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LAIKRAKSTS

Eglīte smaržo un mirdz,
Igaunijas
kultūras
dienas
–
jubileju ieskaņās
actiņās prieks, satraukta sirds
vērienīgi svētki

IN F OR M AT ĪV S IZ DE V U M S

Jauns gads –
Darbi novadā
jaunas iespējas
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Jaunā gada sākums ir laiks,
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piedaloties.
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tas turpināsies.
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formāta,
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ziņā.
īpašumā. Apsveicu Lielās talkas
Un tas konkursa
ir noticis! uzvarētājus – Inčukalna pamatskolu
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Raibās, ziemeļnieciskās krāsās un raitā ritnai, tomēr, lai to pilnībā noslēgtu,
nepie-pārvaldi, kā
Vangažu bija
pilsētas
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NOVADA VĒSTIS

Inčukalna
novada domes
svarīgākie
lēmumi aprīlī
• Nolemts piešķirt Vangažu baptistu
draudzes 100 kristīgās nometnes „Piligrims” bērniem autobusu un segt ceļa
izdevumus braucienam uz atpūtas bāzi
„Gančauskas” 2016. gada 3. jūlijā un atpakaļ 8. jūlijā.
• Izskatīts Inčukalna tautas nama vadītājas Ingas Freimanes iesniegums,
kurā teikts, ka deju kolektīvs „Virši”
ir kvalificējies dalībai starptautiskajā
festivālā „County-Wandein”, kas norisināsies no 27. jūlija līdz 1. augustam
Ungārijā, ar lūgumu segt transporta
izdevumus. Nolemts deju kolektīvam „Virši” segt transporta izdevumus
1700,00 EUR apmērā saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada
budžetu.
• Apstiprināti Inčukalna novada domes
2016. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr.2/2016 „Par grozījumiem
Inčukalna novada domes 2015. gada
18. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna
novadā”” precizēto redakciju.
• Apstiprināti Inčukalna novada domes
2016. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr.3/2016 „Par kārtību, kādā
Inčukalna novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei”
precizēto redakciju.
• Apstiprināts Inčukalna novada pašvaldības projektu konkurss „Novadnieki
novadam” nolikums.

2016. gada MAIJS

• Izskatot PII „Jancis” vadītājas Kadrijas
Janiseles iesniegumu, nolemts slēgt PII
„Jancis” no 2016. gada 22. augusta līdz
26. augustam (ieskaitot). Nodrošināt
iespēju bērnu vecākiem šajā laikā izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus.
• Izskatot PII „Minka” vadītājas Indras
Podziņas iesniegumu, slēgt PII „Minka”
no 2016. gada 4. jūlija līdz 29. jūlijam.
Slēgt filiāli „Lapsiņa” no 2016. gada 25.
augusta līdz 30. augustam. Nodrošināt
iespēju bērnu vecākiem šajā laikā izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus.
Uzdot PII „Minka” vadītājai veikt vecāku aptauju par transporta nepieciešamību nokļūšanai uz Vangažu bērnudārzu no 2016. gada 4. jūlija līdz 29. jūlijam.
• Komandēt Inčukalna novada domes
priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko uz apmācībām „Lašveidīgo nozīme Morrum
upē Zviedrijas dienvidos” Zviedrijā no
2016. gada 15. maija līdz 19. maijam.
• Izskatīts SIA „Vangažu namsaimnieks”
iesniegums par pašvaldības palīdzības
energoefektivitātes pasākumu veikšanas dzīvojamā mājā Gaujas ielā 16,
Vangažos, un Dārzu ielā 14, Vangažos,
piešķiršanu. Nolemts piešķirt pašvaldības palīdzību 1721,67 EUR apmērā
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Gaujas ielā 16 un 1992,02 EUR apmērā
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamā mājā Dārzu ielā 14, Vangažos.
• Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna novadā, Gaujā, Gaujaslīču ielā 3316, īres tiesību izsoles sākuma cenu
2843,40 EUR par 5 gadiem. Apstiprināt
izsoles noteikumus „Par Inčukalna
novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma
Gaujaslīču ielā 33-16, Gaujā, Inčukalna
novadā, īres tiesību izsoli”.
• U.c.

Noslēdzies Lielās talkas konkurss
„Latvijai būt zaļai” – Inčukalns uzvarējis!

Наиболее важные
решения, принятые
Думой Инчукалнского
края в апреле
• Принято решение предоставить автобус для
100 детей христианского лагеря «Пилигрим»
Вангажской баптистской общины и покрыть
дорожные расходы, связанные с поездкой до
базы отдыха «Ганчаускас» 3 июля 2016 года и
обратно 8 июля 2016 года.
• Рассмотрено заявление руководителя Народного Дома Инчукалнса Инги Фреймане, в котором
указано, что танцевальный коллектив «Вирши»
квалифицирован для участия в международном
фестивале «County-Wandein», который будет
проходить с 27 июля по 1 августа в Венгрии, с
просьбой покрыть транспортные расходы. Принято решение покрыть транспортные расходы
танцевального коллектива «Вирши» в размере
EUR 1700,00 в соответствии с бюджетом самоуправления Инчукалнского края на 2016 год.
• Утверждены Обязательные Правила Думы
Инчукалнского края № 2/2016 от 17 февраля
2016 года «О поправках к Обязательным Правилам Думы Инчукалнского края № 1/2015 от
18 февраля 2015 года «Социальная помощь в
Инчукалнском крае»» в уточненной редакции.
• Утверждены Обязательные Правила Думы
Инчукалнского края № 3/2016 от 17 февраля
2016 года «О порядке, согласно которому самоуправление Инчукалнского края покрывает
расходы по дошкольной образовательной программе для частного учебного заведения» в
уточненной редакции.
• Утвержден Устав для конкурса проектов самоуправления Инчукалнского края «Уроженцы
края для края».
• После рассмотрения заявления руководителя
ДУЗ «Янцис» Кадрии Яниселе, принято реше-

Apsvei
cam!

Konkurss, kas aizsākās marta
vidū, lika aktīvi darboties gandrīz
veselu mēnesi. Šajā laikā esam veikuši daudz labu darbu, lai parādītu
apkārtējiem, ka dzīvot saskaņā ar
dabu ir gan viegli, gan interesanti.
Par katru mūsu darbiņu ieskatu var
gūt, apmeklējot skolas mājaslapu.
Esam zīmējuši, filmējuši, ierakstījuši audio, rakstījuši dzeju, deklamējuši, vākuši atkritumus, uzzinājuši
par Inčukalna gudrona dīķiem, apskatījuši klātienē dienvidu gudrona
dīķi, stāstījuši un reklamējuši videi
7. klases skolēni kopā ar Inčukalna Lielās talkas koordinatoru Arni Uzuliņu un padraudzīgus iepakojumus, un mūsu
sākuma galveno personāžu - Cūkmenu.
kopīgais darbs ir vainagojies ar panākumiem. Mums patiešām ir ļoti inčukalniešiem. Mēs zinām – jūs par dē – 2018. gadā – redzēs Latviju kā
zaļāko pasaulē. Mēs esam tie, kas
liels prieks, ka mūs novērtēja tik mums turējāt īkšķus!
augstu. Vēlamies teikt lielu paldies
20. aprīlī tikām aicināti uz Grī- trešdien iesēja zaļu zāli Grīziņkalnā
visiem draugiem, skolasbiedriem, ziņkalnu, lai tiktos ar Lielās talkas un kas stādīs kokus, lai mūsu meži
radiem, paziņām, kas atbalstīja organizatoriem un atbalstītājiem turpina zaļot.
Sestdien Lielajā talkā būsim
mūsu veidoto video, – arī videokon- „Ghetto Games” norises vietā. Bija
kursā esam uzvarējuši! Paldies par iespēja paspiest roku Cūkmenam kopā ar daudzajiem talkotājiem un
aktīvu sadarbību Inčukalna novada un nodot svinīgo zvērestu, ka mēs palīdzēsim sakopt mūsu novadu!
talkas koordinatoram Arnim Uzuli- nebūsim tie, kas piesārņo dabu. Pievienojies mums!
ņam un viņa komandai, kā arī visiem Mēs būsim tie, kas Latvijas simtgaZinta Nolberga
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ние закрыть ДУЗ «Янцис» с 22 по 26 августа
2016 года (включительно). Обеспечить возможность для родителей детей использовать
в течение данного периода времени услуги
других дошкольных учебных заведений Инчукалнского края.
После рассмотрения заявления руководителя
ДУЗ «Минка» Индры Подзини, принято решение закрыть ДУЗ «Минка» с 4 по 29 июля 2016
года. Закрыть филиал «Лапсиня» с 25 по 30 августа 2016 года. Обеспечить возможность для
родителей детей в течение данного периода
времени использовать услуги других дошкольных учебных заведений Инчукалнского края.
Поручить руководителю ДУЗ «Минка» провести опрос родителей относительно необходимости транспорта для сообщения с Вангажским детским садом с 4 по 29 июля 2016 года.
Откомандировать председателя Думы Инчукалнского края Айвара Наливайко на обучение «Значение лососеобразных в реке Моррум
на юге Швеции» в Швеции с 15 по 19 мая 2016
года.
Рассмотрено заявление ООО «Вангажу Намсаймниекс» о предоставлении помощи самоуправления для осуществления мероприятий по
энергоэффективности в жилом доме на улице
Гауяс, 16, Вангажи, и улице Дарзу, 14, Вангажи.
Принято решение предоставить помощь самоуправления в размере EUR 1721.67 для осуществления мероприятий по энергоэффективности
на улице Гауяс, 16 и в размере EUR 1992.02
для осуществления мероприятий по энергоэффективности в жилом доме на улице Дарзу, 14,
Вангажи.
Утвердить начальную цену аукциона на право
аренды жилых помещений по адресу: улица
Гауясличу, 33-16, Гауя, Инчукалнский край, в
размере EUR 2843,40 на 5 лет. Утвердить правила аукциона «Об аукционе на право аренды
квартирной собственности самоуправления
Инчукалнского края по адресу: улица Гауясличу, 33-16, Гауя, Инчукалнский край».
И др.

Šogad Inčukalna novadā
talkoja 17 vietās
Ar gandarījuma sajūtām sirdī
par labi paveiktajiem darbiem ir
aizvadīta jau devītā Lielā talka
arī Inčukalna novadā. Esam kopuši apkārtni, vācot atkritumus,
esam stādījuši koku aleju, labiekārtojuši bērnudārza teritoriju,
izveidojuši āra mūzikas laukuma
elementus un darījuši daudz ko
citu.
Kopā novada teritorijā tika reģistrētas 17 talkošanas vietas, kuras
pulcināja ap 200 talkotāju.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem
talciniekiem, kuri palīdz mums realizēt mērķi 2018. gadā Latvijai kļūt

par zaļāko valsti pasaulē. Paldies
arī tiem, kuri atbalsta Lielo talku,
Lielās talkas organizatoriem, Inčukalna novada domei par to, ka
tika izvietoti lielgabarīta konteineri, kuros tika likti ne tikai talkotāju
savāktie atkritumi, bet arī iedzīvotājiem tika dota iespēja atbrīvoties
no lielgabarīta atkritumiem.
Paldies atkritumu apsaimniekotājam SIA „Clean R” par veiksmīgo
sadarbību konteineru apkalpošanā.
Paldies visiem par lielo aktivitāti,
un uz tikšanos 2017. gadā!
Arnis Uzuliņš,
Lielās talkas koordinators
Inčukalna novadā
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

RĪGAS RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS PAZIŅOJUMS

Rīgas rajona lauku attīstības
biedrība izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam 19.2. pasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2016. gada 13. maija līdz
2016. gada 13. jūnijam.
Projekta iesniegumus var iesniegt
klātienē „Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā” Birzes ielā 4, Allažu
pagasts, Siguldas novads;
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.
lad.gov.lv.
Ar drošu elektronisko parakstu
un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv.
Kontaktpersonas – RRLAB koordinatore Inese Pikaļova, tālr.
67970250, mob. 26423616; RRLAB
administratīvais vadītājs Verners

Bērziņš, tālr. 28441636, e-pasts:
r rlab@inbox.lv.
Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma – 590 000 EUR.

Vietējās uzņēmējdarbības
attīstība (M1)

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana
un attīstība, t. sk. vides radīšana,
labiekārtošana (R1.1.)
Pieejamais finansējums 150 000
EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam:
50 000 EUR – uzņēmējdarbības
infrastruktūras projektiem, ja ieguldījums būvniecībā ir vismaz 70% no
projekta attiecināmām izmaksām,
50 000 EUR – uzņēmējdarbības
projektiem,
20 000 EUR – darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem.
Atbilstošās darbības: jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai,
esošo produktu un pakalpojumu

Mūsu ansambļi Salaspilī
salidojumā „Kopā būt”
9. aprīlī jau divpadsmito reizi
Salaspils kultūras namā „Rīgava”
pulcējās Rīgas apriņķa senioru
kolektīvi salidojumā „Kopā būt”.
Salidojuma devīze – „Mazs bij
tēva novadiņis, bet diženi turējās”. Tā mērķi – sadarbības veicināšana, pieredzes un radošo ideju
apmaiņa.
Šogad piedalījās 18 kolektīvi gan
ar dziesmām, gan dejām.
Inčukalna novadu pārstāvēja ansamblis „Gauja” Ineses Strautas
vadībā ar pašas Ineses oriģināldziesmām. Vangažus pārstāvēt Vangažu
pensionāru biedrība aicināja ukraiņu
ansambli „Jatraņ” Irinas Dukules vadībā. Katram ansamblim bija iespēja
uzstāties ar diviem priekšnesumiem.
„Gauja” skaisti parādīja pašu radošās iespējas un salidojumā ar
panākumiem piedalās jau vairākus

gadus. Paldies Ņinai Bērziņai par
sirsnīgajiem ievadvārdiem pirms
priekšnesuma.
Ukraiņu ansamblis „Jatraņ” piedalījās trešo reizi. Ansamblis ir ļoti
košs, atraktīvs un dzīvespriecīgs
un katru gadu izpelnās visskaļākos
aplausus. Paldies Lienei Nesterovičai par izjusto un pārdomāto ievadu,
priekšnesumu uzsākot.
Prieks, ka mēs tā protam pārstāvēt savu novadu, lai visi redz, ko
mūsu kolektīvi prot.
Noslēgumā visi kolektīvi saņēma
pateicības rakstus, balvu un labus
vārdus. Lai arī turpmāk mūsu kolektīvi spētu tikpat atraktīvi pārstāvēt
savu novadu! Paldies vadītājām.
Paldies domei par atbalstu un transportu, lai dalībnieki varētu nokļūt svētku norises vietā. Uz tikšanos citugad!
Inta Tetere, Vangažu Pensionāru
biedrības vadītāja

attīstīšanai, to realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai.
1.2. Lauksaimniecības produktu
pārstrādes attīstība, t.sk. vides
radīšana, labiekārtošana
Pieejamais finansējums 150 000
EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam:
50 000 EUR – uzņēmējdarbības
projektiem,
20 000 EUR – darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem.
Atbilstošās darbības: lauksaimniecības produktu pārstrādei, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai. Tādas
vides radīšanai vai labiekārtošanai,
kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.

Iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošana (M2)

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas
infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
(R2.1.)

Pieejamais finansējums 145 000
EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam – 50 000
EUR
Atbilstošās darbības: vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti
un sasniedzamību.
Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība
un attīstība (R2.2.)
Pieejamais finansējums 145 000
EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam – 30 000
EUR.
Atbilstošās darbības: sabiedrisko
aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Projekta īstenošanas termiņš –
viens gads no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu; būvniecības un teritorijas
labiekārtošanas gadījumā vai ja

projektu īsteno aktivitātē „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”
un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma
un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15%
no projekta kopējās attiecināmo
izmaksu summas, – divi gadi no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Ar vietējās attīstības stratēģiju,
rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties RRLAB: Allažos, Birzes
ielā 4, Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Sējas novada pašvaldību mājaslapā: www.rrlab.lv, www.
malpils.lv, www.sigulda.lv, www.
incukalns.lv, www.seja.lv, www.
krimulda.lv, kontaktpersonas Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob.
26423616, RRLAB administratīvais vadītājs Verners Bērziņš. tālr.
28441636, e-pasts: rrlab@inbox.lv,
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv.

Igaunijas kultūras dienas – vērienīgi svētki
Turpinājums no 1. lpp.
Skatītāji ar prieku novērtēja skanīgo dziedājumu, instrumentālo
sniegumu un raito dejas soli. Igauņu
sniegums mums visiem vēlreiz deva
priekšstatu par igauņu tautas tradīcijām un mākslu. Pēc koncerta igauņu draugi visus cienāja ar saviem
tradicionālajiem ēdieniem.
Koncerta priekšnesumi mijās ar
mūsu kolektīvu uzstāšanos – dejoja
bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, pieaugušo deju kolektīvs
„U.P.S.” un deju grupa „Ciprese”, bet
ansamblis „Kaprīze” nodziedāja
dziesmu igauņu valodā.
Koncerts Inčukalna tautas namā
sākās ar nelielu dokumentālu stāstījumu par Saues pašvaldību, kas cerību, ka šāda veida sadraudzība
latviski tika iztulkots Inčukalna turpināsies arī nākotnē.
pamatskolā. Koncerta ieskaņā InAr prieku baudījām tautisko deju
čukalna domes priekšsēdētāja Lud- kolektīva „Saue Simmajad”, siemila Vorobjova un Vangažu pilsētas viešu tautisko deju kopas „Saue
pārvaldes vadītājs Juris Jakubov Kaagara”, senioru dāmu tautas
skis pieminēja, ka draudzības pirm- deju kopas „Vokiratas”, jauktā kora
sākumi meklējami pirms 15 gadiem, „Saue Segakoor”, Saues lauku kapekad Vangažu pilsēta un Saues pil- las un bundzinieku ansambļa „Saue
sēta atrada kopīgas intereses. Kopš Marching Drum Band” priekšnesutā laika abas pašvaldības regulāri mus. Koncertā piedalījās arī mūsu
ir apmainījušās delegācijām, bet šī tautas nama kolektīvi – koris „Mež
ir pirmā reize, kad ciemiņu skaits ir ābele” un deju kolektīvs „Virši”.
tik iespaidīgi liels. Vietējo kolektīvu
Pēc koncerta kopīgajā ballītē bija
priekšnesumus pieteica inčukalnie- iespēja nodegustēt igauņu tradiciote Daina Tamma, kuras māmiņa nā- nālos ēdienus un nobaudīt ciemiņu
kusi no Igaunijas, un vangažnieks Il- sagādāto alu, bet brīžiem igauniski
mārs Miķelsons, kas kaimiņu valodu runājošais muzikants Ilmārs Miķelapguvis pašmācības ceļā. Abu lat- sons gādāja par labu garastāvokli,
viešu asprātīgie pieteikumi izraisīja izpildot pazīstamas un iemīļotas
jautrību ciemiņos, bet latviešiem dziesmas igauniski – ciemiņi Inčuatlika smaidīt līdzi un noticēt teik- kalna tautas namā varēja dziedāt
tajam. Koncerta noslēgumā domes līdzi, kā arī dejot savas mūzikas
priekšsēdētājs Aivars Nailvaiko un pavadījumā. Vakars izdevās lieliski.
Saues pilsētas mērs Harijs PajunSvētdien, 17. aprīlī, kad daļa viesu
di apmainījās ar veltēm un izteica jau bija devušies uz mājām, sirsnīgs

un ļoti emocionāls koncerts izdevās
igauņu korim Vangažu ev.lut. baznīcā, kur tika izpildītas gan tautas
dziesmas, gan patriotiska un garīga
rakstura dziesmas.
Sadarbība starp Vangažiem un Saui
aizsākās 2001. gadā, kad toreizējais
Vangažu pilsētas priekšsēdētājs Vilmārs Lucāns un Saues vicemērs Rafaels Amoss parakstīja vienošanos
par sadarbību. Visus šos gadus sadarbības mērķis ir pilsētu savstarpējo
attiecību stiprināšana un pieredzes
papildināšana. Sadarbība tika turpināta arī pēc 2009. gadā notikušās teritoriāli administratīvās reformas, kad
Vangažu pilsēta un Inčukalna novads
tika apvienoti vienotā novadā.
Mēs pateicamies mūsu igauņu
draugiem par draudzību, kas abas
mūsu puses dara zinošākas, bagātākas un daudzveidīgākas. No sirds
ceram, ka šī sadraudzība turpināsies daudzu gadu garumā!
Zinta Nolberga, Evija Ozola,
Jana Bunkus
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„Minka” svin
dzimšanas dienu!
26. aprīlis, „Minkas” dzimšanas
diena, bērnudārzā bija īpašs – par
godu „Minkas” jubilejai bērni bija sagatavojuši koncertu – ar dziesmām,
dzejoļiem, dažādiem pārsteigumiem.
Bija gan baleta elementi, gan hiphopa dejas, gan milzu ziepju burbuļi…
Tā bija īsta talantu parāde! Skatītāji –
mazie un lielie – ar prieka izsaucieniem un skaļu sajūsmu sagaidīja un
pavadīja katru koncerta dalībnieku.
Mazos svētku dalībniekus saviem

skatuves iznācieniem iedrošināja un
uzmundrināja pats gaviļnieks Minka.
Arī viņš visiem klātesošajiem bija
sarūpējis pārsteigumu – brīnumu lādīti, kurā ielūkojoties ikviens varēja
ieraudzīt brīnumu. Un kā šķidrs spēj
pārtapt par cietu – arī uz šo jautājumu atbildi zināja tikai Minka. Koncerta nobeigumā, melodijā ietērpta,
tika nodziedāta „Minkas” himna,
kas kopējā dziedājumā skanēja kā
vēlējums nepagurt darbā, būt vēl
zinošākiem, radošākiem. Dziesma
bija arī kā apsolījums, ka viss vēl
tikai priekšā, jo 42 gadi jau nav nekāds vecums, tas vērtējams tikai kā
ieskrējiens.
Un kā gan jubileja var būt bez
kliņģera! Bez kliņģera nebūtu īstas
svētku sajūtas. Tādēļ Minka katras
grupiņas bērniem bija sarūpējis pa
gardam kliņģerim.

Par PII „Minka” jubileju patiesi priecīgi gan bērni, gan pati Minka, jo jau 42 gadus bērnudārzu piepilda skanīgie bērniņu smiekli,
uz darbu ar prieku nāk gādīgās skolotājas un auklītes, bet no vecākiem „Minkai" tiek liels atbalsts.

Kaut arī koncerts beidzies, svēt- „Minka” interesenti varēs atrast mājas
ku sajūta nekur nav pazudusi, jo ju- lapā – www.pii-minka.lv. Tajā apkobilejas svētku nedēļa turpinās.
pota informācija par iestādes iekšējās
„Minkai” vēl viens priecīgs noti- kārtības noteikumiem, par izglītojakums – pašiem sava mājas lapa. mo uzņemšanas kārtību pirmsskolā,
Turpmāk svarīgāko informāciju par PII kā arī atrodamas iesnieguma veidla-

Vangažu vidusskola akreditācijā
ieguvusi augstākos novērtējumus
Šajā mācību gadā beidzās Vangažu vidusskolas akreditācijas
termiņš, un skolas pedagoģiskajam kolektīvam viens no galvenajiem uzdevumiem bija izvērtēt iepriekšējo darba periodu un veidot
skolas pašnovērtējuma ziņojumu.
Tā veidošanā iesaistījās arī skolas padomes pārstāvji.
Pēc ziņojuma iesniegšanas Izglītības valsts kvalitātes dienestā
4. aprīlī skola tika akreditēta uz 6
gadiem. Skolas darbs tika izvērtēts
septiņās jomās. Novērtējums bija
šāds (sk. tabulu).
Iepriekšējos gados Vangažu vidusskolas pedagogi aktīvi iesaistījās pedagoga darba kvalitātes izvērtējumā,

un šobrīd skolā deviņiem pedagogiem ir 4. pakāpe, 26 – 3. pakāpe.
Mūsu skolas pedagogu darba atspoguļojumu var saskatīt, analizējot
skolēnu mācību sasniegumu rezultātus valsts centralizētajos eksāmenos,
kā arī iegūtās vietas dažādās mācību
olimpiādēs, konkursos, skatēs.
Īpaši uzsverams ir vidusskolas
absolventu sniegums valsts centralizētajos eksāmenos. Vangažu vidusskolas12. klašu absolventu sekmes latviešu valodā, fizikā, bioloģijā,
vēsturē, krievu valodā ir augstākas
par vidējo rādītāju valstī.
Šobrīd tiek diskutēts par vidusskolas klašu saglabāšanu vai likvidēšanu. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka mūsu skolā 10. klases

Jomas un kritēriji
Vērtējuma līmenis
1. Mācību saturs
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
IV līmenis – ļoti labi
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
IV līmenis – ļoti labi
2.2. Mācīšanās kvalitāte
III līmenis – labi
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
III līmenis – labi
3. Skolēnu sasniegumi
3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
aprakstoši
3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
aprakstoši
4. Atbalsts skolēniem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un
IV līmenis – ļoti labi
skolēnu drošības garantēšana
4.2. Atbalsts personības veidošanā
IV līmenis – ļoti labi
4.3. Atbalsts karjeras izvēlē
IV līmenis – ļoti labi
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
IV līmenis – ļoti labi
4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām
aprakstoši
4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni
III līmenis – labi
5. Skolas vide
5.1. Skolas mikroklimats
5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums skolā IV līmenis – ļoti labi
5.1.2. Sadarbības vide skolā
IV līmenis – ļoti labi
5.1.3. Skolēnu uzvedība un disciplīna
IV līmenis – ļoti labi
5.2. Skolas fiziskā vide
5.2.1. Skolas iekšējās vides sakoptība
IV līmenis – ļoti labi
5.2.1. Skolas ārējās vides sakoptība
IV līmenis – ļoti labi
6. Resursi
6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi
IV līmenis – ļoti labi
6.2. Personālresursi
IV līmenis – ļoti labi
7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
IV līmenis – ļoti labi
7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
IV līmenis – ļoti labi
7.3. Sadarbība ar citām institūcijām
III līmenis – labi

atvēršanai jābūt 18 skolēniem. Tas
ir izaicinājums gan devīto klašu
audzinātājām, gan skolas vadībai.
Esam cerīgi noskaņoti – ir bijušas
tikšanās gan ar Vangažu, gan ar Inčukalna izlaiduma klases skolēniem
un vecākiem, mums skolā ir atzīti
un novērtēti pedagogi, labi aprīkoti
mācību kabineti, ir iegādātas mācību grāmatas, tiek organizētas dažādas lekcijas, radoši pasākumi.
2014./2015. mācību gadā vidusskolas skolēni uzsāka dalību Latvijas skolu projektā „Esi līderis”, kas
dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā
un personības attīstībā. Skolēns,
kurš iesaistījies projektā, varēs
saņemt atestātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu un profesionālās pilnveides apliecību par
uzņēmējdarbības pamatu apgūšanu.
Vidusskolēna galvenais pienākums – būt atvērtam mācību darbam, sadarbībai, un tad par labu un
teicamu mācību darbu var saņemt
pašvaldības noteiktas stipendijas.
Sākumskolas klasēs arī tiek organizētas dažādas aktivitātes, mācību ekskursijas, teātra izrāžu apmeklējumi. Lai vecāki varētu mierīgi
strādāt, ir nodrošināta pagarinātās
dienas grupa līdz 18.00 vai 19.00
(pēc vecāku pieprasījuma).
Pēc vecāku vēlmes ir izveidots
šaha pulciņš, zēniem radošā darbnīca.
Arī sporta dzīve ir intensīva –
dažādas sacensības klašu starpā,
piedalīšanās Pierīgas novadu un
Siguldas novada organizētajās sacensībās, valsts mēroga sacensībās.
Aizraujoši pārdzīvojumi un piedzīvojumi ir projektos „Roku rokā” un
„Sporto visa klase”.
Tuvākajā nākotnē jāplāno skolas
vecā korpusa remonts, skolas sporta laukuma labiekārtošanas darbi.
Indra Kalniņa, Vangažu
vidusskolas direktore

pas. Izglītojamo vecāki mājas lapā var
iepazīties ar grupiņu skolotājām un
skolotāju palīgiem, ēdienkartēm un
dažādām aktualitātēm iestādē.
Indra Podziņa,
PII „Minka” vadītāja

Piedalīšanās „Līderu dienā 2016”
projekta „Esi Līderis” ietvaros

15. aprīlī mēs, projekta „Esi
līderis” dalībnieki no Vangažu vidusskolas, devāmies ekskursijā
uz jaunatklāto Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru, lai gūtu iespaidus par
tur notiekošo, uzzinātu, kādas
iespējas šis centrs piedāvā, un
aplūkotu modernizēto mācību
procesu.

Ar interesi klausījāmies gides
stāstītajā par pašu ēku, mācību iespējām, kā arī apskatījām dažas telpas un tajās esošās iekārtas. Sastapām arī ķīmijas profesoru (dekānu),
kurš pats personīgi izrādīja ķīmijas
laboratoriju, iekārtas, kā arī uzdeva dažādus jautājumus par ķīmiju,
vielām un priekšmetiem. Guvām arī
ieskatu darba procesos.

Pēc Dabaszinātņu akadēmiskā
centra apmeklēšanas devāmies uz
Latvijas Universitātes Lielo aulu,
lai klātienē piedalītos projekta „Esi
līderis” organizēto „Līderu dienu
2016”. Ar interesi vērojām konkursu „Es savai videi”, kurā varēja iepazīties ar jauniešu radošajām idejām, kas sniegtu ieguldījumu tīras
apkārtējās vides saglabāšanā. Pēc
konkursa arī mēs izlēmām, ka aktīvi piedalīsimies nākamajos gados
rīkotajos konkursos.
Konkursu noslēgumā notika apbalvošana, pēc kuras sekoja organizatoru sagādāts cienasts. Noslēgumā visi atvadījāmies ar pozitīvām
emocijām un mērķi nākamajā gadā
piedalīties atkal.
Kristaps Loža,
10. klases skolēns

Foto un teksts: Kristaps Loža

Kad tuvojas kārtējā jubilejas
reize, nevilšus nākas atskārst,
cik neglābjami ātri steidzas laiks!
Jau 42 gadus Inčukalna novada
pirmsskolas izglītības iestādi
„Minka” ik darbdienu piepilda bērnu čalas un smiekli. Šīs ir bērnu
otrās mājas – pasaule, kurā valda
patiess prieks un labestība.

MUZEJU NAKTS
Vai zini, kas notiek muzejā, kad iestājas nakts?
Atnāc uz Vangažu vidusskolas muzeju 21. maijā no plkst. 20.00 līdz
1.00, un tev atklāsies daudzi interesanti noslēpumi.

2016. gada MAIJS

NOVADA VĒSTIS

Aprīlis tautas namā aizritējis
ar skaistiem pavasara pasākumiem
Aprīlis garām – ar pirmajām
smagajām un aukstajām pavasara lietus pilēm, pirmajiem dzērvju
kliedzieniem novakarēs, pirmajām vizbulēm, Lieldienām un Lielo
talku.
Inčukalna tautas nama pašdarbības kolektīviem – jauktajam korim
„Mežābele” un vidējās paaudzes
deju kolektīvam „Virši” – aprīlis
atnesa pirmās pakāpes diplomus
skatēs, bet senioru korim „Atblāzma” – 2. pakāpi. Priecājamies arī
par „Minkāna” mazajiem dejotājiem
1.–2. klašu grupā – 2. pakāpe, 2.–3.
klašu grupā – 1. pakāpe, bet skates
debitantiem – „Minkāna” vecāku
vidējās paaudzes deju kolektīvam –
2. pakāpe. Latvijas Nacionālā kultūras centra žūrija augsti novērtēja,
ka čakli esam strādājuši rudenī un
ziemā. Dziedošie un dejojošie inčukalnieši ir aktīvi un atsaucīgi, pie- Raimonda Paula koncerta dalībnieki.
daloties mūsu un citu pašvaldību
rīkotajos pasākumos.
apvienības „Kārklu blūzs”. Tā tik
Latvijas mūzikas dzīvē šis gads bija iespēja – dziedāt „dzīvā” orķesir nozīmīgs ar pasākumiem, kuros tra pavadījumā! Tā kā šis koncerts
skan Raimonda Paula mūzika par bija ar nelielu 1. aprīļa „pieskaņu”,
godu Maestro 80 gadu jubilejai. jo visu vakaru ciemos gaidījām
Tā Inčukalna tautas namā 2. aprīlī pašu dziesmu autoru, tad nebija arī
savu dziedāt varēšanu skatītājiem bargas žūrijas, kas vērtē, vien labrādīja tie, kam tuvas Raimonda vēlīgi skatītāji, kas dziedāja līdzi
Paula dziesmas un melodijas. Kopu- dziesmas – „Mēs tikāmies martā”,
mā ap 30 dažādu paaudžu novada „Svētvakars”, „Kurzeme”, „Brauciet
cilvēku izdziedāja un izspēlēja 24 lēnāk par tiltu”, kā arī citas pazīstaRaimonda Paula dziesmas. Dzie- mas un visiem mīļas dziesmas.
dātājiem sagatavoties palīdzēja un
Igauņu dienas – tā saucām pasāiedrošināja muzikanti no mūziķu kumus, kas noritēja Inčukalna novadā
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Pasākumi
Inčukalna
tautas namā
maijā
Piektdien, 6. maijā, plkst.18.00
Vangažu kultūras nama bērnu
amatierteātra „Pigoriņi” viesizrāde
„Raganiņu klapatas”
Ieeja ar konfekšu sauju raganiņām
Svētdien, 8. maijā, plkst.11.00
Inčukalna bērnu kolektīvi aicina
uz koncertu
„Es savai māmiņai kā sirsniņa
azotē”
Svētku īpašais viesis De Jorens –
no „ārzemniekiem”, kurš kā savējais reiz pateica „paldies latiņam”
un Eirovīzijā uzcepa latviešu kūku
Sestdien, 14. maijā, plkst. 13.00
Līgas Dombrovskas bērnu deju
studijas koncerts
„Dejojam, lai būtu prieks”
Sestdien, 21. maijā
7. Inčukalna deju svētki
Plkst. 18.30 svētku dalībnieku
gājiens no Inčukalna tautas nama
Plkst. 19.00 Deju lielkoncerts
Inčukalna parka estrādē
Amatnieku darinājumu tirdziņš
no plkst. 15.00
Plkst. 22.00–02.00 Zaļumballe,
spēlēs grupa „TuttiFrutti”
Uz pasākumu var nokļūt ar autobusu

aprīlī. Arī tautas nams uzņēma vie- nu jau par tradīciju kļuvušos Deju
sus. Svētki sākās jau 30. martā, kad svētkus, kas pulcēs daudzus kolekapskatei tika iekārtota igauņu Saues tīvus no dažādām Latvijas vietām
pilsētas mākslinieku izstāde, kas pār- un šoreiz pat no ārzemēm. Korim
steidza ar profesionalitāti un krāsu „Mežābele” būs iespēja piedalīties
gammu. Drīz vien Inčukalna galvenā – Vidzemes un Latgales dziesmu dieAtmodas – iela tika ietērpta Latvijas nā Alūksnē, senioru korim „Atblāzun Igaunijas karogos, kas bija kā ma” – senioru koru Dziesmu svētvēstnesis mūsu tautu draudzības sai- kos Tukumā, bet deju kolektīvam
tēm, ko apliecinājām koncertā sest- „Virši” – deju svētkos Baldonē. Mēs
dien, 16. aprīlī. (Vairāk lasiet 1. lpp.)
turpināsim dziedāt, dejot un spēlēt
Uzmanību! Aicinām apmeklēt
Arī maijā mūsu namā rosība turpi- un gaidīsim skatītājus, kas mūsu „Mākslas dienu 2016” izstādi.
nāsies – varēsiet apskatīt Inčukalna darbu novērtē!
Piedalās: J.Zvirbulis, V.Balode,
Mākslas dienu izstādi, ļoti gaidām
Zinta Nolberga
D.Saulīte, D. Visnola, I.Kalniņa,
J.Bodniece, V.Vilcāne, A.Gūtmanis,
I.Linde, Z.Bormanis, R.Bormane,
A.Ozoliņa, A. Ausēja Rudzīte,
B.Samuss, L.Joņina, S.Auere,
J.Deņisovs, P.Putniņš.

Rakstniece Gundega Repše iepazīstina ar savu daiļradi

21. aprīlī Vangažu pilsētas bibliotēkā norisinājās tikšanās ar
rakstnieci un mākslas zinātnieci
Gundegu Repši.

Tikšanās notika Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Lat-

Vangažu kultūras
nama pasākumi
maijā
Piektdien, 13. maijā, plkst. 18.00
Mātes dienas koncerts
Piedalās bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais
ansamblis „Karuselis”, estrādes
deju grupa „Ciprese”, teātra studija
„Pigoriņi”.
Svētdien, 29. maijā
Starptautiskās Bērnu tiesību
aizsardzības dienas pasākumi
(plašāka informācija sekos).
Līdz 31. maijam Vangažu kultūras namā apskatāma Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas
Vangažu audzēkņu darbu izstāde.

vijas reģionos” projekta ietvaros. To
vadīja LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa.
Gundega Repše beigusi Latvijas
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu. Strādājusi
literārajā mēnešrakstā „Karogs”,
laikrakstā „Labrīt”, bijusi redaktore,
korespondente un slejiste vairākos
žurnālos, laikrakstos un interneta
portālos. Romānu, īso stāstu, eseju,
literatūras un mākslas kritiku, publicistisku rakstu autore.
Gundega Repše ir ideju autore romānu sērijai „Mēs. Latvija, XX gad- ēnā”, P.Bankovska „18”, M.Bērziņa
simts”. Ideja radusies pirms vairā- „Svina garša”, G.Berelis „Vārdiem nekiem gadiem, kad G.Repše aicinājusi bija vietas”, N.Ikstena „Mātes piens”,
latviešu rakstniekus veidot stāstu G.Repše „Bogene”, I.Gaile „Stikli”.
Projekta idejas autore stāstīja,
krājumu.
Gundegas Repšes uzrunāti, kopīgā ka romānu sērija ir sava veida preromānu sērijas radīšanā piedalīties tošanās žests kursam uz vēstures
piekrita trīspadsmit latviešu rakst- aizmiršanu, uz tīšu degradēšanu, uz
nieki, uzņemoties katrs savu Latvijas dažādiem vēsturiski politiskajiem
XX gs. vēstures periodu. Šobrīd sērijā draudiem, kas virmo gaisā. Projekts ir
izdoti romāni: O.Zebra „Gaiļu kalna arī patriotisks žests, bet īpašs prieks
ir par to, ka paši autori ir aizrāvušies
ar viņiem uzticētā laikposma izpēti.
Pavasara gadatirgi
Repše atzina, ka romāna sēriju
Inčukalna novadā:
izdošana ir ārkārtīgi liela atbildība.
Inčukalnā 15. maijā
Tāpat viņa uzsver, ka romāna rakstīVangažos 21. maijā
šana ir laikietilpīgs darbs, jo tas nav
tikai iztēles auglis, proti, autoram

pirms tam ir krietns laiks jāpavada
bibliotēkā, arhīvos, lai izpētītu attiecīgo laika posmu.
Visiem klātesošajiem bija iespēja
uzdot rakstniecei jautājumus par viņas daiļradi, kā arī pārdomāt rakstnieces sacīto.
Pateicamies par atsaucību pasākuma organizēšanā Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītājai Evijai Ozolai, kā arī liels paldies
Vangažu vidusskolas pedagogiem un
audzēkņiem par dalību pasākumā.
Vineta Bordāne, Vangažu
pilsētas bibliotēkas vadītāja,
Jeļena Ozoliņa,
Vangažu pilsētas bibliotēkas
bibliotekāre

Aicinām pieteikties tirgotājus
ar bufeti un amatniekus (izņemot
rūpniecības preces) šādos Inčukalna brīvdabas pasākumos, kas
notiks:
21. maijā – Deju svētki un zaļumballe
11. jūnijā – Dziesmu diena un
zaļumballe
23. jūnijā – Jāņu zaļumballe
(bufete)
2. jūlijā – novada svētki
„Inčukalnam 580” / amatnieku
tirgus, bērnu sportiskās aktivitātes, „Streetbike Freestyle”
šovs, grupu „Menuets” un „Pērkos” koncerts, zaļumballe
Informācija pa tālr. 29478251
(Inga) un 29114334 (Vija)
15. maijā plkst. 14.00

Vasarsvētku
dievkalpojums

Vangažu ev.lut. draudzē ar kora
„Teiksma” piedalīšanos
Autobuss plkst. 13.10 pa
maršrutu Inčuklalns–Gauja–
Vangaži–Baznīca
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2016. gada MAIJS

PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS

Inčukalna novada pašvaldības projektu konkursa „Novadnieki novadam” nolikums

2016. gada 20. aprīlī
(protokols Nr.6-7.§.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 12. pantu un 41. panta
pirmā daļas 2. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Nolikums nosaka projektu konkursa
„Novadnieki novadam” (turpmāk –
konkurss) 2016. gadā izsludināšanas,
projektu iesniegšanas, izvērtēšanas,
apstiprināšanas, īstenošanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.
2. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta
pasākumu organizēšanā Inčukalna
novada teritorijā.
3. Konkursa prioritātes:
3.1. kultūrvides veidošana, kultūras
pasākumu organizēšana un tiem
nepieciešamā materiāli tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana (pielikums Nr.1, pieejams interneta
vietnē www.incukalns.lv);
3.2. sporta pasākumu organizēšana
un tiem nepieciešamā materiāli
tehniskā aprīkojuma nodrošināšana (pielikums Nr.2, pieejams interneta vietnē www.incukalns.lv).
4. Konkursu organizē Inčukalna novada pašvaldība (reģistrācijas
Nr.90000068335, adrese: Atmodas
iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads).
II. PROJEKTA IESNIEDZĒJS
5. Konkursa ietvaros juridiskas personas un pilngadīgas fiziskas personas var pieteikt projektus, kas
saistīti ar kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, sniedz labumu
pēc iespējas lielākai sabiedrības
daļai un kurus viņi paši spēj īstenot.
6. Projekta pieteikumu var iesniegt
nevalstiska organizācija (turpmāk
tekstā – NVO) – biedrība vai nodibinājums –, citas juridiskas personas
(iestādes, to struktūrvienības u.c.,
turpmāk tekstā – cita juridiska persona) un pilngadīgas fiziskas personas.
7. Projektā iesaistīto dalībnieku
skaits nedrīkst būt mazāks par trim
dalībniekiem.
8. Projekta dalībnieki paši izstrādā un
realizē projektu.
9. Ja projektu īsteno jaunieši, tad
vismaz vienam no viņiem – projekta koordinatoram – jābūt pilngadīgai personai.
10. Viena NVO vai cita juridiska vai
fiziska persona var iesniegt ne
vairāk kā vienu projekta pieteikumu katrā konkursa prioritātē.
Viena projekta iesniedzēja dažādu projekta pieteikumu aktivitātes
nedrīkst pārklāties.
III. KONKURSA FINANSĒJUMS
11. Kopējais projektu realizācijai pieejamais Inčukalna novada pašvaldības finansējums ir EUR 5000,00,
to sadalot uz divām projektu konkursu kārtām.
12. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir EUR 500,00.
13. NVO vai cita juridiska vai fiziska
persona projekta realizācijā var
piedalīties ar savu finansējumu, kā
arī piesaistīt finansējumu no citiem
finansējuma avotiem.
14. Projektam piešķirtais finansējums
nevar tikt izmantots:

14.1. projekta administratīvā personāla izmaksu un citu administratīvo izdevumu segšanai;
14.2. datortehnikas un citas biroja
vai sadzīves tehnikas iegādei;
14.3. projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti;
14.4. peļņas gūšanai;
14.5. kredītsaistību un parādu nomaksai;
14.6. politiskiem, reliģiskiem un
militāriem pasākumiem;
14.7. būvniecības izmaksām.
15. Konkursa ietvaros tiek noteikti
šādi ierobežojumi pieprasītā finansējuma izlietojumam:
15.1. viena aktīva (materiālās vērtības) iegāde vērtībā virs EUR
213,00 pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai tad,
ja tas tiešā veidā nepieciešams
projekta mērķu sasniegšanai. No
pieprasītā finansējuma iegādātie
aktīvi vērtībā virs EUR 213,00
pēc projekta realizācijas ir nododami pašvaldības īpašumā;
15.2. tērpu iegāde ir pieļaujama
izņēmuma gadījumos, konkursa
vērtēšanas komisijai izvērtējot
projekta pienesumu jaunrades
attīstībā, taču nevar pārsniegt
50% no pieprasītā finansējuma;
15.3. simbolikas iegāde (krekliņi,
cepurītes) var tikt iekļauta projekta izmaksās, ja tiek iegādāta
kā pašu ieguldījums;
15.4. balvu fonds ir pieļaujams izņēmuma gadījumos, konkursa
vērtēšanas komisijai izvērtējot
tā nepieciešamību, taču tas nevar pārsniegt EUR 50,00.
16. Konkursa vērtēšanas komisijai ir
tiesības samazināt projekta pieteikumā norādīto finansējuma apjomu,
t.sk. pilnībā atceļot atsevišķas izmaksu pozīcijas.
IV. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
17. Konkursa nolikumu publicē Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
18. Konkursa nolikums un apstiprināta pieteikuma veidlapa ar pielikumiem tiek ievietota Inčukalna
novada pašvaldības portālā www.
incukalns.lv (sadaļā Pašvaldība –
Projekti).
19. Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu
sniedz Inčukalna novada projektu
vadītāja (Atmodas iela 4, Inčukalns, tālr. 67977108, elektroniskā pasta adrese: margita.lice@
incukalns.lv).
V. PROEJKTU PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA
20. Izstrādājot projekta pieteikumu,
sagatavo šādus dokumentus:
20.1. aizpilda projekta pieteikuma
veidlapu, ko parakstījuši projekta iesniedzējs un organizācijas
vai institūcijas vadītājs;
20.2. aizpilda pielikumus atbilstoši
projekta idejai (skices, attēli, nodarbību apraksti u.tml.).
21. Datorrakstā aizpildītu projekta
pieteikuma veidlapu un tās pielikumus iesniedz divos eksemplāros
papīra formātā (viens no eksemplāriem var būt kopija). Pieteikuma veidlapa jāiesniedz arī elektroniskā veidā kā Word dokuments

(ierakstītu elektroniskā datu nesējā vai arī līdz konkrētā projekta
iesniegšanas brīdim nosūtot uz
elektroniskā pasta adresi margita.
lice@incukalns.lv, tematā norādot
iesniedzamā projekta nosaukumu).
22. Projekta pieteikumu iesniedz un reģistrē Inčukalna novada pašvaldībā.
23. Projektu konkurss tiek izsludināts 2 kārtās. Projektu pieteikumu
iesniegšanas gala termiņi:
23.1. I kārtai 2016. gada 3. jūnijs
plkst. 16.00.;
23.2. II kārtai 2016. gada 15. septembris plkst.16.00.
24. Iesniegtos projektu pieteikumus
un tajos iekļautos dokumentus
konkursa organizētājs atpakaļ neizsniedz.
VI. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
25. Projektu pieteikumu un realizēto
projektu izvērtēšanai Inčukalna novada domes izpilddirektors izveido
vērtēšanas komisiju, iekļaujot tajās
attiecīgās jomas speciālistus.
26. Komisijas sekretārs pārbauda
iesniegto projektu pieteikumu atbilstību šādiem konkursa administratīvajiem kritērijiem, kas attiecīgi
tiek vērtēti ar atbilst vai neatbilst:
26.1. projekta īstenošanas teritorija – Inčukalna novads;
26.2. projekta iesniedzējs – NVO
vai cita juridiska vai pilngadīga
fiziska persona;
26.3. projekta dalībnieku skaits –
vismaz trīs dalībnieki;
26.4. pieprasītais finansējums nepārsniedz EUR 500,00;
26.5. nav plānots finansējumu izlietot izdevumiem, kas nav atļauti nolikumā;
26.6. aizpildītas visas sadaļas projekta pieteikuma veidlapā;
26.7. projekts iesniegts saskaņā ar
šī nolikuma 10. punktā noteiktajām prasībām;
26.8. projekta pieteikums ir parakstīts šī nolikuma 20.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
26.9. projekta pieteikums iesniegts
papīra formātā divos eksemplāros un elektroniskā versijā saskaņā ar šī nolikuma 21. punktā
noteikto kārtību.
27. Komisijas sekretārs informē
konkursa vērtēšanas komisiju
par projektu pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem
un iesniedz projektu pieteikumus
konkursa vērtēšanas komisijai
tālākai izvērtēšanai saskaņā ar šī
nolikuma 3. pielikumā noteiktajiem
specifiskajiem kritērijiem.
28. Konkursa vērtēšanas komisija iepazīstas ar saņemtajiem projektu
pieteikumiem.
29. Konkursa komisijai ir tiesības
tikties ar nolikumam atbilstošu
projektu pieteikumu iesniedzējiem
klātienē un/vai apmeklēt projektu
plānotās realizācijas vietas.
30. Ja projekts neatbilst konkursa
nosacījumiem un 26. punktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas
komisijai ir tiesības lēmumu par
projekta noraidīšanu pieņemt bez
tikšanās ar projekta pieteicējiem.
31. Projektu pieteikumu pārbaudes
un izvērtēšanas gaitā var pieprasīt
no projektu iesniedzējiem papildu
informāciju vai dokumentus, kā arī

ierosināt veikt izmaiņas projekta
aprakstā un/vai budžetā nolūkā
nodrošināt konkursā pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu.
32. Katra projekta pieteikuma atbilstību specifiskajiem kritērijiem izvērtē
vērtēšanas komisijas locekļi, piešķirot katram projektam vērtējumu
atbilstoši nolikuma 3. pielikumam.
33. Papildus 32. punktā minētajam
visi vērtēšanas komisijas locekļi
kopīgi lemj par iespēju projektam
piešķirt papildu punktu saskaņā ar
šī nolikuma 3. pielikuma 7. punktu.
34. Projekta kopējais vērtējums tiek
iegūts, summējot vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos punktus.
35. Finansējums tiek piešķirts tiem
projektiem, kas būs ieguvuši augstāku vērtējumu, un to kopējais apstiprinātais finansējuma apmērs nepārsniedz katrai kārtai atvēlēto summu.
36. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu vērtējumu, tad noteicošie
kritēriji projektu pieteikumu apstiprināšanā ir nolikuma 3. pielikuma 1., 2. un 7. punktā minētie specifiskie kritēriji.
37. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem pieņem Inčukalna novada pašvaldības dome.
38. Projektu iesniedzēji par iesniegtā
projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek informēti pa pastu šādos termiņos: 1. projektu konkursa
kārtas ietvaros līdz 2016. gada
17. jūnijam, 2. projektu konkursa
kārtas ietvaros līdz 2016. gada 30.
septembrim
39. Vērtēšanas komisija ir tiesīga
pagarināt projektu izvērtēšanas
un rezultātu paziņošanas termiņus,
informējot par to projektu iesniedzējus.
40. Konkursa komisija publicē informāciju par apstiprinātajiem projektiem Inčukalna novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Novada
Vēstis” un Inčukalna novada pašvaldības portālā www.incukalns.lv.
VII. APSTIPRINĀTO PROJEKTU
ĪSTENOŠANA
41. Projekti tiek īstenoti laika periodā
no 2016. gada 20. jūnija līdz 2016.
gada 20. novembrim.
42. Projektu īstenošanas un ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas
kārtība tiek noteikta Līgumā par
finansējuma piešķiršanu un izlietošanu (turpmāk tekstā – līgums), kas
tiek noslēgts starp projekta iesniedzēju un Inčukalna novada pašvaldību, kā arī Prasībās projekta īstenošanai un ziņojuma sagatavošanai.
43. Vērtēšanas komisija ir tiesīgi jebkurā projektu īstenošanas posmā
pieprasīt no projektu īstenotājiem
papildu informāciju vai dokumentus, kā arī apmeklēt projektu realizācijas vietas un tikties ar projektu īstenotājiem, lai iepazītos ar
projektu attīstību un sasniegtajiem
rezultātiem.
44. Komisijas sekretārs pārbauda
projektu īstenotāju iesniegto ziņojumu atbilstību konkursa nolikumam, apstiprinātajam projekta pieteikumam un noslēgtajam līgumam.
VIII. FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA
45. Apstiprinātā projekta finansējuma izmaksāšana projekta īste-

notājam notiek šādā kārtībā: 20%
apmērā avanss pēc līguma parak
stīšanas un 80% apmērā pēc starpziņojuma, kas atspoguļo projekta
īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu atbilstoši projekta finanšu plūsmas laika grafikam, vai gala
ziņojuma iesniegšanas pašvaldībā
un to pārbaudes divu nedēļu laikā.
46. Ja projekts nav īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam un apstiprinātajam projektu pieteikumam,
tad projekta īstenotājam jāatmaksā Inčukalna novada pašvaldībai
neatbilstoši izlietotie naudas līdzekļi pilnā vai daļējā apmērā atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajai
kārtībai.
IX. REALIZĒTO PROJEKTU
UZRAUDZĪBA
47. Projekta īstenotājam ir tiesības
projekta īstenošanas laikā iesniegt
starpziņojumu, kas atspoguļo
projekta īstenošanas progresu
un finanšu izlietojumu atbilstoši projekta finanšu plūsmas laika
grafikam.
48. Projekta īstenotājs 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc projekta
īstenošanas pašvaldībai iesniedz
projekta specifikai atbilstošu saturisko un finansējuma izlietojuma
gala ziņojumu.
49. Konkursa sekretārs pārbauda ziņojumu atbilstību konkursa nolikumam, apstiprinātajam projekta pieteikumam un noslēgtajam līgumam.
50. Konkursa vērtēšanas komisijai
ir tiesības iepazīties ar iesniegtajiem ziņojumiem un nepieciešamības gadījumā atbilstoši projektu
specifikai apmeklēt projektu realizācijas vietas, tiekoties ar projektu
īstenotājiem klātienē un iepazīstoties ar projektu rezultātiem.
51. Ziņojumu pārbaudes un projektu uzraudzības gaitā konkursa
sekretārs un konkursa vērtēšanas
komisija var pieprasīt no projektu
īstenotājiem papildu informāciju
vai dokumentus. Pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa organizētājam 5 (piecu) darba dienu laikā.
52. Realizēto projektu uzraudzībā
tiek ņemti vērā šādi projekta pieteikuma un līguma nosacījumi:
52.1. visi 26. punktā un šī nolikuma
3. pielikumā uzskaitītie kritēriji;
52.2. savlaicīgi iesniegts ziņojums
par projekta īstenošanas gaitu,
rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
52.3. ziņojuma kvalitāte un atbilstība apstiprinātajam projekta
pieteikumam (tā saturam, termiņiem un budžetam);
52.4. izvirzīto mērķu sasniegšana;
52.5. projekta īstenotāju savstarpējā sadarbība projekta īstenošanas laikā;
52.6. sabiedrības attieksme pret
realizēto projektu.
53. Ja projekts nav īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam un apstiprinātajam projektu pieteikumam,
un/vai 52. punktā minētajiem nosacījumiem, tad projekta īstenotājam jāatmaksā Inčukalna novada
pašvaldībai neatbilstoši izlietotie
naudas līdzekļi.
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015. gada18. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
Precizētā redakcija apstiprināta līdzību dzīvokļa jautājumu risinā1.3. izteikt
noteikumu
3.1.4. „19.1.2. vientuļiem un vienatnē dzī- var būt ne vairāk kā viens nekusar 2016. gada 20. aprīļa Inčukalna šanā” 14. panta sesto daļu un 25.
apakšpunktu šādā redakcijā:
vojošiem pensionāriem vai vien- tamais īpašums, viena garāža un
novada domes lēmumu Nr.6-4.§.
panta pirmo daļu, Ministru kabineta „3.1.4. daudzbērnu ģimenes (ar 3 un tuļai personai ar invaliditāti, kura viens transporta līdzeklis, tām neNr.2/2016 (protokols Nr.3-5.§.)
2006. gada 19. decembra noteikumu vairāk bērniem), kuru vidējie ienāku- ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR pieder naudas līdzekļu uzkrājumi,
2016. gada 17. februāris
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” mi mēnesī nepārsniedz EUR 285,00 300,00, un personu īpašumā var noslēgtais uztura līgums neparedz
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš 43. punktu, Ministru kabineta 2010. uz katru ģimenes locekli.”;
būt ne vairāk kā viens nekustamais pamatvajadzību
nodrošinājumu,
valdībām” 15. panta pirmās daļas gada 30. marta noteikumu Nr.299
1.4. izteikt noteikumu 15.1.3. īpašums, viena garāža un viens tās nesaņem ilgstošas sociālās
7. punktu, 43. panta trešo daļu, „Noteikumi par ģimenes vai atsevišapakšpunktu šādā redakcijā:
transporta līdzeklis, tām nepieder aprūpes un sociālās rehabilitācijas
„Sociālo pakalpojumu un soci ķi dzīvojošas personas atzīšanu par „15.1.3. vientuļiem un vienatnē dzī- naudas līdzekļu uzkrājumi, noslēg- institūcijas sniegtos pakalpojumus,
ālās palīdzības likuma” 35. panta trūcīgu” 19.4. apakšpunktu.”;
vojošiem pensionāriem vai vientu- tais uztura līgums neparedz pamat- vai tās neatrodas ieslodzījumā un
ceturto un piekto daļu, 1.2. izteikt noteikumu 3.1.3. apakš- ļām personām ar invaliditāti, kuru vajadzību nodrošinājumu, tās nesa- nav tiem Civillikumā 188. pantā miIzglītības likuma 17. panta trešās
punktu šādā redakcijā:
vidējie ienākumi mēnesī nepār- ņem ilgstošas sociālās aprūpes un nēto apgādnieku (izņemot mazbērdaļas 11. punktu, „3.1.3. vientuļie un vienatnē dzīvojo- sniedz EUR 300,00, un personu sociālās rehabilitācijas institūcijas nus) vai apgādnieki ir:
likuma „Par palīdzību dzīvokļa ši pensionāri vai vientuļas personas īpašumā var būt ne vairāk kā viens sniegtos pakalpojumus, vai tās ne- 20.1.1. pensijas vecuma personas;
jautājumu risināšanā” 14. panta ar invaliditāti, kuru vidējie ienākumi nekustamais īpašums, viena garāža atrodas ieslodzījumā un nav tiem 20.1.2. personas līdz 24 gadu vecusesto daļu un 25. panta pirmo daļu, mēnesī nepārsniedz EUR 300,00, un un viens transporta līdzeklis, tām Civillikumā 188. pantā minēto ap- mam, kuras izglītojas;
Ministru kabineta 2006. gada 19. personu īpašumā var būt ne vai- nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, gādnieku (izņemot mazbērnus) vai 20.1.3. likumīgā apgādnieka iedecembra noteikumu Nr.1036 „Au rāk kā viens nekustamais īpašums, noslēgtais uztura līgums neparedz apgādnieki ir:
nākumi mēnesī nepārsniedz EUR
džuģimenes noteikumi” 43. punktu, viena garāža un viens transporta pamatvajadzību nodrošinājumu, tās 19.1.2.1. pensijas vecuma perso- 214,00;
Ministru kabineta 2010. gada 30. līdzeklis, tām nepieder naudas lī- nesaņem ilgstošas sociālās aprū- nas;
20.1.4. likumīgā apgādnieka apgāmarta noteikumu Nr.299 „Notei dzekļu uzkrājumi, noslēgtais uztura pes un sociālās rehabilitācijas insti- 19.1.2.2. personas līdz 24 gadu vecu- dībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērkumi par ģimenes vai atsevišķi līgums neparedz pamatvajadzību tūcijas sniegtos pakalpojumus, vai mam, kuras izglītojas;
ni;
dzīvojošas personas atzīšanu par nodrošinājumu, tās nesaņem ilg tās neatrodas ieslodzījumā un nav 19.1.2.3. likumīgā apgādnieka ie- 20.1.5. pēc sociālā darba speciātrūcīgu” 19.4. apakšpunktu stošas sociālās aprūpes un sociālās tiem Civillikumā 188. pantā minēto nākumi mēnesī nepārsniedz EUR lista atzinuma, likumīgais apgād1. Izdarīt Inčukalna novada domes rehabilitācijas institūcijas sniegtos apgādnieku (izņemot mazbērnus) 214,00;
nieks nevar rūpēties par apgādāja2015. gada 18. februāra Saisto- pakalpojumus, vai tās neatrodas ie- vai apgādnieki ir:
19.1.2.4. likumīgā apgādnieka apgā- mo.”;
šajos noteikumos Nr.1/2015 „So- slodzījumā un nav tiem Civillikumā 15.1.3.1. pensijas vecuma personas; dībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bēr1.7. izteikt noteikumu 21.1. apakšciālā palīdzība Inčukalna novadā” 188. pantā minēto apgādnieku (iz- 15.1.3.2. personas līdz 24 gadu vecu- ni;
punktu šādā redakcijā:
šādus grozījumus:
ņemot mazbērnus) vai apgādnieki ir: mam, kuras izglītojas;
19.1.2.5. pēc sociālā darba speciā- „21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts
1.1. izteikt saistošo noteikumu 3.1.3.1. pensijas vecuma personas;
15.1.3.3. likumīgā apgādnieka ie- lista atzinuma, likumīgais apgād- ikmēneša pabalsts bērna uzturēizdošanas tiesisko pamatoju- 3.1.3.2. personas līdz 24 gadu vecu- nākumi mēnesī nepārsniedz EUR nieks nevar rūpēties par apgādāja- šanai EUR 180,00 apmērā katram
mu šādā redakcijā:
mam, kuras izglītojas;
214,00;
mo.”;
bērnam.”;
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš- 3.1.3.3. likumīgā apgādnieka ienāku- 15.1.3.4. likumīgā apgādnieka apgā- 1.6. izteikt noteikumu 20.1. apakš1.8. svītrot noteikumu 28.4.2.
valdībām” 15. panta pirmās daļas 7. mi mēnesī nepārsniedz EUR 214,00;
dībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērpunktu šādā redakcijā:
apakšpunktu.
punktu, 43. panta trešo daļu, „So- 3.1.3.4. likumīgā apgādnieka apgā- ni;
„20.1. Pabalsts aprūpei mājās tiek 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
ciālo pakalpojumu un sociālās palī- dībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bēr- 15.1.3.5. pēc sociālā darba speciālis- piešķirts vientuļiem un vienatnākamajā dienā pēc to publicēšadzības likuma” 33. panta otro daļu, ni;
ta atzinuma, likumīgais apgādnieks nē dzīvojošiem pensionāriem vai
nas laikrakstā „Novada Vēstis".
35. panta ceturto un piekto daļu, 3.1.3.5. pēc sociālā darba speciālis- nevar rūpēties par apgādājamo.”;
vientuļām personām ar invalidiAivars Nalivaiko,
Izglītības likuma 17. panta trešās ta atzinuma, likumīgais apgādnieks
1.5. izteikt noteikumu 19.1.2. tāti, kuru ienākumi nepārsniedz
Inčukalna novada domes
daļas 11. punktu, likuma „Par pa- nevar rūpēties par apgādājamo.”;
apakšpunktu šādā redakcijā:
EUR 300,00, un personu īpašumā
priekšsēdētājs

„Vangažu avots” aicina ūdens skaitītāju
Par grozījumiem 2015. gada 26. marta
nodot elektroniski
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos rādījumus
„Vangažu avots” aicina iedzīvotājus ūdens skaitītāju rādījumus nodot
Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada
elektroniski uzņēmuma interneta vietnē www.vangazuavots.lv sadaļā Skaipašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības
tītāju rādījumu nodošana. Nododot rā- tītāju rādījumu nodošanā varat sadījumus, jums būs iespēja automātiski ņemt arī Inčukalna novada domes
nodrošināšanas funkciju”
redzēt maksājamo summu, kuru varat Klientu apkalpošanas centrā.
Nr.4/2016
(protokols Nr. 4-6.§.)
2016. gada 16. martā
			
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 4. punktu un 43. panta trešo
daļu, Izglītības likuma 17. panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības
likuma 21. pantu un 26. panta
pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Izdarīt 2015. gada 26. marta Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība,
kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkciju”, šādus
grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 6. punktu
šādā redakcijā:
„6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai Inčukalna novada domes Kancelejā, Vangažu pilsētas pārvaldē
vai Klientu apkalpošanas centrā,

vecāki (persona, kas realizē aiz- skolas iestādes audzēknis, ārpus
gādību) uzrāda personu apliecino- kārtas statusu „brālis/māsa” atceļ
šu dokumentu, bērna dzimšanas un nepiemēro.”;
1.3. svītrot noteikumu 9. punktu;
apliecību un aizpilda pieteikuma
1.4. izteikt noteikumu 32. punktu
veidlapu, un ar savu parakstu apšādā redakcijā:
liecina informācijas patiesumu.
Ja vecāki vēlas mainīt izglītības „32. Pēc šo noteikumu 31. punktā
iestādi, raksta iesniegumu brīvā minēto iesniegumu saņemšanas Izglītības iestāžu vadītāji izdod rīkoformā.”;
1.2. izteikt noteikumu 8. punktu jumu par viena bērna atskaitīšanu
un otra bērna uzņemšanu un vienas
šādā redakcijā:
„8. Vecāks informē darbinieku par darba dienas laikā veic attiecīgas
reģistrācijas pieteikumā norādītā izmaiņas Valsts izglītības inforbērna brāļiem/māsām (saskaņā ar mācijas sistēmas datubāzē, kā arī
Civillikuma 213., 214. pantu), kuri ar vecākiem (personu, kas realizē
jau apmeklē konkrēto pirmsskolas aizgādību) noslēdz līgumu par bēriestādi. Darbinieks pārbauda šo in- nam sniedzamajiem pakalpojumiem
formāciju un reģistrācijas pieteiku- pirmsskolas izglītības iestādē.”.
mā izdara atzīmi par ārpus kārtas 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšastatusa „brālis/māsa” piešķiršanu.
nas Inčukalna novada pašvaldīJa laikā, kad bērnam, kuram piebas informatīvajā izdevumā „Nošķirts ārpus kārtas statuss „brālis/
māsa”, jāuzsāk pirmsskolas izglītīvada Vēstis”.
bas programmas apguve pirmsskoAivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes
las iestādē, neviens no „brāļiem/
priekšsēdētājs
māsām” vairs nav konkrētās pirms-

apmaksāt caur internetbanku, norādot savu abonenta numuru.
Jautājumu gadījumā zvanīt pa
tālruni: 67995378. Palīdzību skai-

Detalizētu pamācību par rādījumu nodošanu iespējams apskatīt
interneta vietnē www.vangazu
avots.lv.

Par lokālplānojuma izstrādāšanu
Inčukalna pagasta teritorijas daļā, grozot
Inčukalna novada teritorijas plānojumu
Inčukalna novada dome 2016.
gada 16. martā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.4, 28.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10,
Vangažos, Inčukalna novadā, grozot
teritorijas plānojumu”.
Lokālplānojums tiks izstrādāts
Inčukalna pagasta teritorijā nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10,
Vangažos, Inčukalna novadā. Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma
teritorijā veikt grozījumus spēkā
esošajā Inčukalna novada teritorijas
plānojumā, izmainot teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonē-

jumu no transporta infrastruktūras
teritorijas (Tr) funkcionālās zonas uz
rūpniecības apbūves teritoriju (R).
Par lokālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Inčukalna
novada domes teritorijas plānotāja Agnese Jeņina. Informāciju par
lokālplānojuma izstrādi interesenti
var saņemt Inčukalna novada domē
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV - 2141, vai sazinoties
ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālrunis
62007232), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.
incukalns.lv.
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90….
Labu veselību un možu noskaņojumu!

Tikšanās ar savu meistaru Vangažos
Jau ceturto gadu dienas centrā
(DC) „Vangaži” Amatnieku kopa no
31. marta līdz 2. aprīlim piedalījās
Latvijā notiekošajā tradicionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanas pasākumā „Satiec
savu meistaru”.
DC vadītāja Lilija Geža atklāja šo
pasākumu ar veiksmes vēlējumu.
Trīs dienas aizritēja nemanot. Interese bija nepārtraukta, un meistari
Leons Kiščenko (origami) un Kornēlija Kišcenko (kartīšu veidošana),

Ilze Kopmane (adīšana) un Maija
Bāgunte (izšūšana) pacietīgi un
iejūtīgi rādīja sava aroda prasmi.
Dāmas iepriecināja daudzie skaistie
pērļotāju darbi, kuri tapuši meistares Natālijas Čaplinskas vadībā.
Īpaši liela mazo apmeklētāju
interese bija par meistara Leona
Kiščenko no papīra veidotajiem darbiem (origami). Pasākumu noslēdza
DC vadītāja ar siltu paldies meistariem par ieguldīto darbu un viesiem
par atsaucību.

Esam gandarīti, ka mūsu pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja
Inčukalna novada Sociālā dienesta
vadītāja Zinaīda Gofmane un domes
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, kā
arī mediju pārstāvji no „Rīgas Apriņķa Avīzes”, žurnāla „Ievas Māja” un
Latvijas Televīzijas.
Mēs lepojamies, ka starp vairāk
nekā 150 vietām Latvijā izskanēja
mūsu pilsētas vārds – Vangaži.
Biruta Cīrule, DC „Vangaži”
Amatnieku kopas dalībniece

Latvijas Apvienotās badmintona līgas
noslēdzošais posms Inčukalnā
Aprīļa vidū ar pēdējo 6. posmu
Inčukalna sporta kompleksā noslēdzās Latvijas Apvienotā badmintona līga, kurai tā bija jau
septītā gadskārta.
Līgas posmos regulāri piedalās
inčukalnieši – Inčukalna badmintona kustības pārstāvji –, jo līgas
posmi notiek gan Inčukalnā, gan tepat kaimiņos Siguldā, turklāt līgas
paspārnē atsevišķi no profesionāļiem (cik daudz gan Latvijā par tādu
var saukties kāds šī sporta veida
pārstāvis) ir grupas amatieriem –
sievietēm viena, bet vīriešiem pat
divas. Pavisam līgas posmos cīņas
par goda pjedestālu notika astoņās
nominācijās.
Vīriešu vienspēļu B grupā 30 dalībnieku konkurencē kā piektais labākais sezonu līgā noslēdza Edgars
Saulītis, 7. vietā ierindojās Sandis
Kalniņš, bet 9. pozīcijā ierindojās
Antons Kuzmins. Vienā atsevišķā
posmā uz goda pjedestāla trešā
pakāpiena izdevās uzkāpt Edgaram
Saulītim.
Vīriešiem C grupā visas sezonas
garumā startēja 54 badmintonisti.
Vēl pirms pēdējā posma, lai arī nelielas, tomēr izredzes uz kopvērtējuma 3. vietu bija Kasparam Kuharjo-

Inčukalnu pārstāvēt devās dejotājas – Inese Reinfelde, Paula Zute,
Kristīne Reinfelde, Sāra Elizabete
Vīnberga, Kitija Vāvere un Dace
Rukmane.
Pirmo reizi bija iespēja iemēģināt
dueta kategoriju, kuru jauniešu kategorijā pārstāvēja Inese un Kristīne
un pieaugušo kategorijā – Kitija un
Sāra. Šīs sacensības dejotājām bija

Sveicam mūsu ilggadējo Vangažu Pensionāru biedrības
valdes locekli, Goda novadnieci
LĪVIJU PĒTERSONI dižajā jubilejā (27. aprīlī).
Līvija mums dāma čakla
Savā dārzā rosās naska,
Strādā, ravē, laista, kopj,
Lai var redzēt, kas te top.
Arī tirgū viņu redzam,
Tirgojot gan šo, gan to.
Ne jau kādu preci prastu,
Bet gan savā dārzā rastu.
Atrodams te daudz kas labs –
Ēdams, graužams, uzkožams.
Arī gardas tējas var te pirkt,
Lai nevienam nevajag sirgt.
Katrā izstādē ik reizi
Redzam to, ko viņa prot.

Darbi veidoti ar gaumi,
Visas sirdis priecina.
Arī pasākumos jautros
Operbraucienos un viesos jaukos.
Līvija ir aktīva, darbīga un radoša,
Vēlam viņai nepagurt,
Arī turpmāk prieku rast
Un ar draugiem možu garu
Tālāk gadu kalnā kāpt.”

Vangažu Pensionāru biedrības valde
un kolektīvs

PATEICĪBA
Sirsnīgi gribu pateikties visiem, kas mani sveica jubilejā, tā sagādājot negaidītu, patīkamu pārsteigumu. Paldies par labiem vēlējumiem
Inčukalna novada domei, Sociālajam dienestam, Inčukalna iedzīvotāju
padomei, Pensionāru padomei, bijušajiem mežrūpniecības kolēģiem,
paziņām un draugiem.
Liels, liels paldies!
Skaidrīte Maksiņa

SIA „Vangažu namsaimnieks” informē, ka ar 01.05.2016.
apmeklētāju pieņemšanas laiks ir:
• pirmdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
• ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–19.00

DARBA SLUDINĀJUMS

nokam, tomēr gala rezultātā sanāca
5. vieta, kas arī ir augsti vērtējama
(arī Kasparam izdevās vienā posmā
uzkāpt uz goda pjedestāla, izcīnot
2. vietu). C grupā, lai arī vidējais līmenis ir daudz zemāks nekā B grupā,
tās augšgala Top 10 spēlētāji droši
varētu cīnīties ar B grupas spēlētājiem. C grupas noslēgumā vēl cīnījās
Dainis Guks (7. vieta noslēgumā),
Edijs Liepiņš (12. vieta), Rainers
Kalniņš (16. vieta). Pārējie dalībnieki nepiedalījās nepieciešamajos
piecos posmos, kas dod maksimālo
punktu summu, tāpēc sanāca zemākas vietas: Jānis Markulim – 19. vie-

ta, Dmitrijam Kiseļovam – 20. vieta,
Aigaram Romalam – 22. vieta, Intaram Garančam – 30. vieta, Patrikam
Strodam – 51. vieta.
Sievietēm B grupā startēja tikai
trīs dāmas, turklāt epizodiski, kas
neļāva ieņemt augstākas vietas, –
inčukalniete Luīze Siliņa, kura pārstāv Siguldas BK/SSS, piedalījās
tikai divos pēdējos posmos, jo visu
sezonas gaitu vajāja slimības, bet
Nikola Daude un Sindija Zimba spēlēja tikai pirmajā posmā.
Plašāku informāciju lasiet interneta vietnē www.incukalns.lv.
Sandis Kalniņš

Inčukalna jaunieši turpina sevi pierādīt
Pēc
veiksmīgi
aizvadītām
starptautiskajām deju sacensībām februāra beigās Rīgā Inčukalna jaunietes no deju grupas „Born
to dance” savas nākamās sacensības aizvadīja pavisam nesen – 8.
un 9. aprīlī Baložos.

APSVEIKUMS

ļoti veiksmīgas, viņas saņēma godDace – Newcomer grupā, vecumā
algotas vietas un atzinīgus vārdus 11–13 gadi – 4. vieta
un uzslavas no pašiem tiesnešiem.
Kristīne – Newcomer grupā, vecuVislielākais izaicinājums šoreiz mā 14 – 17 gadi – 1. vieta
Sāra – Novice grupā, vecumā 14 –
bija Paulai, jo konkurentu bija ļoti
daudz – 21 dejotāja. Izturot ceturt- 17 gadi – 1. vieta
daļfinālu un pusfinālu, kas norisināDueti:
jās piektdienas vakarā, Paula tika
Inese un Kristīne – vecuma grupā
uz finālu! Savukārt Kristīne pirmo 14 – 17 gadi – 1. vieta
Kitija un Sāra – vecuma grupā 18+
reizi pārstāvēja Newcomer deju kategoriju un ļoti veiksmīgi ar šo izai- – 1. vieta
cinājumu tika galā!
Inčukalna dejotāju sasniegtie
Paldies visiem, kas juta mums
rezultāti:
līdzi! Liels prieks par talantīgajām
Paula – Social grupā, vecumā Inčukalna jaunietēm un viņu neat11–13 gadi – 1. vieta
laidīgo vēlmi turpināt attīstīt savas
Inese – Newcomer grupā, vecumā prasmes!
Kitija Vāvere
11–13 gadi – 1. vieta

SIA „Pindstrup Latvia” ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas kūdras ieguves un pārstrādes nozarē. Uzņēmums meklē darbiniekus darbam Laugu kūdras purvā, Inčukalna novadā, uz noteiktu laiku, sākot
no maija.
Darba pienākumos ietilpst kūdras brikešu kraušana, kā arī citi darbi
kūdras purvā.
Darba samaksa tiek noteikta pēc padarītā darba, atsevišķiem darbiem
tiek noteikta stundas likme. Uzņēmums nodrošina sociālās garantijas,
pusdienas un transportu.
Šī ir ļoti laba iespēja studentiem un jauniešiem strādāt un nopelnīt
vasaras periodā.
Interesentus lūdzam zvanīt pa tālr. 26595243 un 22406803.

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA
Iespēja saņemt humāno palīdzību – apģērbu
Inčukalna novada Sociālais dienests informē, ka no maija ir atvērts humānās palīdzības (apģērbu) saņemšanas punkts Inčukalnā, Atmodas ielā
4, pagalma ēkā.
Darba laiks: otrdienās plkst. 9.00–14.00 un ceturtdienās plkst. 9.00–15.00.
Aicinājums palīdzēt ģimenēm
Trīs Inčukalna novada ģimenes ar bērniem būtu pateicīgas, ja mēs kopīgiem spēkiem spētu sagādāt divus ledusskapjus un izvelkamo dīvānu. Atbalstīsim savus līdzcilvēkus un būsim tie, kas palīdz grūtā brīdī pasmaidīt.
Ja kāda no šīm lietām jums vairs nav nepieciešama, par to nodošanu
ģimenēm lūdzam sazināties ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr. 67977466.

LĪDZJŪTĪBA
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei –
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.

Ā.Elksne
Esam kopā ar Maiju Landiševu,
vīru smiltājā pavadot.
Senioru koris „Atblāzma”

