu, lai
brīdī, kad viņiem būs jāizlemj, kur
veidot savu ģimeni, tas būtu Inčukalna novads, tā būtu Egļupe.
5 Es gribētu novēlēt Inčukalna
novadam kļūt draudzīgākam, tendētam ne tikai uz kopējām vajadzībām, bet arī prast saskatīt un atbalstīt tos īpašos cilvēkus, kuri pie
mums ir un ikdienā dara lielus darbus, kuri ir sava novada patrioti un
gatavi vest sev līdz citus cilvēkus.

Sandis Kalniņš – Indrānu iedzīvotājs

Kaspars Kiris – Kļavu iedzīvotājs

Sandis Kalniņš jau 14 gadus ir Inčukalna pamatskolas sporta skolotājs
un Sporta kompleksa metodiķis.
Sandis ir pazīstams ar savu interesanto vaļasprieku – galda hokeju –
un šobrīd ir arī Latvijas Galda hokeja
federācijas valdes pārstāvis. Sandim
ļoti tuva ir daba un lauku tūrisms,
bet par savām mājām viņš sauc Indrānus Inčukalna novadā.
1 Inčukalns mainās – gan vizuāli,
gan garīgi. Ik gadu Inčukalnā ieplūst
jaunas, svaigas asinis – šeit mājas
un darbu atrod daudz jaunu radošu
cilvēku, ar kuriem esmu saskāries.
Es domāju, ka esmu samērā jauns
novadnieks ar aptuveni 20 gadu stāžu, bet pēc vecāko un vidējo paaudžu
iztaujāšanas secināju, ka Inčukalna
novadā ir daudz jaunu seju, tāpēc
varu justies jau kā „vecs paziņa”, bet
pēc reformām, kad Vangažus apvienoja ar Inčukalnu, varu apgalvot, ka
visu savu mūžu esmu bijis pilnvērtīgs Inčukalna novadnieks, jo jaunības gadus pavadīju Vangažos.
2 Domāju, ka Indrāni ir nepelnīti
aizmirsti. Pavisam noteikti daudzi
Inčukalna novadā dzīvojošie nemaz
nezina par Indrāniem un to vēsturi,
tāpēc ar avīzes starpniecību gribētu
šo to piebilst. Indrāni ir tā vieta, no
kurienes ir cēlies Inčukalns ar Hincenberga muižu. Pirmskara gados

Kaspars Kiris ir Inčukalna pamatskolas direktors. Aktīvo darba
dzīvi lielākoties pavadījis izglītības
jomā, strādājot ar bērniem Inčukalnā, jauniešiem Rīgas Mākslas
un mediju tehnikumā un pieaugušajiem Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātē. Inčukalna novadā ar
ģimeni dzīvo jau 8 gadus, no tiem
pēdējos 3 organizē Kļavās Lielo
talku, šad tad aizbrauc uz Rīgu
iedvesmoties un tad sarīko kādu
pasākumu, piemēram, „Staro Inčukalna novads”. Lūgums palīdzēt
mākslinieciski tehniskā jautājumā
allaž uzrodas no kāda aktīva novada iedzīvotāja, kuram Kaspars
cenšas nākt talkā.
1 Šodien ir pats labākais Inčukalna laiks. Iespējas darīt labu
ir dotas mums visiem. Katrs var
piecelties, pateikt sev un citiem:
„Es tev palīdzēšu,” – un ķerties
pie reālas rīcības.
2 Kļavas un Inčukalna novads ir
vieta, kur cilvēks var atgūt enerģiju fiziski un garīgi, atgriežoties
no lielpilsētas steigas. Rīga uzdod
ritmu, bet mājas sakārto iekšējo
pasauli. Abas jomas ir vajadzīgas.
Sabiedrība Inčukalna novadā ir
enerģiska, aktīva kultūrā, sportā
un savā pagalmā. Ja vēl dažiem

katrai Indrānu muižas mājai ir bijusi
sava nozīme – pirts māja, muižas
divstāvīgā māja, brūzis. Romantisks dīķis ar rožu krūmiem apkārt.
Tagadējās Rīgas–Siguldas šosejas
malā bija krodziņš. Indrānos dzīvoja
rakstnieks Jānis Sudrabkalns. Viens
no galvenajiem objektiem ir bijušās
muižas teritorijas parks ar retiem
un veciem kokiem. Indrānos bija pirmā Inčukalna skola (tautā saukta
par sarkano skolu). Klīst leģendas,
ka muižas parkā ir apslēpta barona
manta un zem aizaugušajiem laukiem un mazajiem celiņiem ir pagrabu labirints. Padomju laikā Indrānos
atradās p/s „Gauja” darbnīcas ar
lauktehniku, graudu kalte, barakas,
kurās izmitināja zvērsaimniecības
darbiniekus, pirms viņi ieguva labākus dzīvokļus Gaujas ciematā.
Bija ļoti krieviska vide, jo bija daudz
viesstrādnieku no Krievijas, it īpaši no Pleskavas apgabala. Pašlaik
Indrāni ir it kā pabērna lomā, jo ir
daudz privāto zemju, kuru īpašnieki
kārtību uztur pēc saviem uzskatiem.
Tagad Indrānos darbojas autoserviss
un ir saglabājušies brāļu kapi no 2.
pasaules kara. Indrānos ir ļoti daudz
stārķu ligzdošanas vietu. Indrānos ir
daudz neapzinātu dižkoku, kā arī atrodas Inčukalna kokaudzētava. Tā kā
Indrāni ir svarīga Inčukalna sastāv-

daļa, tad obligāti vajadzētu atjaunot
un sakopt parku.
3 Nākotne noteikti ir cerīgās krāsās, tomēr cilvēkiem ir jāmācās
izmantot jau esošos piedāvātos resursus – atnākt uz koncertiem, uz izstādēm un saviesīgiem pasākumiem.
Spēt novērtēt jau padarīto.
4 Obligāti ir jāsatiekas. Novadā ir
piesātināta kultūras dzīve, izstādes,
dažādu kopu un biedrību pasākumi.
Daudzveidīgas interešu grupas. Vairāk būtu jāorganizē kopīgi pasākumi,
kuros satikties dažādām paaudzēm,
lai varētu nodot kultūrvēsturisko
mantojumu.
5 Mums ir bagātīga vēsture, un
tāpēc novads vēl noteikti nav sasniedzis savu izaugsmes augstāko
punktu. Novēlu to izdarīt tuvākajos
gados. Spēt novērtēt katras jaunās
paaudzes pienesumu.

7

varētu būt nedaudz vairāk
cieņas pret
otra cilvēka
darbu un paveikto, tad neko
pielikt, ne atņemt.
3 Inčukalna novadam
jābūt stipram, vienotam, pašapzinīgam un pašpietiekamam. Tad
tāds arī būs. Katram sevī jāizsver,
cik daudz es enerģijas patērēju
bezjēdzīgi, jāuzdāvina šī enerģija
sabiedrībai, kopējam labumam. Un
redzēsiet – tā būs milzīga bagātība.
4 Vislabākais laiks satikties ir...
tagad! Labākas iespējas, vietas
un kompānijas var nebūt. Cilvēkiem jāsatiekas, lai dalītos savā
enerģijā, pieredzē, lai kopā darītu
lielas lietas. Ētiskas sabiedrības
un kultūras apziņu nevar iegūt TV
vai datora ekrānā. Pat ja var, tās
īpatsvars ir tik mazs, ka gandrīz
nav nemaz. Aizejiet uz vienu kultūras pasākumu Inčukalna novadā un
redzēsiet, kā tas uzlādē!
5 Inčukalna novadam ļoti piestāv
dziesmas vārdi „Mazs bij’ tēva novadiņis, bet diženi turējās”. Novēlu
arvien augt, būt īsteniem, labestīgiem un pacietīgiem, mīlēt savas
mājas un cilvēkus mums apkārt –
tad arī viss pārējais būs!
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Inčukalna
svētku programmā
iekļauts vērienīgs
frisbija pasākums
Inčukalna novada svētku laikā sestdien, 15. jūlijā, norisināsies pašvaldības projekta „Novadnieks novadniekam” atbalstīta vietējās frisbija komandas „WildCats” iniciatīva – Frisbija diena Inčukalnā. Sporta biedrības „Spirit of the Game”
rīkotā pasākuma ietvaros apmeklētāji iepazīs dažādus frisbija paveidus, kā arī
tiks aicināti piedalīties ar frisbiju saistītās sportiskās aktivitātēs.
„Frisbijs ir aizraujošs komandu
sporta veids, kurā tiek izmantots
disks jeb lidojošais „šķīvis”. Tam ir
vairāki interesanti paveidi, tieši tādēļ esam nolēmuši ar tiem iepazīstināt novada iedzīvotājus,” skaidro
biedrības dibinātājs un Inčukalna
altimetfrisbija (Ultimate Frisbee)
komandas „WildCats” treneris Vadims Geža.
Frisbija dienas ietvaros pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja ne vien
vērot frisbija entuziastu aktivitātes,
bet arī iesaistīties dažādās disciplīnās – piedalīties rīta rosmē ar Inčukalna komandu „WildCats”, apmeklēt Latvijas vadošo spēlētāju meistarklasi, kā arī izmēģināt popularitāti
guvušo disku golfu un pasākuma izskaņā piedalīties altimetfrisbija turnīrā. Tāpat skatītājus priecēs suņu
frisbija paraugdemonstrējumi.
„Man ir liels prieks, ka aktīva dzīvesveida piekritēju skaits Inčukalna novadā palielinās ar katru gadu
un ka frisbijs gūst arvien lielāku
popularitāti tieši jauniešu vidū.

Frisbija komandas „WildCats” neilgajā pastāvēšanas laikā tās spēlētāju skaits ir seškāršojies. Pašvaldības atbalstītā Frisbija diena
ir novada iedzīvotāju un viesu
iespēja iepazīt frisbija paveidus,
tostarp disku golfu, ko, piemēram,
Inčukalna sadraudzības pilsētā
Sauē, Igaunijā, aizrautīgi spēlē
jau ilgus gadus,” gandarījumu par
frisbija entuziastu iniciatīvu pauž
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.
Frisbija diena Inčukalna novada
svētku programmā tiks iekļauta
pirmoreiz, tādējādi padarot svinīgo
pasākumu vēl krāšņāku un daudzveidīgāku. Frisbija dienu Inčukalnā
atbalsta dažādu nozaru uzņēmumi:
„Arco Real Estate”, „BENU Aptieka”, veikals „Elvi”, degvielas uzpildes stacija „Totāls”, atpūtas parks
„Rāmkalni”, sporta medijs „Sportapersonibas.com” un Inčukalna novada Sociālais dienests.
Vadims Geža

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis:
Pirmie gani,
Pēc arāji,
Visupēc jaunas meitas.
Tuvojoties vasaras saulgriežiem,
18. jūnijā pie kultūras nama uz brīvdabas skatuves pilsētas pašdarbības kolektīvi sniedza koncertu „Kas
tos Jāņus ielīgoja”.
Koncertu kopā savija cauri gadsimtiem dziedātas latviešu tautasdziesmas. Līgo svētki ir laiks, kad
tās sevišķi uzzied kā visa daba. Jau
mūsu senči tās dziedāja, gan darot
darbus, gan svinot svētkus. Tautasdziesmas skandēja teātra studijas
„Pigoriņi” bērni un vidējās paaudzes
„U.P.S.” dalībnieki.
Tautasdziesmas mijās ar iemīļotajām latviešu dziesmām, kuras
izpildīja krievu vokālais ansamblis
„Krievu kadriļa”, ukraiņu vokālais
ansamblis „Jatraņ”, baltkrievu
vokālais ansamblis „Žuravka”,
bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” un sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”.
Koncertā atraktīvas latviešu tautas
dejas dejoja bērnu deju kolektīvs
„Pīlādzītis”, vidējās paaudzes deju
kolektīvs „U.P.S.”, estrādes deju
grupa „Ciprese”, vidusskolas deju
grupas „Kolibri” un „Cat”, kā arī līnijdeju grupa „Dream dance”.
Muzikālo līgo motīvu, kas vijās cauri
visiem priekšnesumiem, koncertam
uzrakstīja Jānis Radziņš.
Ikviena kolektīva sniegums bija lieliski sagatavots un veltīts līgo svētku noskaņām.

Jāņu dienas ielīgošana pie Vangažu Kultūras nama.

Pasākumu apmeklēja daudz skatītāju, kas ar interesi vēroja koncertu. Paldies visiem kolektīvu
vadītājiem, kultūras nama darbiniekiem un kolektīvu dalībniekiem – dziedātājiem, dejotājiem un
teātra spēlētajiem – par aktīvu radošo darbu visā 2016./2017. gada
Vangažu pilsētas kultūras dzīvē!
Vēlam visiem skaistu un saulainu
vasaru!

Inčukalna novada
svētku ietvaros

14. jūlijā pulksten 20.00 aicinām
pie Vangažu kultūras nama uz dzie-

dātājas Antas Eņģeles un bajānista
Marko Ojalas koncertu.
21.00 vakara noskaņas ar pianista Jurija Kaspera melodijām.
23.00 āra kino pie kultūras nama –
kinokomēdija „Pērku jūsu vīru”.
Jaukai piknika noskaņai aicinām
ņemt līdz savas uzkodas. Tēja un
kafija būs uz vietas. Pasākuma laikā bērniem pie kultūras nama būs
iespēja zīmēt ar krītiņiem.
Lietus gadījumā pasākumi notiks
kultūras namā!
Evija Ozola,
Mākslinieciskās daļas vadītāja

MASKOTA VELOPARĀDE INČUKALNA IELĀS

15. jūlijā,
plkst.11:00.
Pulcēšanās
pie Inčukalna
estrādes

Maršruts: Inčukalna Aleksandra parks–Saules–Cīruļu–Nākotnes–Lazdu–Rožu–Ķiršu–Zvaigžņu–Atpūtas–Viršu–Laimes–Vāveres–
Smilšu–Atmodas iela–Sporta kompleksa laukums.

2017. gada JŪLIJS
Labdarības fonds / Благотворительный фонд

Palīdzēsim
ugunsgrēkā cietušajiem
atgriezties normālā dzīvē!
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Inčukalna novada komanda
izcīna trešo vietu
Pierīgas novadu pašvaldību
darbinieku sporta spēlēs

L

abdarības fonds „Pēc ugunsgrēka” ir izveidots, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri cietuši ugunsgrēkā vai dabas katastrofā. Šī fonda
dibinātāji ir cilvēki, kuri tiešām zina, kas ir ugunsgrēks. Viens no
labdarības fonda „Pēc ugunsgrēka” dibinātājiem ir ar 15 gadu ugunsdzēsēja darba pieredzi un zina, kādas ir ugunsgrēka sekas. Fonda
mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik grūti ir atgūties pēc
tik briesmīga notikuma kā ugunsgrēks. Labdarības fonds „Pēc ugunsgrēka” jau ir palīdzējis daudzām ģimenēm visā Latvijā. Cilvēkiem, kuri
ir cietuši ugunsgrēkā, nepieciešams pilnīgi viss, sākot no vienkāršiem
sadzīves priekšmetiem – piemēram, gultas veļa, apģērbs, trauki – un
beidzot ar sadzīves tehniku. Vienai ģimenei pat tika uzdāvināts kaķis,
jo iepriekšējais gājis bojā ugunsgrēka laikā. Fondam ir sava aprīkota
noliktava Buļļu ielā 45, Rīgā, kur var ziedot priekšmetus vai sadzīves
tehniku. Diemžēl visdārgākais posms ir mājokļa atjaunošana. Pat ja sienas ir saglabājušās, varēja sadegt logi vai jumts. Kā mēs zinām, bez tā
visa nav iespējams dzīvot normālu dzīvi.

https://www.facebook.com/pecugunsgreka.lv/
MŪS ATBALSTA:

Inčukalna novada domes komanda ar izcīnītajām balvām.

Jāņu svinēšana Egļupē
Vasaras skaistākie svētki pavadīti
un vasara iegriezusies rudens virzienā. Iedzīvotāju padome šogad
svinēja Jāņus kopā ar Egļupes iedzīvotājiem. Svētku sagatavošanā
un Jāņu mātes lomā iejutās Ligita
Šteina. Kā īstai Jāņu mātei pienākas, arī tautastērps ir īsts ģimenes
mantojums. Svārkiem ir vairāk kā
simts gadu un tie ir roku darbs.
Tāpat arī galvas segai ir sena vēsture – īsts pašu austs linu dvielis
pārvērtās par aubi, un piedeva Jāņu
mātei īstu cienību.
Akas zīmes instalāciju veidoja - Renārs Bedrītis un viņa kundze Žanna.
Ar šo zīmi iedzīvotāju padomei ir
jau sena draudzība. Tā bija zīme,
kuru mēs izmantojām pirmajā Inčukalna ģimeņu sanākšanas pasākumā Medību pilī. Instalācijas, bērza
meiju zārdus sagādāja – Modris
Kalvāns. Visas dienas garumā jaukos dienas notikumus iemūžināja
fotogrāfe - Vita Oša. Arī ar Vitu
mēs sadarbojamies ne pirmo reizi.
Viņai ir raksturīgs savs skatījums
uz lietām un parādībām, kas palīdz atklāt vēl neredzētas nianses

dabā un cilvēku raksturā. Kopā tika
izstādīti vairāk kā 40 darbi. Egļupes fotogrāfijas tiks saglabātas
un vēlāk izstādītas Egļupes dienas
centrā, kas vēl pagaidām ir tikai
projektā. Par muzikālo noformējumu rūpējās mūsu draugs Mundis,
kuru Egļupieši pazīst no Egļupes
svētkiem 2016. gadā. Vislielāko
paldies vēlos teikt gardumu tirdziņa dalībniekiem: Žannai un Mihailam Parfeņenkoviem, Tatjanai, kas
cepa gardumus, Larisai Andrianovai un Katrīnei Keitai Bērziņai, kā
arī Marikai un citiem. Kopība šajos
Līgo svētkos, neviltota jautrība,
labs garastāvoklis un īsta svētku
sajūta – tas bija mūsu visu lielākais
ieguvums.
Andra Bērziņa

16. jūnijā, Baldonē organizētajās
Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku sporta spēlēs Inčukalna novada komanda kopvērtējumā izcīnīja augsto trešo vietu. Šogad sporta
spēlēs piedalījās 12 Pierīgas novadu
komandas.
Sacensības aizritēja kopumā desmit
dažādās disciplīnās. Inčukalna novada komandas pārstāvji, Aivars Nalivaiko un Māris Onskulis bija pārliecinoši labākie novadu priekšsēdētāju
sacensībās ar nosaukumu “Jautrais
florbols”. Aizraujošajās virves vilkšanas sacensībās mūsu novada komanda ierindojās otrajā vietā, savu-

kārt trešo vietu Inčukalna komanda
ieguva stafetē ar minifutbola elementiem un krosmintona turnīrā.
2017. gada Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku sporta spēlēs
Inčukalna novadu pārstāvēja: Aivars Nalivaiko, Ludmila Vorobjova,
Armands Cīrulnieks, Pāvels Kondrahins, Oskars Kalniņš, Antons Geiba, Lolita Sīka, Vidaga Daniševska,
Māris Onskulis, Zinaīda Gofmane,
Aija Sakne, Katrīna Alksne–Alksnīte,
Aivars Šube, Gints Krēsliņš, Mārtiņš
Pozņaks, Jevgēnijs Sergejevs un
Mārtiņš Silkalns.
Kopvērtējumā Baldones novada komanda ieguva 29 punktus un pirmo

Inčukalna pašvaldības darbinieku komanda
virves vilkšānā izcīnija otro vietu.

vietu, ar 47 punktiem otro vietu ieņēma Ropažu novada komanda, savukārt ar 47,5 punktiem trešo vietu
izcīnīja Inčukalna novada komanda.
4. vietā ierindojās Babītes novada
komanda, bet tai sekoja Olaines,
Mārupes, Salaspils, Ādažu, Krimuldas, Ķekavas, Saulkrastu un Stopiņu
novada komandas.
Paldies Baldones novadam un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei par lieliski organizēto
pasākumu! Uz tikšanos 2018. gada
sporta spēlēs!
Mārtiņš Pozņaks,
Inčukalna novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālists

Inčukalna Čiekurs –
vislielākais sporta spēļu atbalstītājs.
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LATVIJAS REPUBLIKA

INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV–2141. Tālr./fakss: 67977310, mob. tālr.: 26181294, e–pasts: dome@incukalns.lv

NOLIKUMS

Par amatnieku – mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada svētkos Inčukalnā.
2017. gada 21. jūnija (protokols Nr. 2 – 51. §.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmā daļas 2. punktu, 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 3.1. punktu Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmā daļa.
I.
1.

2.

3.
4.

5.

II.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

III.
14.
15.

16.
17.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Nolikums nosaka kārtību kādā notiek amatnieku – mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu
izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana Inčukalna novada svētkos.
Inčukalna novada svētku pasākumu ietvaros notiek
amatnieku – mājražotāju, pārtikas un alkoholisko
dzērienu izbraukuma tirdzniecība, kā arī ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana, turpmāk tekstā – Pasākums, kura rīkotājs ir Inčukalna novada dome, turpmāk tekstā – Rīkotājs.
Pasākums notiek 2017. gada 15. jūlijā Inčukalnā,
Zvaigžņu ielā, no Atmodas ielas līdz Saules ielai.
Rīkotāja kontaktpersona par Pasākuma norisi ir
Inčukalna novada domes deputāte Anete Šica,
tālr.: 26310091, e–pasts: anete.sica@incukalns.lv
un Vija Onskule, tālr.: 29114334, e–pasts:
v.onskule@tvnet.lv.
Nolikums un tā pielikums, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Nolikums, tiek
ievietots Inčukalna novada pašvaldības portālā:
http://www.incukalns.lv.
TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKI
UN DALĪBAS KRITĒRIJI
Rīkotājs uzaicina pieteikties dalībai Pasākumā
amatniekus, uzņēmējus vai mājražotājus un lietišķās mākslas studijas, kuri piedāvā:
Latvijā ražotus un darinātus amatnieku, mākslas
izstrādājumus, suvenīrus;
Latvijā ražoto, vietējo preču, eko un bio produkcijas
ražotājus un tirgotājus ka arī vīnu un dzirkstošos
dzērienu mājražotājus;
Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus;
Ātro uzkodu (popkorns, cukurvate, kartupeļu virpulis, kokteiļi, kafija, tēja utml.) tirgotājus;
Brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji
pieaugušajiem un bērniem (bērnu atrakcijas, zirgu
izjādes, lokšaušana u.tml.).
Alkoholisko dzērienu tirdzniecību (izlejamā veidā
plastmasas traukos);
Pretendenta atbilstību dalībai Pasākumā izvērtē
Rīkotāji.
Tirdziņā netiek atļauta ārvalstīs rūpnieciski ražoto
plaša patēriņa preču (t.sk. galantērijas, bižutērijas,
bērnu rotaļlietu, kosmētikas utml.) tirdzniecība.
Tirdziņā netiek atļauta izložu, loteriju, laimestu,
azartspēļu organizēšana, izņemot labdarības
ziedojumu mērķa pasākumus atsevišķi saskaņojot ar Rīkotāju.
Pretendentu skaits, kuriem tiek izsniegta tirdzniecības atļauja ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (šī
nolikuma 6.3. punktā minētie), ir noteikts ne vairāk
kā 5 (pieci) pretendenti, kuri aizņem ne vairāk kā
5 tirdzniecības vietas.
Pretendentu skaits, kuriem tiek izsniegta tirdzniecības atļauja ātro uzkodu tirdzniecībai (šī nolikuma 6.4. punktā minētie), ir noteikts ne vairāk
kā 5 (pieci) pretendenti, kuri aizņem ne vairāk kā
5 tirdzniecības vietas.
Rīkotāji priekšroku dod tiem pretendentiem, kuri
darbojas Inčukalna novadā.
Pretendents saskaņo tirdzniecības preču sortimentu un sniedzamo pakalpojumu klāstu, iesniedzot
piedāvāto preču un pakalpojumu rakstisku aprakstu
vai arī sortimenta fotoattēlus.
PIETEIKŠANĀS UN ATLASES KĀRTĪBA
Lai pieteiktos dalībai Pasākumā, ieinteresētās personas aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums Nr. 1).
Ieinteresētā persona pieteiku mu un tam pievienotos dokumentus personīgi iesniedz no 2017. gada
26. jūnija Inčukalna novada domē vai nosūta uz e–
pastu: dome@incukalns.lv.
Netiek izskatīti un pieņemti ieinteresēto personu
pieteikumi, kuri ir iesniegti pēc 2017. gada 12. jūlija.
Pamatojoties uz pieteikumā norādītājām ziņām, šī
nolikuma 6. un 20. punktā noteiktajā kārtībā tiek

18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.

IV.
23.

24.

25.

25.1.
25.1.1.
25.1.2.
25.2.
25.2.1.
25.2.2.
25.3.
25.3.1.
25.3.2.
25.4.
25.4.1.
25.4.2.
25.5.
25.5.1.
26.

27.

28.

29.

izvērtēta pretendenta atbilstība dalībai Pasākumā.
Tirdzniecības vietu skaits ir ierobežots
Dalībnieks piedalās Tirdziņā tikai ar tādu produkciju
vai pakalpojumiem, kādus ir norādījis pieteikumā.
Pretendenta atbilstība dalībai Pasākumā tiks
noteikta pēc šādiem kritērijiem:
piedāvātais produktu sortiments;
tirdzniecības vietas noformējums un apkalpojošā
personāla noformējums;
piedāvāto produktu pasniegšana patērētājam tiks
nodrošināta estēstiskā veidā;
Rīkotājs ir tiesīgs atteikt pretendentam dalību
Pasākumā, ja tā:
produktu izcelsme un ražotājs nav nosākami;
Rīkotajam ir radušās pamatotas pretenzijas pret tirgotāja produkciju, tirdzniecības vietas noformējumu
Pretendenta piedāvātā produkcija pēc Rīkotāja ieskatiem ir pietiekami pārstāvēta.
Rīkotājs sagatavo Pasākuma dalībnieku (turpmāk –
Dalībnieki) sarakstu un uzaicina Dalībniekus piedalīties Pasākumā.
Katram Dalībniekam ir tiesības tikai uz vienu tirdzniecības vietu. Par tirdzniecību Pasākumā ir jāsaņem
tirdzniecības atļauja.
DALĪBAS MAKSA PASĀKUMĀ
UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Dalībnieki laika posmā no 2017. gada 26. jūnija
līdz 2017. gada 12. jūlijam (ieskaitot) veic maksājumu par dalību pasākumā, ieskaitot Rīkotāja izrakstītajā rēķinā norādīto summu uz rēķinā norādīto
norēķinu kontu.
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību Pasākuma
dalībniekiem, kam deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese reģistrēta Inčukalna novadā, netiek
piemērota.
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību un tirdzniecības vietas noma Pasākuma dalībniekiem, kam
deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese reģistrēta ārpus Inčukalna novada par vienu dienu ir:
Amatnieku un mākslas izstrādājumu tirdzniecības vieta:
Tirdzniecības vietas noma – 1,00 euro plus PVN;
Pašvaldības nodeva – 2,85 euro.
Pārtikas tirgotāju tirdzniecības vieta:
Tirdzniecības vietas noma – 1,50 euro plus PVN;
Pašvaldības nodeva – 7,11 euro.
Sabiedriskās ēdināšanas tirdzniecības vieta (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un saskaņojot
ēdienkarti):
Tirdzniecības vietas noma – 2,00 euro plus PVN;
Pašvaldības nodeva – 7,11 euro.
Sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirgotāju
tirdzniecības vieta:
Tirdzniecības vietas noma – 2,50 euro plus PVN;
Pašvaldības nodeva – 14,23 euro.
Atrakcijas bērniem:
Pašvaldības nodeva – 14,23 euro par vienu dienu
Viena Tirgus ekspozīcijas laukuma izmērs plānojams 3 x 3 m robežās; cita ekspozīcijas laukuma
izmēra nepieciešamības gadījumā jautājums saskaņojams ar Rīkotāju. Par katru nākamo vietas metru
maksa noteikta – 3,00 euro plus PVN;
Tirdzniecība no automašīnām ir atļauta tikai gadījumos, kad tā nepieciešama, lai nodrošinātu pārdodamās produkcijas uzglabāšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
Maksa par elektroenerģiju tiks aprēķināta saskaņā
ar pieteikumā norādīto darba laiku pieprasīto ierīču
jaudu. Ja Dalībniekam nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, tiek iekasēta papildus maksa par
elektroenerģijas izmantošanu: līdz 1 kW – 5 eiro
t.sk. PVN, līdz 3 kW – 10 eiro t.sk. PVN, līdz 5 kW –
15 eiro t.sk. PVN, virs 5 kW – 20 eiro t.sk. PVN.
Dalībniekam ir aizliegts kopējam elektrības tīklam patvaļīgi pieslēgt elektriskās ierīces, kuras
nav iepriekš uzradītas Dalībnieka pieteikumā un
kura kopējā jauda pārsniedz Dalībnieka pieteikto

30.

V.
31.
31.1.
31.2.
32.
33.
33.1.
33.2.
33.3.
34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.
VI.
41.
41.1.
41.2.

jaudas apjomu. Elektrības padeves traucējumu
gadījumā Dalībniekam jāgriežas pie Rīkotāja atbildīgās personas un tā noradītā elektriķa, kurš
atjauno elektrības padevi.
Rīkotājs izsniedz izbraukuma tirdzniecības atļauju,
Dalībnieka zīmi un caurlaidi transportam, pēc tam,
kad Dalībnieks ir veicis rēķina apmaksu līdz Nolikuma 23. punktā minētajam termiņam.
TIRDZNIECĪBAS NORISES LAIKI UN KĀRTĪBA
Tirdzniecības ekspozīcijas iekārtošana:
no plkst. 9.30. līdz plkst. 11.00;
no plkst. 19.00. līdz plkst. 20.30.
Pasākuma norises laiks (apmeklētājiem) ir no
plkst. 11.00 – visas dienas garumā (pielikumā
pasākumu afiša).
Tirdzniecības ekspozīcijas demontāža un izvešana:
no plkst. 16.00. līdz plkst. 20.30.
pēc Svētku uguņošanas ~ 24.00;
pēc Pasākuma noslēguma – 16.07.2017.
Rīkotājs aicina Dalībniekus tirdzniecības vietās
sniegt Pasākuma apmeklētājiem rakstisku informāciju par sevi un savas produkcijas vai pakalpojuma
raksturojumu, iepriekš sagatavojot vizītkartes, bukletus vai citus informatīvus materiālus.
Lai veiktu tirdzniecības ekspozīcijas iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus ārpus
norādītā laika, visa veida darbību Dalībnieks saskaņo ar Rīkotāju.
Dalībnieks ir savā tirdzniecības vietā visu tirdzniecības laiku.
Montāžas un demontāžas periodā, kamēr tirdzniecības vietā atrodas Dalībnieka īpašums, tur
atrodas arī Dalībnieks.
Pasākuma dienā transporta kustība Zvaigžņu ielā
no Atmodas ielas līdz Saules ielai atļauta tikai
ekspozīcijas uzstādīšanai un demontāžai. Katram
transportlīdzeklim ir sava caurlaide, kas novietota
aiz automašīnas priekšējā vējstikla, citiem labi redzamā vietā un, kurā ir norādīts konkrētā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs.
Dalībnieks nodrošina, ka tirdzniecības norises laikā
Dalībnieka transportlīdzeklis neatrodas tirdzniecības vietā, ja iepriekš ar Rīkotāju nav saskaņots.
Dalībniekiem tiks ierādītas stāvvietas automašīnu
novietošanai.

RĪKOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Rīkotājs:
izveido tirdzniecības vietu Pasākuma norises vietā;
Rīkotājs ierāda tirdzniecības vietas saskaņā ar pieteikumā norādīto nepieciešamo platību. Nepieciešamības gadījumā Rīkotājs ir tiesīgs mainīt sākotnēji
ierādīto Dalībnieka atrašanās vietu;
41.3. nodrošina tirdzniecības norisei Rīkotājam nepieciešamo atļauju saņemšanu;
41.4. ir tiesīgs pieprasīt norēķinus tādā apmērā un termiņos, kādi noteikti Nolikumā;
41.5. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ;
41.6. ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu, kā arī visa veida reklāmu un
reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja tās saturs ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;
41.7. ir tiesīgs aizliegt Dalībniekam tirgošanos Pasākumā, ja Rīkotājs konstatē, ka tā piedāvājums
neatbilst iepriekš iesniegtajam preču sortimenta
aprakstam;
41.8. izraidīt no teritorijas transportlīdzekli, kuram nav
novietota caurlaide labi redzamā vietā;
41.9. nenodrošina galdus un citu nepieciešamo inventāru
dalībnieka vajadzībām tirdzniecības laikā;
41.10. neatbild par Dalībnieka preču un citu mantu drošību;
41.11. nodrošina vispārējo kārtību Pasākumā, tomēr
neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas
apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ
radītiem zaudējumiem;

41.12. nosaka tirdzniecības vietai paredzēto caurlaižu
daudzumu.
V.
42.

DALĪBNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Dalībniekam ir tiesības iepazīties ar savu tirdzniecības vietu vienu dienu pirms Pasākuma.
43.
Dalībniekam tirdzniecības vietā ir jānodrošina
sekojoši dokumenti:
43.1. Uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja Reģistrācijas apliecības kopija;
43.2. Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas apliecības kopija;
43.3. Ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona – personu apliecinošs dokuments;
43.4. Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem – komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības speciālās atļaujas, licences kopija.
43.5. Inčukalna pašvaldības izsniegtā tirdzniecības atļauja.
44.
Dalībnieks:
44.1. ir tiesīgs izmantot nomāto tirdzniecības ekspozīcijas laukumu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav
pretrunā ar Nolikumu un normatīvajiem aktiem;
44.2. var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu
izplatīšanu;
44.3. atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, pamatojoties uz sastādīto aktu;
44.4. apņemas ievērot Nolikuma nosacījumus un normatīvos aktus;
44.5. veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas
paredzēti Nolikumā;
44.6. apņemas ievērot sanitāri higiēniskās normas un citas prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanā, saskaņā ar normatīviem aktiem;
44.7. ir atbildīgs par sabiedriskās kārtības un drošības
noteikumu, kā arī ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības ievērošanu Pasākuma laikā;
44.8. ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas noformējumu;
44.9. ir atbildīgs par savas realizējamās produkcijas
tirgošanas saskaņošanu ar Pārtikas un veterināro dienestu;
44.10. saskaņā ar Nolikuma 33. punktu, nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu citos laikos, izņemot, ja ir
attaisnojošs iemesls (piemēram, slimība), informējot par to nekavējoties Rīkotāju;
44.11. ir tiesīgs atsaukt pieteikumu, par to rakstiski informējot Rīkotāju vismaz 3 dienas pirms Pasākuma
sākuma, jeb līdz laikam, kad ir veikts naudas pārskaitījums par dalību Pasākumā;
44.12. nodrošina pie tirdzniecības vietas redzamā vietā
normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu tirdzniecību;
44.13. nodrošina šādu drošības noteikumu ievērošanu:
44.13.1. netirgot alkohola izstrādājumus nepilngadīgām
personām,
44.13.2. nepieļaut ēdiena gatavošanu Pasākuma apmeklētājiem pieejamās vietās,
44.13.3. tirgot dzērienus tikai vienreiz lietojamajās glāzēs,
44.13.4. lietot tikai vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus,
44.13.5. ne tālāk kā 5 metru attālumā no savas tirdzniecības
vietas nodrošināt atkritumu tvertnes,
44.13.6. pilnos atkritumu maisus novietot Rīkotāja norādītajos atkritumu konteineros.
45.
Īpaša prasība Dalībniekiem, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumu – nodrošināt tirdzniecības vietā
ugunsdzēšamo aparātu.
VI.
46.

47.

ATBILDĪBA
Ja pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses
bez attaisnojoša iemesla vai Dalībnieks neierodas
uz Pasākumu, par to nebrīdinot, tad Rīkotājam ir
tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc
saviem ieskatiem, kā arī Rīkotājs neatmaksā Dalībniekam iemaksāto dalības maksu.
Ja Dalībnieks patvaļīgi ir pieslēdzies elektrotīklam vai pārsniedzis Pasākuma laukuma plānā
norādīto jaudu, Dalībniekam izsaka aizrādījumu,
Turpinājums 11. lpp.
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NOVADA VĒSTIS
Inčukalna novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu

uz pirmsskolas izglītības iestādes „Minka”
VADĪTĀJA/S amatu

Inčukalna novada dome, reģ. Nr. 90000068337,
izsludina pieteikšanos

uz JURISTA amatu uz noteiktu laiku
Prasības pretendentam/ei:
• augstākā juridiskā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds);
• profesionālā pieredze jurisprudences jomā vismaz 2 gadi;
• izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast,
analizēt un piemērot tiesību normas;
• spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
• labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
• teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
• pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Pienākumi:
• sastādīt saimnieciskos līgumprojektus un vienošanās projektus pie
līgumiem;
• sagatavot slēdzienus par juridisko dokumentu pamatotību;
• sagatavot atbildes uz novada iedzīvotāju iesniegumiem, ja tas skar
juridiskos jautājumus;
• pārstāvēt novada domes intereses tiesu, tiesību aizsardzības iestādēs un citās institūcijās;
• sniegt komentārus, skaidrojumus tiesību normu tulkošanā darbiniekiem;
• sagatavot lēmumprojektus un noteikumus attiecībā uz domes kustamā un nekustamā īpašuma izsolēm un nomas tiesību izsolēm;
• sagatavot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā motivētu lēmumu
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, pamatojoties uz iesniegumu vai pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Jurists”
sūtīt uz Inčukalna novada domes e–pastu: dome@incukalns.lv
līdz 2017. gada 13. jūlijam (ieskaitot)
Darba vieta:
Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns,
Inčukalna novads, LV–2141
Atalgojums: (bruto) EUR 1229,– mēnesī

Pretendentam/ei
nepieciešamā izglītība un prasmes:
• uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
• izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo
izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās
pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz viena
Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai
darbībai nepieciešamajā apjomā;
• pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā. Par priekšrocību tiks
uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes
vadības darbā;
• zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
• teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija).
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību
reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma,
Inčukalna novada domes lēmumu un rīkojumu un
metodisko ieteikumu ievērošanu;
• sagatavot un iesniegt Inčukalna novada pašvaldībai
iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu
tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes
budžetam;
• vadīt pirmsskolas izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības
jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas
kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
• organizēt un nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un
apsaimniekošanu.
• nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
• nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības
iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu
sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi;
• saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt
un atbrīvot pirmsskolas izglītības iestādes dar-

biniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus,
tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti;
• pārstāvēt pirmsskolas izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu
medijos.
Pretendentiem jāiesniedz:
• motivācijas vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts – CV;
• pirmsskolas izglītības iestādes attīstības vīzija
(līdz 2 (divām) A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts –
Times New Roman, burtu lielums – 12 p.);
• pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei
atbilstošus papildu apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
• apliecinājums (skat. nolikuma pielikumu Nr. 1);
• rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas);
• valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
• nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
Piedāvājam:
• interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
• sociālās garantijas;
• atalgojumu (bruto) EUR 1100,– mēnesī.
Pretendentam pieteikums
jāiesniedz līdz 2017. gada 16. jūlijam (ieskaitot),
pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie
vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.
Pieteikumu var iesniegt:
• pa pastu: Inčukalna novada dome,
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV–2141;
• elektroniski uz e–pastu: dome@incukalns.lv;
• personīgi aizlīmētā aploksnē Inčukalna novada
domes Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes
jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Inčukalna
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” vadītāja/s amatu”.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
Inčukalna novada mājaslapā www.incukalns.lv
un Inčukalna novada domē, personāldaļā

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic
JŪLIJA MĒNESĪ DZIMUŠOS
Inčukalna novada iedzīvotājus!

Uzziņas pa tālruni 67977278

Nākamais pašvaldības
informatīvais izdevums

„NOVADA VĒSTIS”
iznāks 4. augustā.

Aicinām sekot līdzi
Inčukalna novada domei
arī mūsu mājaslapā www.incukalns.lv
un sociālajos medijos:
facebook.com/incukalnanovads/
twitter.com/incukalnanovads

Sirsnīgi apsveicam Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāri
JEĻENU OZOLIŅU
ar iegūto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
bibliotēku informācijas speciālista kvalifikāciju.
Domes vārdā, Ludmila Vorobjova,
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece
Turpinājums no 10. lpp.
bet atkārtota pārkāpuma gadījumā Dalībnieka
rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona,
sastādot par to aktu.
48.
Dalībniekam ir aizliegts kurināt ugunskuru Pasākuma laikā un vietā. Rīkotājam ir tiesības izteikt
aizrādījumu, bet pie atkārtota pārkāpuma aizliegt
tirdzniecību. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona, sastādot par to aktu.
49.
Dalībnieks nodrošina tīrību savā tirdzniecības vietā.
Ja tirdzniecības vietā ir izmētāti atkritumi, Rīkotājs

izsaka aizrādījumu un pie situācijas atkārtošanās ir Apliecinu, ka ar Inčukalna novada svētku 2017. gada 15. jūlija pasākuma
tiesīgs izradīt dalībnieku no Pasākuma. Dalībnieka tirdzniecības nolikumu iepazinos, apņemos to ievērot
rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona,
Uzņēmuma nosaukums/
sastādot par to aktu.
Nr. p. k.
Pārstāvja vārds, uzvārds
fiziskas personas vārds, uzvārds
VII.
50.

Datums

Paraksts

NOBEIGUMA NOTEIKUMS
Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 26. jūnijā.
Domes priekšsēdētājs
A. Nalivaiko

PIEVĒRS UZMANĪBU! Plašāka informācija par nolikumu „Par amatnieku – mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada svētkos” un tā pielikums ir pieejams
Inčukalna novada mājaslapā: http://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/2510/
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