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Par NĪN likmēm un
Paaudžu maiņa Inčukalna
atvieglojumu piemērošanu Galda hokeja klubā
2. lpp.

Novada izglītības
un kultūras aktualitātes

4. lpp.

Pasākumu kalendārs
martam

5. un 6. lpp.

8. lpp.

Mūzikas svētki Inčukalnā
Vitalis Kikusts ir nu jau vairāk kā 50 gadus pie kora diriģenta pults.
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Inčukalnā kora dziedāšanas aizsākums ir 1907. gadā.
Koris „Mežābele” to turpina.

Dziesmu svētku kopmēģinājums Inčukalnā pie „Stūrīšiem”. 1939. gada 9. jūlijs.

„Re, kur muzikanti spēlē” Inčukalna pūtēju orķestris – gudri, skaisti un talantīgi jaunieši.

Patiesa svētku atmosfēra valdīja
10. februārī Inčukalna tautas namā.
Un kā nu ne, jo jauktais koris „Mežābele”, Inčukalna pūtēju orķestris un
arī pats diriģents Vitalis Kikusts svinēja jubileju.

„Gauja” kultūras namā un Vangažu
Pionieru un skolēnu namā. Pirmie
muzikanti bija diriģenta Vitaļa Kikusta bērni Andris, Verners, Beāte,
Elizabete un Inčukalna pamatskolas
skolēni. Lai orķestris attīstītos un
augtu, Vitalis Kikusts panāca, ka Inčukalnā tiek nodibināta mūzikas skola – jauno orķestra muzikantu kalve.
Soli pa solim orķestris ir izaudzis gan
skaitliski, gan kvalitatīvi – jomas
zinātāji to atpazīst visā Latvijā un
reizē arī Inčukalnu novērtē kā īpašu
kultūras vidi. Šo gadu laikā orķestrī no pašu mūziķu vides ir izaudzis
arī jauns diriģents Kaspars Puikevics-Puikevskis. Mūzikas studijas
LMA apgūst Edgars Cīrulis un Kār-

Koris „Mežābele” atskatījās uz kora
dziedāšanas tradīcijas 110 gadu
pastāvēšanu Inčukalnā (par ko liecina novadpētniecības materiāls
Turaidas muzejrezervātā) un svinēja 85 gadu jubileju, kopš pirmo reizi tika pieteikts lielajiem Dziesmu
svētkiem Rīgā. Kora dziedāšana un
muzicēšana Inčukalnā visos laikos
ir bijusi godā. 1939. gada jūlijā pirmo reizi Gaujmalā notika vērienīgi

mazie dziesmu svētki – Inčukalna
Dziesmu diena tā laika kordiriģenta
Ralfa Alunāna vadībā –, kuros kopā
sabrauca vairāk nekā 800 dziedātāju un tā laika valsts vadītāju. Šo
tradīciju diriģents Vitalis Kikusts ar
kori atjaunoja 1970. gadā, un šogad
jau 49. reizi notiks Inčukalna Dziesmu diena. Vitalim Kikustam darbā
labs atbalsts ir ilggadējā koncertmeistare Ieva Kikuste un jaunais
kormeistars Ronalds Rāviņš. Svētkos, pateicoties novada domei, koris
pirmo reizi rokās turēja tieši viņiem
gatavotas elegantas nošu mapes.
Inčukalna pūtēju orķestris dibināts
1983. gadā – pirms 35 gadiem, kad
savu mājvietu rada zvērsaimniecības

lis Circens, savukārt Jāzepa Mediņa
Mūzikas vidusskolā mācās Patriks
Kikusts un Krišjānis Circens. Orķestrim ir nākotne – jau varam runāt par
diviem sastāviem: skolēni un pieaugušie. Svētkos orķestris lepojās ar
jaunu mūzikas disku un ka ļoti labi
izskatījās zilajos formas tērpos.
Vislielāko paldies jāsaka diriģentam
Vitalim Kikustam, kurš no savas dzīves 75 gadiem vairāk nekā 50 ir veltījis Inčukalnam – korim „Mežābele”,
pūtēju orķestrim, Inčukalna pamatskolai un Inčukalna Mūzikas skolai.
Svētku reizē novērtējums no Inčukalna cilvēkiem starot staroja pateicības vārdos un ziedos. Dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdiriģents Jānis

Puriņš pasniedza LNKC goda rakstus
Vitalim Kikustam, korim „Mežābele”
un pūtēju orķestrim. Sveicēju vidū
bija kora draugi – Siguldas jauktais
koris „Spārni”, Rīgas kultūras nama
„Mazā ģilde” vīru koris „Frachori” un
Sv. Franciska Romas katoļu baznīcas
jauktais koris „Asīzieši”, kuri koncerta noslēgumā pievienojās inčukalniešiem, un R. Paula kora dziesma
„Manai Dzimtenei” izskanēja tā, ka
gribējās skaļi izteikt: „To mēs dāvinām tev, Latvija!”
Inga Freimane, n
Inčukalna tautas nama vadītāja
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

2

NOVADA VĒSTIS
INFORMĀCIJA

2018. gada FEBRUĀRIS
SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI JANVĀRĪ

Par nekustamā īpašuma
nodokļa likmēm
un atvieglojumu piemērošanu
2018. gadā

SĒDES PROTOKOLS Nr. 3
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 2018. gada 17. janvārī.
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2018 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks,
A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – 1 balss (I. Bernats).
Dome nolemj: apstiprināt Inčukalna novada saistošo noteikumu Nr. 1/2018
„Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem” projektu.
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Par Sergeja Konoņenko iesniegumu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: 1. Pagarināt pakalpojuma par grieķu-romiešu cīņas trenera amata pienākumu pildīšanu darbības termiņu no 02.01.2018 līdz
31.05.2018. ar treneri S. Konoņenko. 2. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna
novada domes izpilddirektoram O. Kalniņam.

Inčukalna novada dome ir pieņēmusi
saistošos noteikumus Nr. 7/2017 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” un veikusi
grozījumus Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos 17/2009 „Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem”.
No vienas puses, sākot ar 01.01.2018.,
tiek piemērota paaugstinātā likme
mājoklim 1,5% apmērā dzīvokļiem
un mājām, kur nav deklarēta neviena
persona. No otras puses, ir iespēja
dzīvokļa vai mājas īpašniekam, kurš
deklarējis dzīvesvietu savā vienīgajā
mājoklī, ja viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 01.01.2018,
saņemt atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli.
Februārī nekustamā īpašuma īpašnieki, tiesiskie valdītāji un nomnieki saņems NĪN maksāšanas paziņojumus,
kuros jau būs piemērotas iespējamās
NĪN atlaides. Vēlreiz atgādināšu par
to, kā tiks veikti pārrēķini NĪN par
ēkām, ja tiks mainīta deklarētās personas dzīvesvieta.
2018. gadā ēkām īpašumos, kur nebūs deklarēta neviena persona uz
01.01.2018., NĪN likme būs 1,5% no
ēkas kadastrālās vērtības. Ja īpašumā tiks deklarēta persona pēc
01.01.2018., tad tiks veikts pārrēķins
ar nākamo mēnesi, pielietojot likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktās likmes (0,2%, 0,4%, 0,6%).
Ja īpašniekam nebūs NĪN parādu uz
01.01.2018. un īpašnieks iesniegs
iesniegumu par atlaidi, tad ar nākamo
mēnesi tiks piešķirta atlaide 50% apmērā par vienu mājokli. Ja vienīgā
īpašumā deklarētā persona izdeklarēsies no īpašuma, tad īpašnieks ar
nākamo mēnesi zaudēs arī NĪN atlaidi
50% apmērā par vienu mājokli. Ja šajā
mājoklī vairs nebūs deklarēta neviena

persona, tad tiks veikts pārrēķins ar
nākamo mēnesi, pielietojot 1,5% likmi
(iepriekšējā likme mājoklim – 0,2%,
0,4%, 0,6%). Pamats – PID iesniegtā
informācija par īpašumā deklarētajām
personām.
Ja īpašniekam laika gaitā ir mainīta
īpašuma adrese, tad īpašniekam ir
jāveic deklarācija aktuālajā adresē, lai
saņemtu nodokļu atvieglojumus.
Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks
piemērota par mājokli, kurā viņš kā
īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu par attiecīgo periodu. Minētā atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kura
tiek izmantota saimnieciskās darbības
veikšanai. Ņemiet vērā, ka NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no
atlaidēm.
Neaizmirstiet iesniegt iesniegumus
par pārējām NĪN atlaidēm 2018. gadam, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos „Par nekustamā
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Inčukalna novadā” un paliek spēkā
kā līdz šim:
• 1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā
dzīvesvieta ir īpašumā, – 70% (pamats – invalīda apliecības kopija);
• īpašnieka laulātajam 1., 2. grupas
invalīdam vai bērniem invalīdiem, ja
deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, –
50% (pamats – invalīda apliecības
kopija un dzimšanas vai laulības
apliecības kopija);
• maznodrošinātām personām, ja
deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, –
50% (pamats – izziņa par maznodrošinātās personas statusu).
I. Zvirbule, n
Inčukalna novada nodokļu
administratore,
tālr. 67977108, 67995840

ĒTIKAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS
Inčukalna novada domes deputātu Ētikas komisija informē, ka
2018. gada 17. janvārī notika Inčukalna novada domes deputātu Ētikas komisijas sēde.
Sēdē izskatīja biedrības „DK U.P.S.”
iesniegumu par Inčukalna novada
domes deputāta Ivo Bernata rīcību,

izplatot nepatiesu informāciju publiskajā telpā.
Inčukalna novada domes deputātu
Ētikas komisija pieņēma lēmumu ieteikt Inčukalna novada domes deputātam I. Bernatam ievērot Inčukalna
novada domes deputātu Ētikas kodeksa 5.2. apakšpunktu.

Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu. Atklāti balsojot:
PAR – 13 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane,
S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; balsojumā nepiedalās J. Sergejevs saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu.
Dome nolemj: 1. Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu, nosakot amata algas līdz pirmajam veselam eiro. 2. Atzīt par spēku zaudējušu 2015. gada 28. decembra Inčukalna novada domes lēmumu
Nr. 20-1.§ „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”. 3. Lēmuma
kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram. 4. Lēmums stājas
spēkā 2018. gada 1. februārī.
Par lokālplānojuma publisko apspriešanu. Atklāti balsojot: PAR –
14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane,
M. Jaunups, S. Kalniņš, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte,
J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: 1. Noteikt papildu publiskās apspriešanas periodu lokālplānojumam Gaujaslīču iela 6, Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, nosakot termiņu 4 (četras) nedēļas, no 2018. gada 31. janvāra līdz
2018. gada 28. februārim, un publiskās apspriešanas laikā 2018. gada
6. februārī organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi. 2. Paziņojumu par
publisko apspriešanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informāci-

jas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv. 3. Pēc
publiskās apspriešanas beigām, 2. martā, rīkot sanāksmi par saņemtajiem
institūciju atzinumiem un saņemtajiem priekšlikumiem. Paziņot par sanāksmi pašvaldības laikrakstā un pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv
ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sanāksmes norises datuma. 4. Ievietot
lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Gaujaslīču iela 6, Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un noteikt, ka ar lokālplānojuma redakcijas
izdrukām publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Inčukalna novada
domē, būvvaldē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, pašvaldības administrācijas darba laikā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
77. pantu un 79. pantu 1. daļu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones
ielā 1A, LV 1007.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2017. gada 19. jūlija lēmumā Nr. 1-2§ „Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana komiteju sastāvā”. Ir saņemti priekšlikumi finanšu
komitejas sastāvā iekļaut deputātus: 1. L. Vorbjovu; 2. J. Sergejevu;
3. J. Liepiņu; 4. A. Blauu; 5. M. Jaunupu. Pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām”, A. Nalivaiko lūdza balsot par katru kandidātu atsevišķi.
1. Par L. Vorobjovu. Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (J. Bunkus, A. Cīrulnieks, S. Kalniņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – 1 balss (I. Bernats); ATTURAS – 5 balsis (S. Rozīte, M. Jaunups,
A. Freimane, A. Blaus, J. Liepiņš). Dome nolemj: ievēlēt Finanšu komitejas
sastāvā deputāti L. Vorobjovu. 2. Par J. Sergejevu. Atklāti balsojot: PAR –
14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs,
A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav. Dome nolemj: ievēlēt
Finanšu komitejas sastāvā deputātu J. Sergejevu. 3. Par J. Liepiņu. Atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (I. Bernats, A. Blaus, A. Freimane, M. Jaunups,
J. Liepiņš, S. Rozīte, A. Šica); PRET – 1 balss (A. Nalivaiko); ATTURAS –
6 balsis (L.Vorobjova, J. Sergejevs, A. Cīrulnieks, S. Kalniņš, L. Neimane,
J. Bunkus). Dome nolemj: tā kā par deputātu J. Liepiņu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, J. Liepiņa kandidatūra ir noraidīta. 4. Par A. Blauu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav. Dome nolemj: ievēlēt Finanšu komitejas sastāvā deputātu A. Blauu.
5. Par M. Jaunupu. Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (I. Bernats, A. Blaus,
A. Freimane, M. Jaunups, J. Liepiņš, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica); PRET –
nav; ATTURAS – 6 balsis (A. Cīrulnieks, L. Vorobjova, S. Kalniņš, L. Neimane,
J. Bunkus, A. Nalivaiko). Dome nolemj: ievēlēt Finanšu komitejas sastāvā
deputātu M. Jaunupu.			
U. c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3
Инчукалнский край, Вангажи, улица Межа, 1, 17 января 2018 года
Об утверждении обязательных правил «О платных услугах дома социальной помощи «Гауя» агентства самоуправления» № 1/2018. Открытым голосованием: ЗА «13» голосов: А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс,
А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, Я. Лиепиньш, А. Наливайко,
Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос: И. Бернатс.
Дума решила: утвердить проект обязательных правил Инчукалнского края
«О платных услугах дома социальной помощи «Гауя» агентства самоуправления» № 1/2018.
О заявлении Сергея Кононенко. Открытым голосованием: ЗА «14» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане,
М. Яунупс, С. Калныньш, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Дума решила: 1. Продлить срок действия услуги по выполнению обязанностей в должности тренера греко-римской борьбы с 02.01.2018 по 31.05.2018 с
тренером С. Кононенко. 2. Контроль за выполнением решения возложить на
исполнительного директора думы Инчукалнского края О. Калныньша.
О каталоге должностей самоуправления Инчукалнского края. Открытым голосованием: ЗА «13» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус,
А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, Я. Лиепиньш,
А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ –
нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет, в голосовании не принимает участие
Е. Сергеев согласно первой части статьи 11 закона «Об устранении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».
Дума решила: утвердить каталог должностей самоуправления Инчукалнского края, установив должностную заработную плату до первого целого
евро. Признать утратившим силу решение думы Инчукалнского края от
28 декабря 2015 года № 20-1.§ «О каталоге должностей самоуправления Инчукалнского края». Контроль за выполнением решения возложить на исполнительного директора думы Инчукалнского края. Решение вступает в силу
1 февраля 2018 года.
О публичном обсуждении местной планировки. Открытым голосованием:
ЗА «14» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане,
С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Дума решила: установить период дополнительного публичного обсуждения
локальной планировки по улице Гауясличу, 6, Гауя, волость Инчукалнс, Инчукалнский край, установив срок 4 (четыре) недели, с 31 января 2018 года
по 28 февраля 2018 года, и во время публичного обсуждения 6 февраля
2018 года организовать собрание по публичному обсуждению. Извещение о публичном обсуждении опубликовать в информационной системе
планирования развития территории (TAPIS) и на сайте самоуправления:

www.incukalns.lv. После окончания публичного обсуждения, 2 марта, провести собрание о полученных заключениях органов и полученных предложениях. Сообщить о собрании в газете самоуправления и на домашней странице
самоуправления www.incukalns.lv не позднее, чем за 2 (две) недели до дня
проведения собрания. Разместить локальную планировку недвижимого
имущества по улице Гауясличу, 6, Гауя, волость Инчукалнс, Инчукалнский
край, на едином государственном портале геопространственной информации
www.geolatvija.lv, и установить, что с редакционными распечатками локальной планировки во время публичного обсуждения можно ознакомиться
в думе Инчукалнского края, Строительном управлении, по улице Атмодас, 4,
в Инчукалнсе, во время работы администрации самоуправления Инчукалнского края. Согласно статье 77 и первой части статьи 79 Административно-процессуального закона решение в течение одного месяца с его вступления в силу может быть обжаловано в Административном районном суде в
г. Риге, улица Балдонес, 1А, LV-1007.
Об изменениях к решению думы Инчукалнского края от 19 июля
2017 года № 1-2§ «Создание постоянных комитетов думы края и избрание депутатов в состав комитетов». Поступили предложения, чтобы в состав комитета по финансам вошли следующие депутаты: Л. Воробьёва;
Е. Сергеев; Я. Лиепиньш; А. Блаус; М. Яунупс.
На основании ст. 21 закона «О самоуправлениях» А. Наливайко просит
проголосовать за каждого кандидата отдельно. За Л. Воробьёву. Открытым голосованием: ЗА «8» голосов: Я. Бункус, А. Цирулниекс, С. Калныньш,
А. Наливайко, Л. Неймане, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – «1»
голос И. Бернатс; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «5» голосов: С. Розите, М. Яунупс,
А. Фреймане, А. Блаус, Я. Лиепиньш. Дума решила: избрать в состав комитета по финансам депутата Л. Воробьёву. За Е. Сергеева. Открытым голосованием: ЗА «14» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс,
А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане,
С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила: избрать в состав комитета по финансам депутата Е. Сергеева. За Я. Лиепиньша. Открытым голосованием: ЗА «7» голосов:
И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане, М. Яунупс, Я. Лиепиньш, С. Розите, А. Шица;
ПРОТИВ – «1» голос: А. Наливайко; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «6» голосов: Л. Воробьёва, Е. Сергеев, А. Цирулниекс, С. Калныньш, Л. Неймане, Я. Бункус. Дума
решила: В связи с тем, что за депутата Я. Лиепиьша не получено необходимое
количество голосов, кандидатура Я. Лиепиньша отклонена.
4. За А. Блауса. Открытым голосованием: ЗА «14» голосов: И. Бернатс,
А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш,
Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица,
Л. Воробьёва; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила: избрать в состав комитета по финансам депутата А. Блауса.
5. За М. Яунупса. Открытым голосованием: ЗА «8» голосов: И. Бернатс,
А. Блаус, А. Фреймане, М. Яунупс, Я. Лиепиньш, С. Розите, Е. Сергеев,
А. Шица; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «6» голосов: А. Цирулниекс,
Л. Воробьёва, С. Калнынш, Л. Неймане, Я. Бункус, А. Наливайко. Дума решила:
избрать в состав комитета по финансам депутата М. Яунупса.
И др.
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Aizvadīta Sirds veselības diena Inčukalna novadā
Janvāra beigās Latvijas Nieru un multiorgānu aizstājterapijas asociācija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un Inčukalna novada domi
organizēja Sirds veselības dienu ar mērķi aicināt cilvēkus ikdienā rūpēties par
savu veselību un piekopt veselīgus paradumus. Projekts Latvijas novados tiek
organizēts ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Mediķu komanda piedāvāja apmeklētājiem veikt veselības pārbaudi –
noteikt ķermeņa masas indeksu,
asinsspiedienu, pārbaudīt holesterīna un glikozes līmeni. Pēc veselības datu iegūšanas dalībniekiem
tika piedāvāti praktiski ieteikumi
veselības uzlabošanai un dažādas
lekcijas – par aktīva dzīvesveida
nozīmi veselības saglabāšanā, par
sāls lietošanu uzturā, kā samazināt
holesterīna līmeni un par smēķēšanas kaitīgumu. Par dalību katrs
apmeklētājs saņēma arī noderīgu
dāvaniņu. Veselības dienu kopumā
apmeklēja 86 iedzīvotāji no Inčukalna, Vangažiem un Gaujas.
Kā pastāstīja šī projekta īstenotāju komandas mediķi, novada ļaužu
atsaucība patiesi bija liela: „Ikviens

FOTO: NO ARHĪVA

vēlējās uzzināt kaut ko vairāk par
savu veselību, iespējamām problēmām un kā tās attālināt vai novērst. Jautājumu un atbilžu daudz,
un pārsteidza arī cilvēku zināšanas
par veselības tēmām, jo visas atbildes uz viktorīnas jautājumiem bija
pareizas.”
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs: „Prieks par
plašo novadnieku atsaucību un dalību šajā veselības dienā, arī turpmāk
meklēsim iespējas un centīsimies
organizēt līdzīgus pasākumus Inčukalna novadā ar mērķi informēt un
izglītot iedzīvotājus par veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu.”
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Seminārs Inčukalna novada Droša interneta diena Vangažu bibliotēkā
vecākiem un speciālistiem
Par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu,
profilaksi un palīdzības iespējām

Arī Vangažu pilsētas bibliotēka
2018. gada 6. februārī rīkoja infor-

matīvi izglītojošu pasākumu, kurā
piedalījās Vangažu Vidusskolas 8.a
klase ar pasniedzēju Solvitu Vencjunu. Pasākuma lektors Inčukalna
novada domes sabiedrisko attiecību
speciālists Mārtiņš Pozņaks sniedza nelielu ieskatu medijpratībā.

Pasākuma izskaņā skolēni piedalījās konkursā „Foto detektīvs”, kur
varēja pielietot pasākumā iegūtās
zināšanas.

Jeļena Ozoliņa, n
bibliotekare

Notika kārtējais angļu valodas dziesmu festivāls
Lai skan, lai skan, lai skan,
Lai katru dienu dziesma
par tavu mūžu skan,
Lai skan, lai skan, lai skan,
Lai atnes vārdus dzīvus,
kas uzplauks tev un man.

FOTO: NO ARHĪVA

sei 14 pašvaldībās” (identifikācijas
Nr. 9.2.4.2/16/I/106). Līdz 2019. gada
septembrim kopā tiks īstenoti vismaz 36 semināri Inčukalna, Tērvetes, Durbes, Līgatnes, Viļānu, Pārgaujas, Vaiņodes, Priekuļu, Ikšķiles,
Lubānas, Garkalnes, Babītes, Mērsraga un Ērgļu novadā.
Papildu informācija par projektu:
www.spkc.gov.lv sadaļā „Projekti”
apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekts”. Plašāka informācija
par Slimību profilakses un kontroles
centra Eiropas Sociālā fonda projektiem: www.esparveselibu.lv.

Šā gada 5. februārī Vangažu vidusskolas lielajā zālē notika kārtējais
angļu valodas dziesmu festivāls
„Enter to show your talent”. Skanēja dažādu žanru, satura un stila
dziesmas angļu valodā.
7.–12. klašu dziedātāji festivālā piedalījās gan kā solisti, dueti un trio,
gan kā popgrupas. Skatītāji varēja ieraudzīt savus klases un skolas biedrus no cita skatupunkta, atbalstot
viņu talantus ar aplausiem. Dalībniekiem savukārt bija iespēja prezentēt

terpretāciju, gan skatuves mākslas
meistarības līmeni, piešķīra visiem
dalībniekiem dažādas nominācijas
un balvas.

ĪV
A

Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA
„Latvian Holidays” turpina realizēt seminārus iedzīvotājiem par
bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi
un palīdzības iespējām. Semināru
mērķis ir izglītot gan bērna ikdienā
iesaistītos speciālistus, gan vecākus par vielu lietošanas un procesu
atkarības pazīmju atpazīšanu un
nepieciešamo rīcību atkarības veidošanās gadījumā.
Inčukalna novadā seminārs „Par
bērnu un pusaudžu atkarību izraisošu vielu lietošanas un procesu
atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām” norisināsies Vangažu vidusskolā, Gaujas 2, Vangažos, Inčukalna novadā, trešdien, 21. martā,
no plkst. 18.30 līdz 20.30. Semināra
laikā dalībnieki paspēs gan saņemt
konkrētu informāciju par atkarības vielām un atkarību izraisošiem
procesiem (piemēram, datorspēļu
spēlēšana), gan diskutēt par nepieciešamo rīcību gadījumos, kad
bērns vai pusaudzis atrodas atkarības ceļa sākumā. Visi dalībnieki
saņems ikdienā noderīgus informatīvos materiālus. Dalība pasākumā
ir bez maksas.
Papildu informācija par semināru
un pieteikšanās: Vangažu vidusskolas direktore Indra Kalniņa,
tālr. 27872388, e-pasts: vang_vsk@
latnet.lv.
Pasākumu kopums tiek finansēts
Eiropas Sociālā fonda projekta
„Slimību profilakses un kontroles
centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilak-

Katru gadu visā pasaulē un tostarp
Latvijā tiek organizēti izglītojoši un
informatīvi pasākumi, lai aktualizētu
drošības jautājumus internetā.
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savas vokālās spējas un skatuves
meistarību. Šajā reizē viņi iepriecināja ne tikai ar labu dziesmu izpildījumu,
bet arī košiem un skaistiem šoviem.
Konkursa žūrija, kura vērtēja gan
vokālo sniegumu, gan dziesmu in-

Konkursa rezultāti:
1. vieta – Renāte Meldere (7.a);
2. vieta – duets: Sofija Kurahtina,
Sabīne Tarvida (9.b, 9.a); Līva Marija
Ozola (7.a);
3. vieta – grupa: Anastasija Geiba,
Lala Shikhliyeva, Kristīne Sinkeiviča, Ksenija Moroza (7.b).
Žūrijas simpātijas balvu ieguva
8.a klases zēnu priekšnesums.
Paldies dalībniekiem un žūrijai par
ieguldīto darbu!
Ilona Ušakeviča, n
angļu valodas skolotāja
un festivāla organizatore

PAZIŅOJUMS
PAR LOKĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM GAUJASLĪČU IELĀ 6, GAUJĀ, INČUKALNA NOVADĀ
Inčukalna novada dome 2018. gada
17. janvārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.
Nr. 3, 30.§) „Par lokālplānojuma publisko apspriešanu”.
Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna
pagasta teritorijā nekustamajā īpašumā
Gaujaslīču ielā 6, Gaujā, Inčukalna novadā.
Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma
teritorijā veikt grozījumus spēkā esošajā
Inčukalna novada teritorijas plānojumā,
izmainot teritorijas plānojumā noteikto

funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu (Da) funkcionālās zonas uz jauktas
centra apbūves teritoriju (JC).
Publiskā apspriešana ir noteikta no
2018. gada 31. janvāra līdz 2018. gada
28. februārim.
Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās
apspriešanas sanāksme notiks 06.02.2018.
plkst. 18.00 Ceremoniju zālē, Vangažu pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna
novadā. Ar lokālplānojuma 1. redakciju var

iepazīties un priekšlikumus iesniegt Inčukalna novada domē, būvvaldē (Atmodas
iela 4, Inčukalns), vai elektroniski interneta vietnē http://www.incukalns.lv/public/
no 2018. gada 31. janvāra līdz 2018. gada
28. februārim.
2018. g. 2. martā plkst. 13.00 Atmodas iela
4, Inčukalnā notiks sanāksme, kurā izskatīs
lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.
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Aizvadot vairāk nekā pusi no sezonas,
Inčukalna Galda hokeja klubs turpina
veiksmīgu paaudžu maiņas kursu. Dažāda līmeņa sacensībās ik pa brīdim
startēt turpina arī pieredzējušākie un
meistarīgākie kluba biedri, tomēr, lai
pastāvīgi uzturētu augstu līmeni, jāspēlē būtu regulāri. Iknedēļas (klubu
līmeņa) un ikmēneša (Latvijas līmeņa)
sacensību prakses trūkuma dēļ augstu
līmeni noturēt ir grūti, un tāpēc, lai
kluba izaugsme pie tā neapstātos, tiek
strādāts pie paaudžu maiņas izaugsmes. Jaunā maiņa ar to ir tikusi galā
pietiekami labi.

Komandu čempionātā –
visa kaluma medaļas

Janvārī Latvijas čempionātā komandām un Latvijas čempionātā junioru
komandām kluba pārstāvji kārtējo
reizi veiksmīgi aizstāvēja „savas krāsas” – junioru komandām „Inčukalna GHK” 1. sastāvam bija jāaizstāv
pērn izcīnītais čempiona tituls, kas
viņiem arī izdevās. Vēl vairāk – 1. sastāvs finālā sacentās ar „Inčukalna
GHK” 2. sastāvu, aiz sevis uz goda
pjedestāla zemākā pakāpiena atstājot ambiciozos rīdziniekus – „BJC
„Laimīte”” pārstāvjus. Par Latvijas
junioru čempioniem kļuva Rinalds
Siņicins, Roberts Suharevs juniors,
Hugo Brengulis un Intars Garančs,
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Paaudžu maiņa Inčukalna Galda hokeja klubā

bet sudraba medaļas izcīnīja Toms
Baumanis, Roberts Līvmanis, Aigars
Romals un Ralfs Paeglis.
Ar daudz nopietnāku konkurenci sastapās vienīgā pieaugušo komanda,
kura smagā cīņā ieguva bronzas godalgu. Pirms starta čempionāts solīja
vissīvāko cīņu komandu čempionātu
vēsturē – bija gaidāma 8 spēcīgu un
līdzvērtīgu komandu piedalīšanās (neskaitot vidusmēra un „astes gala” komandas), kas līdz šim vēl nebija noticis.
Tomēr blakus lietas ieviesa korekcijas,
turklāt arī „izcirta robus” inčukalniešu
sastāvos! Vispirms pēdējā mirklī atteikums no Igaunijas izlases, bet pēc tam
vairāku spēlētāju veselības likstu dēļ
no turnīra nācās izstāties „Inčukalna
GHK” 1. sastāvam. Tā rezultātā kluba

„krāsas” nācās aizstāvēt „Inčukalna
GHK” 2. sastāvam.
Neskatoties uz to, ka pēc reitinga šis
ir tikai otrais sastāvs, divkārtējie Latvijas un pagaidām arī vienīgie Baltijas
čempioni 1. līgas apļa turnīrā tik tikko
„aizķērās” aiz 4. vietas, kas garantēja
spēli par bronzu. Spēlē par 3. vietu izdevās pārliecinoši revanšēties (uzvara
ar 7:3) „Ventspils VJN” kluba 1. sastāvam par zaudējumu apļa turnīrā, kas
liedza iespēju spēlēt finālā. Par bronzas ieguvējiem kļuva Kārlis Balodis,
Jānis Kalnevics, Rainers Kalniņš, Sandis Kalniņš un Haralds Gals.

Individuālie panākumi

Februāra sākumā tika aizvadīti pēdējie
posmi gan Latvijas kausa izcīņā, gan

arī Latvijas Amatieru līgā, un šo posmu noslēgumā tika apbalvoti labākie
kopvērtējumā. Abu šis sezonas turnīru
noslēgumā „Inčukalna GHK” pārstāvji
mājās pārveda 5 godalgas.
Latvijas kausa izcīņā „Open” klasē
augsto 5. vietu 93 dalībnieku konkurencē izcīnīja Rainers Kalniņš, bet
6. vietā finišēja Edgars Saulītis. Junioru konkurencē tikai pēdējā posmā
uzvaru kopvērtējumā no rokām izlaida
Rainers Kalniņš, priekšā palaižot savu
sīvāko konkurentu – „BJC „Laimīte””
pārstāvi Raivi Miglinieku. Līdz ar to
Raineram nācās samierināties ar sudraba godalgu.
Jaunāko junioru konkurencē arī pie
2. vietas kausa izcīņas noslēgumā tika
Roberts Līvmanis. Kā ceturtais šajā

nominācijā finišēja Toms Baumanis,
pat neskatoties uz to, ka viņš izlaida
vienu no 4 posmiem (kopvērtējumā tika
ņemti vērā visi posmi). Taču tas liedza
Tomam noslēgumā stabili atrasties uz
goda pjedestāla, varbūt pat augstākā
pakāpiena. Senioru konkurencē līdzīga
liksta kā T. Baumanim bija Sandim Kalniņam, kurš arī ar vienu izlaistu posmu
samierinājās ar 4. vietu.
Latvijas Amatieru līgā, kuru jau 3. sezonu izmanto iesācēji un kluba jaunā
maiņa, mūsu spēlētāji bija pat ražīgāki, izcīnot veselas 3 godalgas. Pie
sudraba godalgām līgas kopvērtējumā
tika Roberts Suharevs seniors (pieaugušo konkurencē) un Krišs Skujenieks
(junioru konkurencē), bet jaunāko junioru grupā bronzas godalgu izcīnīja
Railends Kuhaļskis.
Sezonas noslēguma daļā klubs martā
plāno startēt Pasaules tūres posmā
Jēkabpilī, kā arī dienu vēlāk – Pasaules klubu čempionātā. Aprīlī pie sevis
Inčukalnā kluba pārstāvji uzņems visus Latvijas čempionātus – nominācijām un kopējā konkurencē, bet pirms
minētajiem svarīgajiem turnīriem
februāra beigās inčukalnieši noteiks
arī savus labākos spēlētājus, aizvadot
jau 18. Inčukalna čempionātu.
Sandis Kalniņš, n
treneris

Pirmklasnieku pirmie starti Brīvā laika pavadīšana – grāmatu lasīšana

31. janvārī Vangažu vidusskolas
1.a un 1.b klases skolēni piedalījās
sporta projekta „„Sportland” pirmie
soļi basketbolā” pasākumā Siguldā. Šo
projektu organizēja un realizēja Latvijas Basketbola savienība, Latvijas
Jaunatnes basketbola līga un veikals
„Sportland”. Pasākumi tika organizēti
8 centros visā Latvijā.
Piesakot klases projektam, sporta
skolotāju mērķis bija veicināt sporta
popularitāti bērnu vidū, motivējot aktīvam dzīvesveidam.
Pasākums notika Siguldas Sporta centrā ļoti sportiskā atmosfērā.
Garastāvoklis brīnišķīgs! Tiesneši
saprotoši un izpalīdzīgi! Pasākuma
programmā bija iesildīšanās vingrinājumi un 10 stafetes ar basketbola elementiem. Pirmklasnieki ar
aizrautību piedalījās visās stafetēs.
Īpaši patika stafete uz piepūšamās
atrakcijas un „Hanzas maiznīcas”
stafete.

Katra skola saņēma basketbola bumbas – skolas inventārs tika papildināts
ar 10 šādām bumbām, bet katrs bērns
saņēma suvenīrus no Latvijas Basketbola savienības.
Milzīgs paldies vecākiem, kuri atbalstīja skolēnus, īpaši Gatim Balabkam, kurš visai 1.a klasei uzdāvināja
sporta krekliņus!
Savukārt 3.b klase piedalās projektā
„Sporto visa klase”. Skolēni nodarbojas
ar fiziskām aktivitātēm 5 reizes nedēļā.
Bērniem radās ideja labdarības mēneša ietvaros organizēt sporta pasākumu
pirmsskolas grupiņu audzēkņiem.
Gan trešklasnieki, gan bērnudārza
audzēkņi bija gandarīti par paveikto.
Stafetes – patika! Sacīkstes – patika!
Vadīt pasākumu – patika! Kaut darbiņš nebija no vieglajiem, jo piedalījās
38 pirmsskolas audzēkņi, 3. klases
bērni labi sagatavoja pasākumu un to
raiti novadīja. Pasākums lika ticēt saviem spēkiem! Patika… un grib organizēt arī sacensības!

FOTO: V. ONSKULE

Bērni saprata, cik daudz iespēju ir bibliotēkā: gan dažāda tehnika, gan žurnāli, gan grāmatas. Daudzus interesēja enciklopēdijas, uzziņu grāmatas.
Vajadzēja arī izpildīt dažādus bibliotekāru uzdotos uzdevumus: sameklēt
dzeju, stāstus par dabu, grāmatas par
vēsturi, pasakas. Betija uzreiz atrada,
kur ir grāmatas par Hariju Poteru, bet
jautrību radīja Ernesta izsauciens: „Es
Stiltona 15. grāmatu visu mūžu vēlējos izlasīt!”

Mēs gribam, lai jaunieši prot orientēties bibliotēkā un sameklēt to,
ko vēlas tai brīdī atrast, vai to, kas
viņus interesē, lai zina, kur meklēt
latviešu rakstnieka grāmatu vai arī
ārzemju bērnu rakstnieka darbu. Vajadzēja minēt dažādas mīklas, bet
pārsvarā tēma bija grāmata. Aizejot

no bibliotēkas, katrs skolēns saņēma sev interesējošo grāmatu un dāvanā – krustvārdu minēšanas grāmatiņu. Lasīšana ir viens brīnišķīgs
veids kā pavadīt savu brīvo laiku!
M. Aleksejeva, n
bibliotekāre

Aizvadītas Pierīgas novadu sporta spēles šahā
Februāra sākumā, piedaloties septiņu
novadu komandām, Mālpilī tika aizvadīts Pierīgas novadu sporta spēļu šaha
turnīrs.
Šoreiz uzvarēja Ādažu novada šahisti,
bet pēdējo divu gadu Pierīgas čempioni – Inčukalna novada komanda
šahista un trenera Artūra Mihailova
vadībā – ieguva otro vietu.
Šajā turnīrā Pierīgas novadu komandas sacentās pēc principa: katrs spēlē
ar katru. Kā ierasts, cīņas ritēja pie
četriem galdiņiem, turklāt pie ceturtā
sacentās dāmas. Par katru uzvarēto
maču komanda saņēma divus „lielos” punktus, par neizšķirtu – vienu
punktu, bet par zaudējumu punktus
nesaņēma. Inčukalna novada koman-

FOTO: NO ARHĪVA

FOTO: NO VANGAŽU VIDUSSKOLAS ARHĪVA

Februārī Inčukalna pamatskolas
2. klases skolēni un skolotāja Ieva
Kalniņa apmeklēja bibliotēku, lai noskaidrotu, ko tā var piedāvāt, lai lietderīgāk pavadītu brīvo laiku.

du šajā turnīrā pārstāvēja: Jūlija Garažankina, Artūrs Mihailovs, Sergejs
Kļimakovs un Toms Kalniņš.
Pēdējo gadu laureāti: 2018. gads –
1. Ādaži, 2. Inčukalns, 3. Mālpils;
2017. gads – 1. Mālpils, 2. Sigulda,
3. Saulkrasti; 2016. gads – 1. Inčukalns,

2. Sigulda, 3. Ādaži; 2015. gads. –
1. Mālpils, 2. Inčukalns, 3. Salaspils;
2014. gads – 1. Inčukalns, 2. Mālpils,
3. Ādaži.
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists
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Kad sajūtam jau pavasara elpu. „Minka” un „Lapsiņa” februārī
Kaut šobrīd liekas, ka ziema vēl ilgi
savus varas grožus neatdos pavasarim, jo naktīs lausks, mēness apspīdēts, vienā mierā sprakšķina kokus
un māju pakšus, bet dienā ziemelis
nemitīgi purina koku zarus un sniegs
griežas trakajās virpuļu dejās, arvien
gaišākie rīti un vakari neapturami tuvina mūs atkušņiem, pirmajām sniegpulkstenītēm, upju paliem un lazdu
ziedu klusajam skaistumam.

FOTO: INTA MIŠKOVSKA

Paejot janvārim, kas pēc vecgada nogales brīvdienām daudziem šķiet jo
īpaši garš, februāris PII „Minka” un
filiālē „Lapsiņa” jau ir gana radošs un
notikumiem bagāts. Turklāt daudz pasākumu vēl tikai priekšā.
2. februāris – Sveču diena, kad
līksmo, lej sveces un pareģo laiku.
Sveču dienu uzskata par pirmo ziemas un pavasara satikšanās dienu.
Pēc tam šie gadalaiki satiksies vēl
ik pa laikam, līdz cīņa būs pabeigta
un diena būs garāka, bet saule ies
savu ceļu pasaules kalnā... Sveču
dienu sagaidīja un pavadīja arī mūsu
bērnudārza bērni – tika aplūkotas,
pasmaržotas un rociņām aptaustī-

tas visdažādākās sveces, kā arī pārrunāts to tapšanas ceļš.
Savukārt 3. februāra vakars draiskulīgs, krāšņs un pasaku tēliem
piepildīts izvērtās visiem inčukal-

Mīlestības diena novadā

Dievs, dod manai dvēselei spārnus,
es negribu to vilkt pa zemi,
Ne apguldīt zaļajā zālītē.
Es gribu pacelt sevi augstāk
pāri robežai, kuru novilcis mans „es”
Nest pāri manas dvēseles slogam
brīvībā, brīvībā, ved mani, Dievs!
Dod man spārnus, lai es varu lidot.

Mīlestības ballē muzicēja grupa „Tutti
Frutti”, vakara gaitā tika izspēlētas
dažādas viktorīnas par mīlestības,
laulības un kāzu tēmām. Amora pasts
pildījās ar mīlestības apliecinājumiem, un tika dota iespēja dažu labu
frāzi nolasīt publikas priekšā. Fotostūrītī divvientulībā varēja noķert
kādu svētsvinīgu mirkli. Balli atklāja
Vangažu kultūras nama vokālais ansamblis „Kaprīze”, bet vakara gaitā
tika sagādāts liels pārsteigums – īpašais viesis Latvijas Nacionālās operas
un baleta mākslinieks Aldis Bērziņš,
kurš sarūpēja pacilājošas sajūtas,
dziedot mīlas ārijas.
Inguna Zirne, n
Vangažu kultūras nama
vadītāja

Aktualizēta Inčukalna novada attīstības
programma 2013.–2019. gadam
Inčukalna novada dome 2018. gada
17. janvārī ir pieņēmusi lēmumu
Nr. 3-23§ Par „Inčukalna novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam”
aktualizētā Rīcības un Investīciju plāna

Inese Pliena, n
PII „Minka” lietvede

FOTOFAKTS

Estrādes deju grupa „Ciprese” ar krāšņu koncertu
uzstājas Vangažu kultūras namā

apstiprināšanu. Ar aktualizēto versiju
varat iepazīties Inčukalna novada tīmekļa vietnē www.incukalns.lv, sadaļā:
„Attīstības plānošanas dokumenti”,
apakšdaļā: „Stratēģija un programma”.

2. februārī Vangažu kultūras namā ar krāšņu koncertu 2018. gadu iesāka estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja Ilona
Petrovska). Koncertā piedalījās visas astoņas deju grupas no 3 līdz 20 gadu vecumam. Katrai tika iestudēta jauna
horeogrāfija. Tagad dejotājiem priekšā vairāki deju konkursi.
Vēlam viņiem veiksmi un izdošanos!
FOTO: NO DEJU GRUPAS „CIPRESE” ARHĪVA

Vangažu pilsētas mazākumtautību
māksliniecisko kolektīvu pārstāvji viesojas
Latvijas Kultūras akadēmijas
teātra mājā „Zirgu pasts”
2018. gada 25. janvārī Vangažu pilsētas
mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu vadītāji un pārstāvji tika ielūgti uz
informatīvo semināru Latvijas Kultūras
akadēmijas teātra mājā „Zirgu pasts”.
Tā ietvaros svinīgā gaisotnē tika pasniegti diplomi par uzstāšanos skatē
dalībai starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2018” un XXVI Vispārējos
latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos.

Mūsu novada kolektīvi ieguva šādus rezultātus: Liene Nesteroviča
(individuālā izpildītāja) – augstākā pakāpe, Vangažu ukraiņu biedrība „Jatraņ” – 1. pakāpe, Krievu
kultūras biedrības vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” – 2. pakāpe un
Vangažu ukraiņu biedrības jauniešu
ansamblis „Kvitočki” – 3. pakāpe.
Apsveicam un lepojamies!

FOTO: NO ARHĪVA

Savos noslēpumos un talantā šajā pirmajā reizē bija gatavi dalīties septiņi
Inčukalna novada iedzīvotāji. Ar savu
dzeju, prozu un citātiem dalījās Līvija
Pētersone, Baiba Eiduka-Skuja, Jana
Bunkus, Zanda un Jānis Radziņi. Starp
tiem bija 2 anonīmi talanti, kuri savu
vārdu nenosauca, bet tomēr uzdrošinājās. Lielisku pārsteigumu sagādāja
Inārs Dreijers ar kundzi Rasmu – Rasmas kundze krustdūrienā bija izšuvusi
divas grāmatzīmes un skaistu linu
maisiņu, bet Inārs izveidojis koka sirdis. Mīlestības dienas balles ietvaros
tika uzrunāta tauta dot savu vērtējumu un noteikt, kurš pelnījis lielo balvu.
Īpašā dzejoļa balva tika turēta noslēpumā, bet nu rezultāti apkopoti un
noteikts pats īpašākais dzejolis. Visvairāk balsu un lielo balvu – romantiskas vakariņas krodziņā „Pie Brāļa”
2 personām – ieguva Līvija Pētersone
par dzejoli „Spārni”.

kas” kolektīvs klātesošos iepazīstināja ar K. Skalbes literārās pasakas
„Kaķīša dzirnavas” tēliem – kaķīti,
melno runci, ķēniņu, princesīti u.c.
personāžiem.

FOTO: NO ARHĪVA

Mēs katrs mīlam citādi… 17. februārī
Vangažu kultūras namā tika atklāta mīlestības dzejoļu izstāde „Mana Mīlestība”.

niešiem, arī „Minkas” lielajiem, –
jo kā nekā Inčukalna tautas nama
saimniece taču aicināja uz latviešu
vēstures kaleidoskopa karnevālu!
Improvizēti un muzikāli dejiski „Min-

„Lapsiņā” svētku prieks valdīja 6. februārī, kad tika svinēta filiāles 21. dzimšanas diena. Ar dziesmām, dejām,
rotaļām un gardumgardu kliņģeri šī
diena bērniem šķita jo īpaši nozīmīga.
14. februāris – tā bija mīļuma diena
bērnudārzā: tika krāsotas sirsniņas,
apdāvināti draugi, notika arī citas
sirsnīgas aktivitātes.
Līdz ar februāra atnākšanu pie
mums „Minkā” un „Lapsiņā” sākušās dažādas aktivitātes, lai atzīmētu izcilās latviešu bērnu rakstnieces
un ilustratores Margaritas Stārastes 104. dzimšanas dienu, – izstādes ar rakstnieces darbiem un bērnu
zīmējumiem pēc Stārastes grāmatu
motīviem, bērnu veidotas ludziņas
un nelieli uzvedumi, lasījumi un pārrunas par izlasīto. Stārastei veltītā
mēneša svinīgs noslēgums iecerēts
februāra nogalē, 28. februārī, ar viktorīnām, grāmatu fragmentu iestudējumiem un mīklu minēšanu. Šajā
dienā bērnus sagaidīs arī citi jauki
pārsteigumi.
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Inčukalnā pirms
Lielā gavēņa
nosvinēts karnevāls
Visā pasaulē februāra sākumā pirms
Lielā gavēņa tiek svinēts karnevālu
laiks. Latviešu tautas tradīcijā tie
ir Meteņi, slāvu tautām – Masļeņica.
Ikvienam ļauts pārģērbties, atļauties
„iekāpt citā ādā” un tā arī justies.

derdienu” Bebene un Tomuļmāte
atrādījās ne tikai latviešu aktieru,
bet arī Āfrikas un musulmaņu viesmākslinieku izpildījumā. Dejotājiem
bija sava versija par R. Paula „Karbunkuli”. Inčukalna bērnudārza kaķi
un citi radījumi izstāstīja Skalbes
pasaku „Kaķīšu dzirnavas”. Visi no
sirds priecājās un piedalījās aktivitātēs – kopīgā dziedāšanā un rotaļās.
Liels paldies visiem!

FOTO: VITA OŠA

Inčukalna tautas namā 3. februārī
jau 17. gadu pēc kārtas notika karnevāls. Šoreiz tēma bija Latvijas simtgadei par godu – „Latviešu vēstures
kaleidoskops”. Paldies atraktīvajiem
amatierkolektīviem. Koris „Mežābele” pārliecinoši demonstrēja Sprīdīša
stāstu dziesmā. Blaumaņa „Skro-

Inga Freimane, n
Inčukalna tautas nama
vadītāja

Vangažu kultūras nama aktualitātes

„Nozagtā laime” ir jau septītā izrāde kolektīva repertuārā. Vienu no
galvenajām lomām spēlēja Oksana
Sička (Marijas Zaņkoveckas starptautiskā festivāla laureāte). Dekorāciju mākslinieks ir pastāvīgais
teātra aktieris Georgijs Krutojs, bet
par kopējo skatuves noformējumu
izrādē rūpējās visi kolektīva dalībnieki. Tā kā izrādes tēma ir mīlestība, uzticība un godīgums, skatītāji
vienā elpas vilcienā noskatījās visu
izrādi un ar siltiem, draudzīgiem aplausiem pateicās aktieriem.
Pats aktīvākais skatītājs bija Ivans
Omeļčuks, kurš 19. janvārī atzīmēja
savu 88. dzimšanas dienu. Omeļčuka kungs dāvāja aktieru kolektīvam
paša rokām pēc speciālas receptes
gatavotus „vareņikus”. Aktieri neko
tādu nebija gaidījuši un bija ļoti priecīgi, pateicās Omeļčuka kungam, kā
arī sveica viņu dzimšanas dienā. Vakara otrajā daļā bija joki, dziesmas,
spēles, konkursi un dejas.

FOTO: NO ARHĪVA

20. janvārī Vangažu kultūras namā
notika atpūtas vakars no cikla „Ziemassvētku tikšanās”. Ar slavenā
rakstnieka Ivana Franko lugas „Nozagtā laime” izrādi vakara dalībniekus iepriecināja Rīgas Ukraiņu tautas
teātris, kuru jau daudzus gadus vada
Marija Semenova – nopelniem bagātā
skolotāja no Ukrainas.

26. janvārī „Popielas” (attēlā) atlasē un 9. februārī lielajā finālā bērni
un jaunieši uz kultūras nama skatuves rādīja sagatavotos priekšnesumus. Šogad žūrijas komisija katrai grupai deva piemērotu titulu par

ieguldīto darbu un piedalīšanos pasākumā. Bērni kā vienmēr bija labi
sagatavojušies, ar izdomu, fantāziju un piemērotiem tērpiem iejutās
dziedātāju tēlos un radīja ilūziju, ka
tas notiek pa īstam. Pavisam pasā-

kumā piedalījās 14 bērnu un jauniešu, un žūrijas komisija – kultūras
nama direktore Inguna Zirne, estrādes deju grupas „Ciprese” vadītājas asistente Patrīcija Petrovska
un deju grupas dejotāja Endija

Gurtiņa – sniedza savu vērtējumu:
ekstravagantākās – Paula Vilcāne,
Laura Jurgileviča, Džeina Širina,
Ksenija Timofejeva; artistiskākā –
Madara Sorokina, dejojošākās –
Ērika Bukovska, Līva Marija Ozola, Renāte Meldere; teatrālākā –
Ksenija Moroza, spilgti atraktīvi
muzikālākās – Anastasija Geiba,
Kristīne Sinkeviča, Aleksandra Rogonova; drosmīgākā – Anita Ozoliņa. Pasākumu vadīja Viktorija Teterovska. Žūrijas apspriedes laikā
uzstājās deju grupas „Ciprese” un
„Cat”. Dziedāja – Renāte Meldere.
Februāra sākumā estrādes deju
grupa „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska) pulcēja skatītājus uz savu
gada koncertu. Koncertā piedalījās
visas astoņas deju grupas vecumā
no 3 līdz 20 gadiem, un katrai bija
iestudēta jauna horeogrāfija. Tagad
dejotājiem priekšā vairāki konkursi.
Vēlam veiksmi un izdošanos! Savukārt vidējas paaudzes deju kolektīvs
„UPS” 27. janvārī uzstājās kopā ar
vairākiem deju kolektīviem plašā
koncertā Katlakalnā un 3. februārī –
Ādažos. Šādos „sadanču” koncertos
rādām savu prasmi un smeļamies pieredzi un iedvesmu no citiem
dejotājiem.
Evija Ozola, n
Mākslinieciskās daļas vadītāja
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LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2017
2017. gada 20. decembra (protokols Nr. 11–4.§.)

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā
palīdzība Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.4. daudzbērnu ģimenes;”;
1.2. papildināt ar 3.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.10. 1991. gada barikāžu dalībnieki”;
1.3. svītrot noteikumu 10.1., 10.2., 10.3.,
10.4. apakšpunktu;
1.4. izteikt 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.5. viena lauksaimniecības tehnikas vienība, kas atrodas īpašumā, valdījumā vai lietošanā, un viens velosipēds katram ģimenes
loceklim;”;
1.5. papildināt ar 10.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.6. kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne vairāk kā divas vienības daudzbērnu ģimenei, ja persona vai mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai turētājs.”;
1.6. izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.2. naudas līdzekļu uzkrājumi varbūt ne
vairāk kā EUR 128,00, un tai nepieder vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu
13. punktā minēto;”;
1.7. izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.1. zemes īpašums (kopā ar nekustamā
īpašuma sastāvā esošo, kur ģimene deklarēta, un papildu īpašumu, tiek ņemti vērā arī
valdījumā un lietojumā esošie nekustamie
īpašumi) – nepārsniedz 5 ha ģimenei/personai,
kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram,
garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts,
dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes,”;
1.8. svītrot noteikumu 13.2., 13.3. apakšpunktu;
1.9. izteikt 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.4. viens transporta līdzeklis, ja persona
vai tās mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks, lietotājs vai turētājs;”;
1.10. izteikt 13.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.5. viena lauksaimniecības tehnikas vienība, kas atrodas īpašumā, valdījumā vai lietošanā, un viens velosipēds katram ģimenes
loceklim;”;
1.11. papildināt noteikumus ar 13.6. apakšpunktu:
„13.6. maznodrošinātas ģimenes/personas
statusu nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā pirms statusa pieprasīšanas ir uzdāvinājis vai pārdevis
savu nekustamo īpašumu citai personai;”;
1.12. papildināt noteikumus ar 13.7. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„13.7. kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne vairāk kā divas vienības daudzbērnu ģimenei, ja persona vai mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai turētājs.”;

1.13. izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.1. Ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu deklarējusi un dzīvo Inčukalna novadā,
pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita
uz klienta kontu kredītiestādē, vai pakalpojumu sniedzējam (pa daļām vai pilnu summu):”;
1.14. svītrot noteikumu 16.1.2., 16.1.3., 17.2.3.,
17.2.4., 18.1.3., 18.1.4. apakšpunktu;
1.15. izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.2. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek
pieņemti no jūlija mēneša pirmās darba dienas
līdz septembra mēneša pēdējai darba dienai.”;
1.16. svītrot noteikumu 20.1 punktu ar apakšpunktiem;
1.17. izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša
pabalsts bērna uzturēšanai EUR 200,00 apmērā katram bērnam;”;
1.18. izteikt 21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.2. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei
EUR 80,00 apmērā par katru bērnu apģērba un
mīkstā inventāra iegādei;”;
1.19. izteikt 21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.4. Pabalsts aizbildņa pienākumu pildītājam sociālpsiholoģiskās saites nostiprināšanai ar bērnu, piešķirams uz aizbildņa iesnieguma pamata un izmaksājams katru mēnesi
EUR 50,00 apmērā par katru bērnu, sākot ar
lēmuma pieņemšanas brīdi;”;
1.20. papildināt ar 21.1 punktu noteikumus šādā redakcijā:
„21.1 Pabalsts individuālo mācību piederumu
iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu bērniem
no daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās skolās vai speciālajās mācību iestādēs bērniem ar mācību
grūtībām, kuras nodrošina speciālās programmas apguvi, EUR 30,00 apmērā par katru
skolnieku. Iesniegums pabalsta saņemšanai
tiek pieņemts no jūlija mēneša pirmās darba
dienas līdz septembra mēneša pēdējai darba
dienai.”;
1.21. izteikt 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„24.1. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar
invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības tiek piešķirts pabalsta vai pakalpojuma veidā vienu reizi gadā
EUR 100,00 apmērā;”;
1.22. izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„24.2. Pabalsts tiek piešķirts pakalpojuma vai
pabalsta veidā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izziņu.”;
1.23. izteikt 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.1. Dzimšanas pabalsts tiek piešķirts par
katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā
dzīves vieta un abu vecāku deklarētā dzīves
vieta ir Inčukalna novadā, EUR 260,00 apmē-

rā. Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem, kurš aprūpē bērnu.”;
1.24. izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.2. Ja Inčukalna novadā deklarēts bērns
un viens no tā vecākiem, pabalsta apmērs ir
EUR 130,00.”;
1.25. izteikt 26.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.4. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, ne vēlāk kā
trīs mēnešus pēc bērna dzimšanas, izņemot
gadījumus, kad kavējumam ir objektīvs iemesls, kā arī dzimšanas apliecības kopiju,
uzrādot oriģinālu.”;
1.26. Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„27.1. Pabalsts politiski represētām personām tiek piešķirts vienu reizi gadā 25. martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā
EUR 70,00 apmērā katram.”;
1.27. papildināt noteikumus ar 27.1 punktu:
„27.1 Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem
27.11. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem tiek piešķirts vienu reizi gadā 20. janvārī,
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā,
EUR 60,00 apmērā katram.
27.12. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz barikāžu dalībnieka apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu.”;
1.28. papildināt ar 28.1 punktu:
„28.1 Pabalsts krīzes situācijā
28.11. Pabalsts krīzes situācijā ģimenei/personai, neizvērtējot ģimenes/personas ienākumus, var tik piešķirts:
28.11.1. ja no ģimenes/personas neatkarīgu
iemeslu dēļ, kā piemēram, stihiskas nelaimes,
terora aktu, dzīvojamo telpu avāriju vai citu
katastrofu rezultātā strauji samazinājušies
kopējie ģimenes/personas ienākumi un ģimene/persona saviem spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība līdz
EUR 500,00 apmērā;
28.11.2. ja personai/ģimenei radušās grūtības
ar dažādu izdevumu segšanu, kas saistīti,
piemēram, ar personas dokumentu kārtošanu,
veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu,
mājokļa uzturēšanu, izglītības dokumentu kārtošanu, dzīvesvietas deklarēšanu u.tml., pabalsts var tikt piešķirts līdz EUR 50,00 apmērā.
28.12. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams,
pamatojoties uz ģimenes/personas iesniegumu, sociālā darbinieka atzinumu, un situācijas
izvērtēšanai iesniegtajiem dokumentiem, citu
informāciju par apstākļiem, kas radījuši ģimenes/personas nonākšanu krīzes situācijā.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Inčukalna novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

Saistošo noteikumu Nr. 12/2017
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
1.1. projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību. 1.2. saistošie noteikumi
nosaka, kā tiek piešķirta sociālā palīdzība maznodrošinātām un trūcīgām personām. 2. Īss projekta
satura izklāsts: 2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām) un
43. panta pirmās daļas 13. punktu dome ir tiesīga
izdot saistošus noteikumus par citiem likumos un
Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem; 2.2. saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību”
13. panta pirmo daļu sociālie pakalpojumi ir pasākumi, kurus nodrošina pašvaldība naudas vai mantisko
pabalstu vai citu pakalpojumu veidā, lai veicinātu
personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu;
2.3. saskaņā ar likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 9. panta pirmo daļu pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu
pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību; 2.4. saistošo
noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi, kā arī sniegt materiālo palīdzību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu: 3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek
maksāti no pašvaldības budžeta; 3.2. trūcīgās un
maznodrošinātās ģimenes ir mērķgrupa, uz kuru
attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums. 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 5. Informācija par administratīvajām procedūrām: 5.1. Inčukalna novada domes
Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.2. Administratīvās procedūras: 1) Privātpersona iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību Sociālajā dienestā; 2) Sociālais dienests pieņem
lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par
atteikumu to piešķirt; 3) Sociālā dienesta lēmumu
var pārsūdzēt Inčukalna novada domē; 4) Inčukalna
novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. 6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām: 6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā
tika veiktas.

Novada domes priekšsēdētājs
A. Nalivaiko

INČUKALNA NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2018
2018. gada 17. janvārī (protokols Nr. 3–1.§.)

Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Inčukalna pašvaldības
aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus
saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra
saņem skaidras naudas un bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos
līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajam budžetam, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras
saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
2016. gada 16. novembra Inčukalna novada domes
saistošie noteikumi Nr. 10/2016 „Par pašvaldības
aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”.
PIELIKUMS
2018. gada 17. janvāra Inčukalna novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2018
Pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi:
• aprūpes pakalpojumi paaugstināta komforta istabās
1 personai diennaktī – 24,07 eiro;
• aprūpes pakalpojums trešā un ceturtā līmeņa klientiem 1 personai diennaktī – 21,67 eiro;

• aprūpes pakalpojums otrā līmeņa klientiem 1 personai diennaktī – 19,83 eiro;
• aprūpes pakalpojums pirmā līmeņa klientiem 1 personai diennaktī – 18,33 eiro.
Saistošo noteikumu Nr. 1/2018
„Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes
mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 1.1. projekts nepieciešams, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu;
1.2. saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu sniegšanas cenrādi. 2. Īss projekta satura izklāsts: 2.1. saskaņā
ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi

apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: 3.1. pašvaldības budžetu neietekmēs, jo pakalpojumu
apjoms un plānotais cenu pieaugums ir paredzēts budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā: 4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo šo pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības funkcija. 5. Informācija par
administratīvajām procedūrām: 5.1. skars tikai tās fiziskās
un juridiskās personas, kas tieši saistītas ar šīm procedūrām. 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.
Novada domes priekšsēdētājs
A. Nalivaiko
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Janvāris Vangažu vidusskolā
Šis mācību semestris sākās ar radošu un interesantu sadarbību ar mūsu
skolas bērnu vecākiem – Inesi un Vitāliju Grīnbergiem. Inese Grīnberga ir
profesionāla modiste, kura nodarbojas ar leļļu šūšanu. Viņas profesija ir
kļuvusi par sirdslietu, kurā aktīvi darbojas un palīdz viņas ģimenes locekļi. Meistarklases kopā ar skolas mazākajiem – 1.–2. klases – skolēniem
I. Grīnbergai bija liels izaicinājums:
kā interesanti pastāstīt par modista profesiju, kā organizēt praktisko
nodarbību, lai katrs skolēns varētu
izmēģināt savas šuvēja iemaņas.
Meistarklasēs kopā ar Grīnbergu ģimeni tika uzšūti mīļi rotaļu zaķi, kuru
tapšanā piedalījās visi mazie skolēni. Ikviens darbnīcas apmeklētājs ar
lepnumu aiznesa pašu šūto zaķi, kas
pēc Lieldienu izstādes ceļos uz bērnu mājām. Paldies Grīnbergu ģimenei
par šo iespēju!
Karjeras izglītībā ir svarīgi, lai skolēns, topošais absolvents, gūtu visaptverošu un kvalitatīvu informāciju
par turpmākajām izglītības iespējām, tādēļ šogad organizējām informācijas dienu „Karjeras krustceles”

FOTO: I. BULA

Janvāris skolā bija jaunu, pozitīvu izaicinājumu, ideju un sevis pierādīšanas
mēnesis.

Ineses Grīnbergas nodarbība par modista profesiju „No hobija līdz profesijai”.

9.–12. klasēm. Pasākuma mērķis bija
veicināt jauniešu uzņēmību, motivāciju mācīties, izvēloties izglītības
veidu un virzienu. Skolā viesojās pārstāvji no tādām mācību iestādēm kā
Ogres tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Latvijas Universitāte, RISEBA. Mācību iestādes
sniedza gan informatīvu ieskatu par

APSVEIKUMS
Māsa Lietuva 16. februārī
un Māsa Igaunija 24. februārī svin savu simtgadi!

Ar patiesu prieku sveicu mūsu kaimiņus, draugus un sadarbības partnerus Lietuvas valsts 100. gadadienā, kuru
atzīmējām 16. februārī! Kā arī vissirsnīgākie sveicieni
24. februārī gaidāmajā Igaunijas valsts 100. gades
jubilejā! Īpaši sveicieni un laba vēlējumi kolēģiem no
Inčukalna novada sadraudzības pilsētas Saue, Igaunijā. Draudzīgas kaimiņu attiecības visos laikos ir bijušas
svarīgas un 2018. gads ir īpašs mums viesiem, tāpēc visi kopā priecāsimies un leposimies
par Latviju, Lietuvu un Igauniju.
Sveicam novadā dzīvojošos lietuviešus un igauņus svētkos!
Inčukalna novada domes vārdā,
Domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko

JUBILĀRI

mācību programmām un profesijām,
gan praktisku meistarklasi, lai katrs
varētu pārliecināties par interesi
profesijas apguvē. Vidusskolēniem
bija lieliska iespēja tikties ar uzņēmēju, būvnieku un biedrības „Zaļās
mājas” valdes locekli Kristapu Cepli,
kurš aizraujoši stāstīja par meža resursu izmantošanu būvniecībā un par
dažādām profesijām šajā jomā – in-

ženiera, arhitekta, menedžera, dizainera specialitāti. K. Ceplis akcentēja,
ka Latvijā uz vienu iedzīvotāju vidēji
ir 1,7 ha meža, ka Latvija ir un būs
viena no mežiem bagātākajām Eiropas valstīm. Ar diagrammu palīdzību
tika parādīts, kā izmainījusies meža
resursu lietderīga izmantošana. Sarunas laikā tika mainīts priekšstats
par to, ka ar mežu izstrādi un ma-

teriālu pārstrādi var nodarboties tikai vīrieši. Visi darbi šajā jomā ir ļoti
mehanizēti, pat programmēti, un šos
procesus var vadīt arī sievietes.
19. janvārī Vangažu vidusskolas
skolēnu padome viesojās Ropažu
vidusskolas skolēnu organizētajā
masku ballē un konkursā „Zvaigžņu nakts”. Pasākumā piedalījās
skolēnu komandas no astoņām dažādām skolām. Konkursa uzdevums
bija interesanti, atraktīvi un radoši
iepazīstināt ar savu skolu un sevi.
Priekšnesumus vērtēja kompetenta
žūrija. Esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka sīvā konkurencē mūsu komanda ieguva I vietu un galveno balvu – kartinga trases apmeklējumu.
Vakara turpinājumā veicām dažādus
interesantus uzdevumus – iepazināmies ar uzņēmuma „333” valdes
locekli Nelliju Štolcermani, kura iepazīstināja ar ģimenes uzņēmuma
veiksmes stāstu, spēles veidā dibinājām savus sapņu uzņēmumus
un piedalījāmies erudīcijas spēlē.
Šis pasākums ļāva mums noticēt
saviem spēkiem, kā arī smēlāmies
daudz ideju un iedvesmas citiem pasākumiem.
Solvita Runce, n
pedagoģe karjeras konsultante

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMI FEBRUĀRĪ/MARTĀ
l 23. februārī 10.00 „Teātris un es” piedāvā izrādi bērniem „Burunduku TV šovs”.
Ieeja 3 eiro.
l 25. februārī 17.00 animācijas filma bērniem „Džungļu patruļa”. Ieeja 2 eiro.
l 2. martā 19.00 filma „Nameja gredzens”. Ieeja 3 eiro.
l 8. martā 18.08 sieviešu dienas koncerts ar Nacionālā teātra aktieri Juri Hiršu (attēlā). Ieeja brīva.
l 10. martā 15.00 „Krievu kadriļa” ielūdz uz sievietēm veltītu pasākumu.
l 18. martā 17.00 ģimenes filma „Paradīze 89”. Ieeja 2 eiro.
l 24. martā 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.
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INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMI FEBRUĀRĪ/MARTĀ

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic
februārī dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus!
Tev šajā dienā saldu sapni izsapņot!
Tev šajā stundā senu sapni piepildīt!
Tev šajā brīdī skaistu domu iemantot!
/I. Beijere/

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.

l Sestdien, 24. februārī, plkst. 13.00 bērnu tautas deju kolektīva „Minkāns” koncerts „Savu prieku izdejot”. Ieeja brīva.
l Sestdien, 24. februārī, plkst. 17.00 Stopiņu novada amatierteātra „Dille” viesizrāde – muzikāls I. Ziedoņa „Epifāniju”
uzvedums „Es iegāju sevī…”. Ieeja 2 eiro. Pensionāriem un skolēniem – ieeja brīva.
l Piektdien, 2. martā, plkst. 18.30 Aigara Graubas filma – leģenda „Nameja gredzens”. Ieeja 3 eiro.
l Ceturtdien, 8. martā, plkst. 16.00 izstādes atklāšana „Ai, sieviete, tu visu vari, tu dāvā sauli, pavasari…”.
• Lūdzam sievietēm iesniegt izstādes darbus (gleznas, rokdarbus – tērpus, rotas) tautas namā līdz 2. martam
• Ļoti priecāsimies, ja kāds ir saglabājis 8. marta apsveikuma atklātnītes. Gaidīsim un izstādīsim visiem apskatei
• Tiks atvērta Inčukalna pūra lāde „Latvijai 100”. Uzaicinām ikvienu inčukalnieti to papildināt ar saviem vai senču darinātiem rokdarbiem – adījumiem, izšuvumiem, baltajiem darbiem un citiem darinājumiem.
l Piektdien, 16. martā, plkst. 18.00 Latvijas simtgades filma visai ģimenei „Paradīze 89”.
Tas ir uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos
soļus pretī neatkarībai. Ieeja 2 eiro.
l 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 9.00 pa maršrutu: „Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangažu kultūras
nams–Vangažu „Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns.
l Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 12.00 Inčukalna parka estrādē (sliktos laikapstākļos – tautas namā) ģimeņu svētki „Lieldieniņas zaķis nāk”. Visi mīļi aicināti!
l Daces Visnolas un Paula Putniņa izstāde „Esi sveicināta, saule” apskatāma tautas namā līdz 4. martam.
l 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”
• Aicinām ikvienu, kurš vēlas piedalīties radošajā konkursā; darbu tēma: Vainags.

