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Jaunā gada sākums ir laiks,
Jaunā gada sā
kad gribas cerēt – slikto lietu
paliks aizvien mazāk, labo – pul- kad gribas cerēt
Darbi no kolekcijas „Iekrāsosim pavasari!”. Autori: Inčukalna
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā paliks aizvien ma
variantā mēs paši esam notei- ka vairāk. Gan v
novada Mūzikas un mākslas skolas 2. un 3. kursa audzēkņi.
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc variantā mēs pa
šajā gadā visiem Inčukalna no- cēji, vismaz – liel
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā šajā gadā visiem
vada iedzīvotājiem
ierosinātājiem.
Labas pārmaiņas notikušas ierosinātājiem.
arī ar laikrakstu „Novada Vēs- Labas pārmaiņ
tis”. No šī gada tas iznāk citā arī ar laikrakstu
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, tis”. No šī gada
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau formātā. Ja šobrīd
nonācis laikraksts jaunajā for- tas nozīmē, ka j
mātā un izskatā. Mūsu moder- nonācis laikrakst
najā laikmetā arī pašvaldības mātā un izskatā
izdevumam jāiet līdzi laikam, najā laikmetā ar
tam jākļūst modernākam gan izdevumam jāiet
formāta, gan noformējuma ziņā. tam jākļūst mod
formāta, gan nofo
Un tas ir noticis!
Turklāt – palielinājies eksem- Un tas ir noticis!
Turklāt – palie
plāru skaits un arī informācijas
Ir sācies aprīlis – jau pavisam drīz
apjoms, jo kā ielikums mūsu plāru skaits un a
klāt būs Lieldienas, un, rūpējoties
laikrakstā tagad ir laikraksta apjoms, jo kā i
par tīru, sakārtotu vidi, gatavoja„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod laikrakstā tagad
mies Lielajai talkai. Runājot par
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-„Siguldas Elpa” nu
svētkiem, vēlos apsveikt mūsu
mus mūsu novadā, bet arī kai- iespēju ne tikai
novada estrādes deju grupu „Cipmus mūsu novad
miņos.
rese” un īpaši tās vadītāju Ilonu
Izbaudiet šīs pārmaiņas, un miņos.
Petrovsku ar kolektīva 25 gadu
Izbaudiet šīs p
ceru uz sadarbību šajā gadā!
Jaunizveidotais
senioru
deju kolektīvs
pastāvēšanas
jubileju.
Sveicam
ceru
uz sadarbīb
Ja jums ir kas sakāms, allaž
arī mūsu skaisto sieviešu esvarat sazināties ar redakciju Ja jums ir kas
trādes ansambli „Kaprīze” ar
pa tālruni 29170955, rakstot varat sazināties
10 gadu jubileju.
uz Inčukalna novada domi vai pa tālruni 2917
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā uz Inčukalna nov
Aprīlī turpināsim strādāt pie veiksmīgi
arī uz e-pastu novada.vestis@ Vangažu pilsētas
uzsāktās sadarbības ar igauņu kolēinbox.lv. Jūsu atsauksmes un arī uz e-pastu n
ģiem no mūsu sadraudzības pilsētas
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši inbox.lv. Jūsu at
Saues. Mēneša beigās Inčukalna paveidot pilnvērtīgāku saturu. Pal- ierosinājumi vienm
matskolas rīkotā pasākuma „Spordies visiem iedzīvotājiem, kuri veidot pilnvērtīgā
to visa klase” ietvaros uzņemsim
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar dies visiem iedzī
skolēnu klasi no Igaunijas. Savukārt
līdz šim aktīvi sa
laikrakstu!
jaunajiem māksliniekiem būs iespēja
Laikraksta elektronisko formā- laikrakstu!
radoši izpausties ikgadējās Inčukalna
tu jūs varat atrast arī mūsu paš- Laikraksta elek
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NOVADA VĒSTIS

2017. gada A PRĪLIS

DOMES LĒMUMI

Inčukalna novada domes svarīgākie lēmumi martā
• Ņemot vērā PII „Jancis” vadītājas iesniegumu par pirmsskolas izglītības iestādes darbību vasaras periodā, nolemts
atļaut pārtraukt pedagoģisko procesu
PII „Jancis” no 2017. gada 21. augusta
līdz 25. augustam. Nolemts nodrošināt
iespēju bērnu vecākiem šajā laikā izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas
izglītības iestāžu pakalpojumus.
• Izskatīts Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācijas iesniegums ar
lūgumu finansiāli atbalstīt Alekseja
Bērķa dalību Latvijas izlases sastāvā
starptautiskos turnīros, sacensībās
un treniņnometnēs. Nolemts piešķirt
Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācijai finansiālu atbalstu 300,00 EUR
apmērā Alekseja Bērķa dalībai Latvijas izlases sastāvā starptautiskos
turnīros, sacensībās un treniņnometnēs 2017. gadā.

• Ņemot vērā saņemto BDK „Minkāns”
vadītāja A.Treimaņa-Freimaņa iesniegumu, nolemts segt BDK „Minkāns”
ceļa izdevumus līdz 200,00 EUR no
sportam paredzētajiem līdzekļiem
braucienam 2017. gada 28. aprīlī uz
Zvejniekciemu pēc rēķina iesniegšanas, lai piedalītos bērnu deju kolektīvu Dziesmu svētku skatē.
• Izskatot saņemto Inčukalna galda
hokeja kluba iesniegumu ar lūgumu
piešķirt finansiālu atbalstu Inčukalna
galda hokeja klubam, nolemts piešķirt
Inčukalna galda hokeja klubam finansiālu atbalstu 300,00 EUR apmērā 17.
Inčukalna čempionāta galda hokejā
balvu iegādei.
• Sakarā ar to, ka Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrība izsludina projektu
iesniegšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam

19.2. pasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai,
nolemts piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtā Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
19.2. pasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai
un iesniegt projektu „Vangažu tirgus
laukuma paplašināšana”, pilnveidojot
tirgus laukuma infrastruktūru adresē
Vidzemes iela 8.
• Ņemot vērā saņemto M.Kalniņa
Mednieku kinoloģiskās asociācijas
iesniegumu ar lūgumu atļaut 2017.
gada 1. aprīlī Inčukalna skolas sporta
laukumā rīkot gadskārtējo Vislatvijas

atklāto medību suņu izstādi, nolemts
atļaut M.Kalniņa Mednieku kinoloģiskajai asociācijai 2017. gada 1. aprīlī
Inčukalna skolas sporta laukumā rīkot
gadskārtējo Vislatvijas atklāto medību suņu izstādi, ievērojot visas LR
normatīvo aktu prasības.
• Izskatīts I.Feldentāles iesniegums ar
lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu
Parka ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā. Telpa tiek izmantota Austrumu
deju kursu nodarbībām ceturtdienās no
plkst. 19.30 līdz 20.30. Nolemts pagarināt ar I.Feldentāli līgumu par telpas
nomu Parka ielā 2, Vangažos, Inčukalna
novadā, līdz 2017. gada 31. decembrim.
• Izskatīts R.Kraiņaja iesniegums ar lūgumu atļaut izmantot Vangažu vidusskolas sporta zāli svētdienās no plkst.
12.30 līdz 14.30 fiziskās attīstības nodarbībām. Nolemts slēgt ar R.Kraiņaju
līgumu par Vangažu vidusskolas sporta
zāles nomu no 2017. gada 1. marta līdz
2017. gada 31. maijam.

Важнейшие решения
думы Инчукалнского
края в марте

болу сидя» финансовую помощь в
размере EUR 300,00 для участия
Алексея Беркиса в составе латвийской сборной в международных турнирах, соревнованиях и тренировочных лагерях в 2017 году.
• С учётом заявления, полученного
от руководителя детского танцевального коллектива (ДТК) «Минканс» А. Трейманиса-Фрейманиса,
принято решение после представления счёта оплатить дорожные расходы до EUR 200,00 из предусмотренных для спорта средств на поездку
в Звейникциемс 28 апреля 2017 года
для участия в Смотре Праздника
песни детских танцевальных коллективов.
• Рассмотрено заявление Инчукалнского клуба настольного хоккея с
ходатайством о выделении финансовой помощи Инчукалнскому клубу
настольного хоккея. Принято решение предоставить Инчукалнскому
клубу настольного хоккея финансовую помощь в размере EUR 300,00
для приобретения наград победителям настольного хоккея 17-ого Инчукалнского чемпионата.

• В связи с тем, что Рижское районное Товарищество развития села
объявляет вторую очередь подачи
проектов Программы развития села
на 2014 – 2020 годы, в рамках мероприятия 19.2 «Осуществление мероприятий в соответствии с направляемой обществом местной стратегией
развития» для утверждения внедрения утверждённой стратегии. Принято решение участвовать в объявленной очереди открытого конкурса
приёмки заявлений для проекта
Программы развития села на 2014
– 2020 годы, в рамках мероприятия
19.2 «Осуществление мероприятий в
соответствии с направляемой обществом местной стратегией развития»
для утверждения внедрения утверждённой стратегии, и подать проект
«Расширение Вангажской рыночной
площади» с усовершенствованием
инфраструктуры по адресу: улица
Видземес, 8.
• С учётом заявления, полученного от Кинологической ассоциации
охотников М. Калныньша, с просьбой разрешить 1 апреля 2017 года
на спортивной площадке Инчукалн-

ской спортивной школы провести
ежегодную Вселатвийскую открытую выставку охотничьих собак.
Принято решение дать Кинологической ассоциации охотников М. Калныньша разрешение на проведение
1 апреля 2017 года на спортивной
площадке Инчукалнской спортивной школы ежегодной Вселатвийской открытой выставки охотничьих
собак, с соблюдением всех требований нормативных актов ЛР.
• Рассмотрено заявление И. Фелдентале с просьбой продлить договор
аренды помещений по улице Парка,
2, в Вангажи, Инчукалнский край.
Помещение используется для занятий на курсах Восточных танцев по
четвергам с 19:30 до 20:30. Принято
решение продлить с И. Фелдентале
договор об аренде помещений по
улице Парка, 2, в Вангажи, Инчукалнский край по 31 декабря 2017
года.
• Рассмотрено заявление Р. Крайнего с просьбой разрешить использовать спортивный зал Вангажской
средней школы по воскресеньям с
12:30 до 14:30 для занятий по физи-

• С учётом заявления руководителя дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ) «Янцис» о деятельности дошкольного образовательного учреждения в летний период, принято решение приостановить
педагогический процесс ДОУ «Янцис» с 21 августа по 25 августа 2017
года. Принято решение обеспечить
возможность родителям детей в это
время пользоваться услугами других
дошкольных образовательных учреждений Инчукалнского края.
• Рассмотрено заявление Латвийской Ассоциации инвалидов по
«волейболу сидя» с ходатайством
оказать финансовую поддержку для
участия Алексея Беркиса в составе
латвийской сборной в международных турнирах, соревнованиях
и тренировочных лагерях. Принято
решение предоставить Латвийской
Ассоциации инвалидов по «волей-

• Nolemts atļaut Inčukalna tirgus
laukumā 2017. gadā rīkot gadatirgus:
23. aprīlī tirgus laukumā – Pavasara
gadatirgu;
14. maijā tirgus laukumā – Stādu tirgus dienu;
20. maijā parkā – Amatnieku darinājumu tirgu;
10. jūnijā parkā – Amatnieku darinājumu tirgu;
18. jūnijā tirgus laukumā – Jāņu dienas tirgu;
15. jūlijā parkā – Amatnieku darinājumu tirgu;
12. augustā tirgus laukumā – „Viss
skolai”;
15. oktobrī tirgus laukumā – Rudens
gadatirgu;
12. novembrī tirgus laukumā – Mārtiņdienas gadatirgu;
10. decembrī tirgus laukumā – Ziemassvētku tirdziņu.
• U.c.
ческому развитию. Принято решение
заключить с Р. Крайним договор об
аренде спортивного зала Вангажской средней школы с 1 марта 2017
года по 31 мая 2017 года.
• Принято решение на Инчукалнской
рыночной площади в 2017 году провести следующие ярмарки:
23 апреля на рыночной площади Весеннюю ярмарку
14 мая на рыночной площади - День
торговли рассадой
20 мая в парке - Рынок ремесленнических изделий
10 июня в парке - Рынок ремесленнических изделий
18 июня на рыночной площади - Рынок Янова дня
15 июля в парке - Рынок ремесленнических изделий
12 августа на рыночной площади Всё для школы
15 октября на рыночной площади Осеннюю ярмарку
12 ноября на рыночной площади Ярмарку в честь дня Мартиньша
10 декабря на рыночной площади Рождественскую ярмарку
• и др.

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015. gada18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
Izdoti saskaņā ar „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. svītrot noteikumu 3.1.3. apakšpunktu;
1.2. izteikt noteikumu 3.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.4. daudzbērnu ģimenes (ar 3 un
vairāk bērniem), kuru vidējie ienākumi
mēnesī nepārsniedz EUR 300,00 uz
katru ģimenes locekli;”;
1.3. svītrot noteikumu 101. apakšpunktu;
1.4. izteikt noteikumu 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.1. vidējie ienākumi mēnesī uz vienu
personu nepārsniedz EUR 300,00;”;
1.5. svītrot noteikumu 131. apakšpunktu;
1.6. svītrot noteikumu 15.1.3. apakšpunktu;
1.7. svītrot noteikumu 15.2. apakšpunktu;
1.8. izteikt noteikumu 16.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.1.2. bērniem ar invaliditāti, kuru
ģimenes ienākumi nepārsniedz EUR
300,00 uz katru ģimenes locekli
mēnesī.”;
1.9. izteikt noteikumu 16.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.1.3. bērniem no daudzbērnu ģi-
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menēm, kuru ienākumi nepārsniedz
EUR 300,00 uz katru ģimenes locekli
mēnesī.”’;
1.10. izteikt noteikumu 17.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.2.3. par bērniem ar invaliditāti ģimenēm, kuru vidējie ģimenes ienākumi
mēnesī nepārsniedz EUR 300,00 uz
katru ģimenes locekli mēnesī, piešķirt
EUR 30,00 mēnesī uz laika periodu no
1. septembra līdz 31. maijam.”;
1.11. izteikt noteikumu 17.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.2.4. par bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz EUR 300,00 uz katru ģimenes
locekli mēnesī, piešķirt EUR 20,00
mēnesī uz laika periodu no 1. septembra līdz 31. maijam.”;
1.12. svītrot noteikumu 19.1.2. apakšpunktu;
1.13. izteikt noteikumu 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.1. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts trūcīgām vai maznodrošinātām
vienatnē dzīvojošām personām.”;
1.14. izteikt noteikumu 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„29.1. Pabalsts cienījama vecuma
personām tiek piešķirts EUR 30,00
apmērā 75 gadu, 80 gadu, 85 gadu jubilejās un EUR 50,00 apmērā 90 gadu
jubilejā, un pēc tam katru gadu dzimšanas dienas mēnesī.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
A.Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 1/2017
„Sociālā palīdzība Inčukalna
novadā”

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 1.1. Projekts nepieciešams,
lai nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo
palīdzību;
1.1. 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 sociālā palīdzība (sociālā aprūpe) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām), un 43. panta pirmās
daļas 13. punktu dome ir tiesīga izdot
saistošos 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 likuma „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. Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Inčukalna novada
domes Sociālais dienests ir institūcija,
kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.1. 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. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā tika veiktas.
A.Nalivaiko,

domes priekšsēdētājs

2017. gada A PRĪLIS

NOVADA VĒSTIS

3

SK „Coyote/Inčukalns” florbola
komanda veiksmīgi atgriežas
Latvijas florbola čempionātā
2. līgā vīriešiem
SK „Coyote/Inčukalns” florbola
komanda pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezās Latvijas čempionātā florbolā 2. līgā vīriešiem.
SK „Coyote/Inčukalns” florbola komanda 2016. gada aprīlī uzsāka gatavoties Latvijas florbola čempionātam,
pārbaudot savus spēkus trīs dažādos turnīros. SK „Coyote/Inčukalns”
pirmais pārbaudījums bija 7. maijā,
Pierīgas čempionātā florbolā pārstāvot Inčukalna novadu, kur veiksmīgi
tika izcīnīta 3. vieta. Pēc nedēļas,
14. un 15. maijā, SK „Coyote/Inčukalns” devās uz Valku, lai piedalītos
starptautiskajā turnīrā „BordeCup”,
kur SK „Coyote/Inčukalns” izcīnīja
4. vietu. SK „Coyote/Inčukalns” pārstāvēja Inčukalna novadu Latvijas IV
olimpiādē florbolā, kur kopā bija pieteikušās 33 Latvijas novadu un pilsētu komandas. SK „Coyote/Inčukalns”
pārvarēja pirmo kārtu un tika starp 16

labākajām Latvijas novadu un pilsētu
komandām, kas bija liels pārsteigums
Latvijas florbolā.
SK „Coyote/Inčukalns” florbola
komanda oktobra sākumā uzsāka dalību Latvijas 24. čempionātā
florbolā 2. līgā vīriešiem izbraukumā Tērvetē, kur tika piedzīvots
zaudējums. SK „Coyote/Inčukalns”
regulāro florbola sezonu noslēdza
ar spēli izbraukumā Durbē pret „Leģions/Grobiņas novads”, kur ļoti asā
un ātrā spēlē SK „Coyote/Inčukalns”
izcīnīja svarīgu uzvaru. Inčukalna
komanda regulāro sezonu noslēdza
ar 32 punktiem, 16 spēlēs ieņemot
augsto 2. vietu starp deviņām Centra reģiona komandām. Izslēgšanas
spēlēs SK „Coyote/Inčukalns” cīnījās ar FK „Valka”, kur pirmajā spēlē Valkā tikai pagarinājumā skaitliskajā vairākumā FK „Valka” guva
vārtus un uzvaru spēlē. SK „Coyote/
Inčukalns” vairāku spēlētāju ve-

selības problēmu dēļ bija spiesta
mainīt spēlētāju virknējumus, kas
radīja nelielu stresu un psiholoģisko spiedienu. SK „Coyote/Inčukalns”
florbola komanda piedzīvoja zaudējumu otrajā izslēgšanas spēlē, un
sezona noslēgusies ceturtdaļfinālā.
Liels, liels paldies visiem atbalstītājiem, kas regulāri piepildīja Inčukalna sporta kompleksa tribīnes.
SK
„COYOTE/INČUKALNS”
FLORBOLA KOMANDA
„Milzīgs prieks par SK „Coyote/
Inčukalns” paveikto darbu visas se-

zonas garumā, pieredzes trūkuma
dēļ izslēgšanas spēlēs neparādījām savas labākās spēles. Vēlētos
pateikties visiem SK „Coyote/Inčukalns” spēlētājiem par izlietajiem
sviedriem, ieguldīto laiku un darbu
kopā. Esam uz pareizā ceļa un turpināsim cītīgi strādāt vasarā, lai nākamajā sezonā dotu visiem SK „Coyote/Inčukalns” atbalstītājiem vairāk
pozitīvu emociju.”
Jānis Levanovičs,
SK „Coyote/Inčukalns”
spēlējošais treneris

PALDIES VISIEM
SK „COYOTE/INČUKALNS”
ATBALSTĪTĀJIEM

Inčukalns piedzīvo īstus Latvijas džudo svētkus!
Šis pavasaris novadā atnāca īsteni
sportiski piesātināts. 18. marts kļuva par nozīmīgu dienu visam Inčukalnam. Pirmo reizi novada sporta
vēsturē šeit risinājās valsts čempionāts olimpiskajā sporta veidā, proti,
džudo cīņā.
Uz Inčukalna sporta kompleksa zāles
trijiem tatami atklāto valsts meistarsacīkšu medaļas 30 svara kategorijās
sadalīja U-14 un U-16 grupu jaunieši un
jaunietes. Startēja 310 cīkstoņi (dalībnieku rekordskaits čempionātu vēsturē!)
no visiem Latvijas vadošajiem džudo
klubiem, kā arī konkurenti no Igaunijas
un Lietuvas (kopskaitā 32 komandas).
Džudo attīstības pieredze Latvijā liecina,
ka tieši šajās vecuma grupās norit vissīvākā spēkošanās un startē kuplākais
dalībnieku skaits. Jaunieši jau stabili apguvuši cīņas pamatus un cenšas pašapliecināties, lai apzināti varētu turpināt
sporta karjeru jau junioru un pieaugušo

kategorijās.
Kā sacensību goda viesi dalībniekus
sveica Latvijas Džudo federācijas prezidents Raimonds Rublovskis, Latvijas
Sporta federāciju padomes valdes izpilddirektors Māris Liepiņš un Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs Aivars
Naļivaiko.
Džudo speciālistu prognozes piepildījās, cīņas bija sīvas, bet sportistu
meistarība – slavējama. Par taisnīgu sacensību norisi gādāja tiesneši Germana
Šteinbuka (starptautiskā International A
kategorija) vadībā. Godalgoto vietu sadalījums atainoja džudo plašo ģeogrāfiju
Latvijā – par medaļniekiem kļuva cīkstoņi no dažādām pilsētām un novadiem.
Labākā no inčukalniešiem bija Vlada
Socka, par prieku novadniekiem viņai
čempionāta bronza. Ar savām speciālbalvām čempionus prestižākajās svara
kategorijās sveica Latvijas olimpieši –
Sidnejas medaļnieks Vsevolods Zeļonijs
un Konstantīns Ovčiņņikovs.

Aizvadīto čempionātu sadarbībā ar
Latvijas Džudo federāciju un Inčukalna
novada domes atbalstu rīkoja Bērnu un
jauniešu attīstības centrs „Gauja”. Īpašs
paldies diviem desmitiem brīvprātīgo,
kuri Dmitrija Tončinska vadībā nesavtīgi
pildīja dažādus uzdevumus sacensību
rīkošanā. Spraigie organizatoriskie pūliņi nav bijuši velti – Latvijas meistarība
veiksmīgi aizvadīta, attaisnota Džudo
federācijas uzticība un darbos pierādījies, ka Inčukalnā iespējams cienīgi sarīkot prestižas nacionāla mēroga sporta
sacensības.
Džudo dienas Inčukalna sporta kompleksā turpinājās arī 19. martā, kad tur
risinājās džudo turnīrs bērniem „Gaujas
atklātais paklājs 2017”. Sacensības
bija īpašas, jo uz tatami izgāja mazie šī
cīņas sporta iesācēji – gan bērnudārza
audzēkņi, gan pamatskolnieki. Sacensībās piedalījās 185 mazie džudisti no
visas Latvijas, kuri pārstāvēja 20 sporta
klubus. Turnīra veiksmīgu norisi sek-

Gaujas komandas sportiste (trešā no kreisās puses) Vlada Socka izcīnija
bronzas medaļu U16 vecuma grupā.
mēja daudzpusīgais sponsoru atbalsts.
Mazie sportisti vislabāk prata novērtēt
SIA „Rāmkalni” artavu turnīram – katrs
džudists varēja atveldzēties ar šīs firmas
jauno ekoloģisko dzērienu. Arī turnīru
„Atklātais paklājs 2017” rīkoja Bērnu un
jauniešu attīstības centrs „Gauja”, šoreiz

kopā ar sadarbības partneri džudo klubu
„Lido”. Rīdzinieki gādāja par 12 tiesnešu
brigādi Eināra Pimenova vadībā, savukārt turnīra galvenā sekretāra pienākumus veica „Lido” pārstāvis Aleksejs
Azarovs.
Aivars Gaujinieks

INČUKALNA TAUTAS NAMA ZIŅAS
Inčukalna novada vārds amatiermākslas skatēs izskan labi

No rudens cītīgi ir strādājuši visi amatiermākslas kolektīvi, un jau ir aizvadītas pirmās skates. Ar patiesu prieku un gandarījumu varam

paziņot pēdējos rezultātus amatierkolektīvu
repertuāra pārbaudes skatēs XXVI Vispārējo
latviešu dziesmu un XVI deju svētkos. 25. martā
Mālpilī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”
(vadītājs Andrs Briņķis) ieguva 1. pakāpes diplomu D grupā ar 54,3 punktiem un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Runči un kaķes” (vadītāja
Līga Dombrovska) 2. pakāpes diplomu E grupā
ar 37,2 punktiem. Pirmo reizi skatē startēja senioru deju kolektīvs „LG Virši” (vadītājs Andrs
Briņķis) un ieguva 1. pakāpes diplomu F grupā
ar 41,8 punktiem
Inčukalna novada pamatskolas un Mūzikas
un mākslas skolas pūtēju orķestris 4. martā
Rīgas un Pierīgas novadu izglītības iestāžu skatē
Rīgā ieguva 1. pakāpi ar 41,77 punktiem. Viņiem
vēl priekšā 29. aprīlī fināla skate Rīgā.
Inčukalna tautas nama pūtēju orķestris

(vadītājs Vitalis Kikusts) 1. aprīlī devās uz
Jelgavu un piedalījās IX Latvijas pūtēju orķestru konkursā, rezultātā 3. vieta.

Koriem skates vēl priekšā

9. aprīlī Siguldā koru skate jauktajam korim
„Mežābele” (vadītājs Vitalis Kikusts) un
senioru korim „Atblāzma” (vadītāja Ņina
Kiršteina);
28. aprīlī Pierīgas izglītības iestāžu tautas
deju kolektīvu skate, kurā piedalīsies Līgas
Dombrovskas 1.–2. klases „Minkāna” dejotāji.
No 17. līdz 19. martam uz starptautiskām
deju sacensībām Berlīnē devās „Born To
Dance” vadītāja Kitija Vāvere un dejotāja
Sāra Veinberga.
Tie bija lieliski iespaidi un labi panākumi star-

ptautiskās sacensībās. Kitija ieguva 1. vietu
„Modern Ace” kategorijā, 2. vietu „Pro Am” (pāru
kategorijā) un 6. vietu „Intermediate Adult” kategorijā. Sāra Veinberga – gan 1. vietu „Novice
Teen” grupā, gan 1. vietu „Modern Teen” grupā.
18. martā līnijdeju sacensībās Balvos Lauma Vītola ieguva 1. vietu „Newcomer Youth”
grupā, 3. vietu „Modern Teen” grupā, bet
Arta Kerna – 2. vietu „Newcomer Youth” grupā un 4. vietu „Modern Teen” grupā.

Tuvākie plāni mūsdienu deju
grupai „Born To Dance”
(vadītāja Kitija Vāvere):

7.–9. aprīlī deju sacensības Baložos „Rīgas
kauss 2017”; 15. aprīlī – deju sacensības
Igaunijā; 30. aprīlī – deju sacensības Ādažos.
Lai izdodas!
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Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji! Lielās talkas organizatori
Turpinājums no 1. lpp.
Rezultātā šobrīd ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu pirmsskolas
izglītības iestādi „Gregucis” apmeklē jau 11 bērni. Minētais pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs par vienu
bērnu tiek noteikts katra gada janvārī, 2017. gadā noteiktais atbalsts
ir 216,02 eiro mēnesī.
Jāpiebilst, ka jaunā bērnudārza
izveide ir ļoti patīkams notikums,
īpaši tiem vecākiem, kuru bērni jau
vairāk nekā gadu pēc reģistrācijas
gaidījuši bērnudārza uzņemšanas
rindā. Prieks, ka arī Inčukalnā dzīvo daudz jauno ģimeņu, kurās katru
gadu dzimst bērni, un mēs ar to lepojamies. Novēlu, lai jaunajā bērnudārzā bērni jūtas kā mājās un lai pedagogu kolektīvs spēj mācīt bērnus
darīt labus darbus un sapņot lielus
sapņus.
Uzskatu un iestājos par to, lai
visiem mūsu novada pirmsskolas
vecuma bērniem būtu iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, savukārt
pašvaldībai ir jārod līdzekļi, lai šo
iespēju realizētu. Tāpēc apkopojam
datus un plānojam Gaujas ciemā
uzbūvēt jaunu bērnudārzu ar 100
vietām. Realizējot šo projektu, mēs
spertu ievērojamu soli, lai izskaustu
mūsu bērnudārzos rindas, uzlabotu
novada bērnudārzu kopējo pakalpojumu kvalitāti, kā arī rastu iespēju

veco ļaužu Sociālās aprūpes mājai
„Gauja” plašāk izmantot šobrīd esošās telpas, paplašinot vietu skaitu,
pēc kurām pieprasījums pārsniedz
piedāvājumu.

aicina jūs piedalīties desmitajā Lielajā talkā
Latvija zaļa, Latvija zaļāka, Latvija viszaļākā

Projektu konkurss
„Novadnieki novadam”

Ņemot vērā iedzīvotāju atsauksmes
un ierosinājumus par pagājušajā
gadā uzsākto projektu, arī šogad
Inčukalna novada dome ar mērķi veicināt iedzīvotāju iniciatīvu
kultūras, sporta un citu publisko
pasākumu organizēšanā rīko projektu konkursu „Novadnieki novadam”. Šī ir lieliska iespēja ikvienam
iedzīvotājam piedāvāt savu radošo,
nestandarta ideju novadam nozīmīgā sabiedriskās dzīves jomā un
to realizēt. Kopējais projektu realizācijai pieejamais finansējums ir
5000 eiro. Aicinu novadniekus būt
uzņēmīgiem, aktīviem un piedāvāt savu redzējumu, kā mēs visi
kopā varam veidot mūsu novadu
krāšņāku, daudzveidīgāku un dzīvespriecīgāku. Plašāka informācija
par projektu konkursu „Novadnieki
novadam” lasāma 7. lpp.
Novēlu visiem veiksmi un izdošanos!
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs

SOCIĀLĀ JOMA NOVADĀ
15. februāra Inčukalna novada domes sēdē apstiprināti grozījumi
saistošajos noteikumos „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”, kas
paredz palielināt sociālo atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām:
1) palielināts ienākumu līmenis maznodrošinātā statusa iegūšanai no
214,- uz 300,- EUR;
2) pabalsts cienījama vecuma personām tiek piešķirts 30,- EUR apmērā 75; 80 un 85 gadu jubilejā, 90 gadu jubilejā un pēc tam katru gadu
piešķir 50,- EUR.
Maza atskaite iedzīvotāju zināšanai: par 2016. gadu sniegta sociālā
palīdzība 787 mājsaimniecībām un veikts arī sociālais darbs, kurās ir konstatētas sociālās problēmas, pieņemti 1230 lēmumi un 1474 iesniegumi.
• Gada laikā 92 klienti nosūtīti pie psihologa uz konsultācijām. Sociālā
dienesta klientiem tiek piedāvāts arī aprūpes mājās pakalpojums.
• 17 bez vecāku gādības palikušiem bērniem un 22 vientuļajiem senioriem nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālā dienesta līgumiestādēs.
• 29 personām ar īpašām vajadzībām nodrošināts asistenta pakalpojums. 28 personas nosūtītas valsts finansētai sociālai rehabilitācijai.
• Organizētas divas senioru balles un divas ekskursijas senioriem, kā arī
apsveikumi apaļajās jubilejās. Katru gadu tiek organizēts brauciens uz
Aglonas Dievmātes katedrāli.
• Ziemassvētkos tiek organizēti Ziemassvētku eglītes pasākumi ar sal
dumu paciņām visiem pirmsskolas bērniem.
• Sociālā dienesta pārraudzībā darbojas trīs dienas centri, kas piedāvā pakalpojumus gan bērniem un jauniešiem, gan senioriem. Ar sociālā
dienesta atbalstu dienas centrā „Vangaži” veiksmīgi darbojas Amatnieku
kopa, iesaistot jaunatni un vecāka gadagājuma klientus. Sociālais dienests atbalsta arī invalīdu biedrības un Sarkanā Krusta darbību novadā.
• Aizsākts vērienīgs DI projekts – personām ar īpašām vajadzībām dažāda veida pakalpojumu nodrošināšana.
• Sociālais dienests nodrošina arī specializētā transporta pakalpojumus
personām ar pārvietošanās grūtībām.
• Regulāri gada laikā katru trešdienu visā novadā četros sadales punktos trūcīgie un maznodrošinātie klienti var saņemt zupas pakalpojumu.
Vasaras periodā tiek piedāvāta arī humānā palīdzība.
Veiksmīgi norit sadarbība ar Inčukalna novada bāriņtiesu, pašvaldības
policiju, izglītības un medicīnas iestādēm.
Viss iepriekš minētais tiks nodrošināts arī šogad. Visi laipni gaidīti Sociālajā dienestā.
Zinaīda Gofmane,
Sociālā dienesta vadītāja

Pievērs uzmanību!

Lai sekmētu novada teritorijas sakopšanu, Inčukalna novada dome ir
nolēmusi izvietot lielgabarīta konteinerus talkas dienā un laika posmā
no 2017. gada 21. aprīļa līdz 2017. gada 24. Aprīlim, sekojošās vietās:

Inčukalna ciematā:

• Plānupes ielas un Ausmas ielas krustojumā
• Zvaigžņu ielas un Smilšu ielas krustojumā
• Miera ielā pie Vecajiem kapiem
Turpinājums no 1. lpp.

Ko tas nozīmē – būt
zaļākajai valstij pasaulē?

• Tas nozīmē katrā cilvēkā iedēstīt
atziņu, ka tikai veselā-maksimāli
tīrā-vidē ir iespējams saglabāt labu
veselību.
• Laba katra cilvēka veselība nozīmē veselas nācijas veidošanos –
tas ir priekšnoteikums, lai cilvēks
pilnvērtīgi varētu dzīvot un īstenot
dzīvē savus mērķus, līdz ar to valstij
ir arvien vairāk sasniegumu dažādās
nozarēs, tajā skaitā sportā, zinātnē, mākslā, uzņēmējdarbībā, valsts
pārvaldē.
• Tas nozīmē apzināties, ka viss, ko
patērējam, nonāk vidē un no tās atpakaļ pie cilvēka, pie mūsu bērniem
un mazbērniem.
• Tas nozīmē valsts politikas, pašvaldību, nevalstisko organizāciju,
visu iedzīvotāju apliecinātu vēlmi
šādus mērķus sasniegt un saskaņot
savu darbību ar izvēlēto mērķi.

Mēs vēlamies:

Lai Latvijas iedzīvotāji būtu veseli,
uzņēmīgi un spēcīgi, lai no mūsu
valsts būtu aizvien vairāk pasaules
līmeņa uzņēmēju, sportistu, mākslinieku un zinātnieku, jo tikai veselā
miesā var mājot vesels gars.
Lai pasaules valstis vēlētos importēt no Latvijas ekoloģisko produkciju tieši tās augstās kvalitātes
dēļ, lai Latvijā attīstītos aktīvā atpūta, ekoloģiskā lauksaimniecība,
zinātne, preventīvā veselība, veselības tūrisms un citas nozares.
Lai veselīga un zaļa Latvija
ir mūsu pastāvēšanas identitāte, mūsu PATIESAIS VEIKSMES

Gaujas ciematā:

• Blakus sadzīves atkritumu konteineriem, kas atrodas netālu no katlu
mājas
• Krasta ielā

Vangažu pilsētā (22.04.2017. – uz 1 dienu):
• Senču ielas un Dārza ielas krustojumā
• Parka ielas un Skolas ielas krustojumā
• Gaujas ielas un Priežu ielas krustojumā

Lielgabarīta konteinerus tiks izvietoti arī:

• pārvietojot pēc nepieciešamības Kārļzemniekos un Ievkalnu ielā
• pārvietojot pēc nepieciešamības Meža mierā un pie Vangažu stacijas,
• Egļupē DKS ‘’ Draudzība ‘’teritorijā
• Kļavās DKS ‘’ Kļavas ‘’ teritorijā
• Vangažu kapu teritorijā (22.04.2017. – uz 1 dienu).

STĀSTS. Ja esi par šādu Latviju –
līdzdarbojies!
Talkas norisi kopumā (tajā skaitā
savākto atkritumu izvešanu) katrā
novadā un republikas pilsētā pārrauga Lielās talkas koordinators.
Inčukalna novadā arī šogad tas ir
Inčukalna pagasta pašvaldības ēku
un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs Arnis Uzuliņš, tālrunis
29453100, e-pasts: arnis.uzulins@
incukalns.lv.
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā talkā, ir – vēlēšanās to darīt! Savukārt pašvaldības
iestādes un struktūrvienības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti
ikvienā pilsētā un ciemā organizē
kolektīvas talkas.
Tas nozīmē, ja gribi pieteikt savu
talkas vietu, tad reģistrē to Talkas
mājas lapā www.talkas.lv).
22. aprīlī tu vari pievienoties kādai
no šīm talkas vietām. VISAS PIETEIKTĀS TALKAS VIETAS INČU-

KALNA NOVADĀ BŪS REDZAMAS
TALKAS.LV KARTĒ. Informācija par
pieteiktajām talkas vietām Inčukalna novadā būs pieejama arī mājas
lapā www.incukalns.lv un uz informācijas stendiem.
TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI,
KAS ŠOGAD IR BALTĀ KRĀSĀ.
Baltos maisus bez maksas būs iespējams saņemt 22. aprīlī ikvienā
www.talkas.lv pieteiktajā talkas
norises vietā pie talkas atbildīgā vai
koordinatora.
Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj pieteiktajā talkas vietā un
jāinformē talkas atbildīgais. Talkas
atbildīgais savukārt informē koordinatoru par precīzu šo maisu atrašanos vietu un aptuveno skaitu.
Visa informācija par Lielās talkas
aktualitātēm ir pieejama interneta
mājas lapā www.talkas.lv.
Arnis Uzuliņš.
Lielās talkas koordinators
Inčukalna novadā

Godājamie Vangažu iedzīvotāji!
Ir pienācis pavasaris, un varam kritiski novērtēt, kā izskatās mūsu pilsētas zaļā teritorija.
Diemžēl tās vietas, kuras tika sakoptas pagājušā gada lielajā talkā, atkal ir piemētātas un piegružotas. Zinu, ka pie
mums Vangažos, tāpat kā visur mūsu valstī, vidi piegružo un piesārņo vieni cilvēki, bet viņu atstāto savāc pavisam
citi – tie, kuri ne tikai talkas dienā, bet arī ikdienā saudzē apkārtējo vidi un neatļaujas to piegružot. Cilvēki, kuriem
nav vienalga, kā izskatās tā vieta, kurā viņi dzīvo. Paldies viņiem par to.
Tāpēc vēršos pie jums, vangažnieki, tiem, kam nav vienalga. Vienojieties un kopējiem spēkiem talkas dienā savāciet gada
laikā sakrājušos gružus mūsu zaļajās teritorijās. Sevišķi nepievilcīga izskatās Parka iela 6 un t.s. šķūnīšiem pieguļošais mežs.
Piesakiet talkošanas vietas, saņemiet maisus atkritumiem, pēc tam piesakiet pārvaldē vietas, no kurām izvest savākto.
Gribētu cerēt, ka šo izlasīs un pārdomās arī kāds no tiem, kas atstāj pilsētā šos gružus un netīrību. Ja tā – pievienojieties tiem, kuri nokops jūsu atstāto. Tā būs pareizi, un mūsu Vangaži būs tīrāki.
Juris Jakubovskis,
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
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Pavasaris Mūzikas un mākslas skolā!
Ar aktīvu rosību ienācis pavasaris
Mūzikas un mākslas skolā. Pirmie
2017. gada mēneši atnesuši ne mazums interesantu un svarīgu notikumu.
Marta sākumā skolas pūtēju orķestris
devās uz Rīgu, lai mērotos spēkiem ar
citiem orķestriem ikgadējā pūtēju orķestru skatē. Rezultāts ir labs – I pakāpe un biļete uz finālu 29. aprīlī. Paldies
jauniešiem, diriģentiem Vitalim Kikustam un Kasparam Puikevicam-Puikevskim, skolotājiem Jānim Raslavam un
Kārlim Circenam par ieguldīto darbu un
sniegto mūzikas baudījumu.
Savukārt 6. un 7. marta pievakares
ieskandināja mūsu tradicionālie zēnu
koncerti – „Zēnu muzikālais sveiciens”! Tā kā zēnu – Mūzikas nodaļas
audzēkņu – skolā ir ap 50, koncerti
izvērtās patiešām daudzveidīgi – klavieru, saksofona, klarnetes, vijoles,
alta, trompetes, tenora, trombona,
akordeona, ģitāras skaņas priecēja ikkatru atnākušo klausītāju. Klausītāju

sejās mirdzēja prieks un lepnums par
brašajiem puišiem. Īpašs paldies koncertu vadītājiem Kasparam un Jurijam,
kuri uzbūra brīnišķīgu vakara noskaņu
un prieku.
Īpaši ražīgs laiks iestājies mūsu skolas
jaunajiem māksliniekiem. Februārī tika
saņemtas sešas atzinības un divi diplomi VII Starptautiskajā bērnu un jauniešu glezniecības un grafikas konkursā
„Saules krasts – Brīnums”. Skolotājas
Kristīnes Rones audzēkne Inese Reinfelde ieguva I pakāpes diplomu, bet
skolotājas Ingūnas Lindes audzēkne
Sofija Grigorjeva – II pakāpes diplomu. Un pavasarī jauni sasniegumi –
atzinība, sudraba godalga audzēknim
Emīlam Dzērvem Jūrmalas Mākslas
skolas organizētajā Starptautiskajā
vizuālās mākslas konkursā bērniem un
jauniešiem „Es dzīvoju pie jūras 2017”,
kā arī dalība III kārtā vizuāli plastiskās
mākslas valsts konkursā!
Jau trešo reizi mūsu skola rīkoja
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
konkursu jaunajiem vijolniekiem. Šo-

PII „Jancis” un PII „Minka” viesojās pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāji no Igaunijas

gad atsaucās 19 pašvaldību mūzikas
un mākslas skolas ar 26 dalībniekiem.
Kompetentas žūrijas virsvadībā, skolotāju, koncertmeistaru, draugu un
vecāku uzmundrināti, jaunie censoņi
mērojās spēkiem trīs vecuma grupās –
A, B un C. Bērni bija mērojuši ceļu no
Baltinavas, Varakļāniem, Vecumniekiem, Krimuldas, Sējas, Madlienas,
Bauskas, Salaspils, Ozolniekiem, Balviem, Ulbrokas, Baldones, Babītes,
Salacgrīvas, Staiceles, Līgatnes, Ikšķiles, Engures un Inčukalna. Mūsu skolu
pārstāvēja skolotājas Līgas Zaulas 6.
vijoles klases audzēkne Līva Ozola, kas
savā vecuma grupā ieguva atzinības
rakstu. Apsveicam Līvu, skolotāju Līgu
Zaulu un koncertmeistari Līgu Ceru!
Šajā saulainajā trešdienā izskanēja tik
daudz skaistas vijoļmūzikas un pie Latvijas debesīm atkal iemirdzējās mazās
mūzikas zvaigznītes! Mums ir tik daudz
talantīgu, centīgu un varošu bērnu,
kā arī nesavtīgu skolotāju, kas palīdz
slīpēt mazos dimanta graudiņus. Gribu pateikt milzīgu paldies visiem, kas

Par vizīti Vangažu pilsētas PII „Jancis” plašāk stāsta vadītāja Kadrija
Janisele: „15. martā Vangažu pilsētas
PII „Jancis” pieredzes apmaiņas vizītē
viesojās kolēģi no Igaunijas. Tikšanās
sākumā stāstījām par mūsu pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā un, protams, par to, kā mēs strādājam šeit,
Vangažos. Izrādījām iestādes telpas
un bērnu gatavotos radošos darbiņus.
Mums ir ar ko lepoties. Esam radījuši
interesantu, labvēlīgu vidi bērnu radošai izpausmei. Kā pirmsskolas izglītības
iestāde esam „citādāka”. Mums ir netradicionāls grupu iekārtojums, grupas
vizuāli atšķiras cita no citas ar savu
iekārtojumu, un katra grupa paredzēta kādam konkrētam bērnu vecumam,
un atbilstoši šim vecumam grupās tiek
iegādātas rotaļlietas un nepieciešamie

mācību līdzekļi, lai bērni varētu radoši
darboties. Patiess prieks par to, ka igauņu kolēģi ļoti atzinīgi novērtēja mūsu
sasniegumus un iespējas – dalību dažādos projektos, ekskursijas, izlaidumu
tradīcijas, nodarbības dabā, eksperimentus, talkas, pasākumus un radošās
darbnīcas kopā ar vecākiem brīvdienās
un daudzus citus pasākumus.”
Par vizīti PII „Minka” turpina stāstīt vadītāja Indra Podziņa: „Savukārt
16. martā savas durvis pirmsskolu
vadītājām un metodiķēm no Igaunijas
vēra PII „Minka”. Četras stundas kopā
ar igauņu kolēģēm paskrēja nemanot
un ļoti dinamiski. Dārziņš uzreiz piepildījās ar pozitīvu enerģiju un smiekliem.
Igauņu pedagoģes kopā ar „Minkas”
lielākajiem bērniem „Sprīdīšiem”, „Kukainīšiem” un „Taurenīšiem” spēlēja
orķestrī, stādīja sīpolus, mācījās latviešu valodu un pat vingroja. Interesanti bija gan lielajiem, gan mazajiem.
Viesošanās noslēgumā igauņu kolēģes
azartiski piedalījās „Minkas gudrajās
spēlēs”, kuru laikā mēs kolēģēm rādījām un stāstījām par to, kādas pedagoģiskā darba metodes mēs izmantojam
darbā ar bērniem. Liels paldies visam
„Minkas” kolektīvam un bērniem par
atsaucību un sirsnību, uzņemot viesus!”

Mūzikas un mākslas skolas
aktualitātes aprīlī un maijā

6. aprīlī mūsu skolas audzēknis
Eduards Strauts piedalīsies jauno ģitāristu konkursā „Kur tad tu nu biji”
Mārupē, vizuāli plastiskās mākslas

audzēkņi kuplinās Mākslas dienas
Inčukalnā, 27. aprīlī gaidīsim pie sevis
ciemos Vangažos mazos pirmsskolas
vecuma bērnus uz iepazīšanās koncertu, bet 3. maijā Vangažu kultūras
namā visi dosimies uz mūsu skolas
jauno mākslinieku izstādes atklāšanu
un Krimuldas un Limbažu simfoniskā
orķestra koncertu!
Gaidīsim pie sevis ciemos! Lai mums
visiem rosīgs, ražīgs pavasaris!
Ieva Kikuste,
Mūzikas un mākslas skolas
direktore

SKOLAS AKTIVITĀTES

Aprīlis – Inčukalna pamatskolas sadraudzības mēnesis
Pavasaris ir klāt! Spožie saules stari
silda skolēnu un skolotāju sirdis. Arvien grūtāk paliek skolēniem nosēdēt skolas solos. Laiks ir aizskrējis
nepiedodami ātri, un 2016./2017.
mācību gads tuvojas izskaņai.

Inčukalna novada PII „Jancis” un PII
„Minka” pieredzes apmaiņas vizītes
ietvaros laipni un radoši uzņēma
kolēģus no Igaunijas. Kopumā divu
dienu darba vizītē Vangažos un Inčukalnā viesojās 30 pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki
un pedagogi no mūsu sadraudzības
pilsētas Saues un citiem Tallinas reģiona novadiem.

iesaistījās šīs dienas tapšanā – saviem
kolēģiem, pašvaldībai un uzņēmējam
Ali Šihalijevam.
29. martā skolas muzikanti dosies
ciemos pie kaimiņiem Garkalnē, kur
priecēs klausītājus ar saviem priekšnesumiem.

Tik daudz šajā mācību gadā ir izdarīts, piedzīvots un vēl tik daudz darāmā ir nākotnē. Inčukalna pamatskola ir uzsākusi veidot draudzīgas
saites ar vairākām citām mācību iestādēm gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Februārī mūsu skolā viesojās Jelgavas 2. pamatskolas skolēni
un pedagogi, kora „Zvoņica” jaunākā
grupa ar vadītāju Jeļenu Vavilovu un
teātra studija „Zabava” ar vadītāja
Ludmilu Freju.

Ciemiņi 1.–4. klases skolēnus iepazīstināja ar senām slāvu tautu tradīcijām pavadot ziemu un sagaidot
pavasari. Skolēni kopā ar pedagogiem baudīja dziesmas, spēlēja rotaļas, skatījās teātra izrādi par Pelnrušķīti. Pēc pasākuma viesi devās
nelielā ekskursijā pa mūsu skolu.
Jelgavniekiem pie mums ļoti patika.
Ar sajūsmu Jelgavas bērni ieskatījās mūsu skolas kabinetos, iepazinās ar skolas vēsturi un tradīcijām.
21. aprīlī ciemos uz Jelgavu brauks
arī inčukalnieši. Uz Jelgavu dosies
Inčukalna pamatskolas pūtēju orķestris un tā vadītāji – Vitalis Kikusts un Kaspars Puikevics-Puikevskis. Inčukalna pamatskolas orķestris jelgavniekiem dāvinās koncertu.

Inčukalna pamatskolas vadība slēgs
draudzības līgumus, un abas skolas
iesaistīsies kopīgos skolu projektos.
Oktobrī projektā „Sporto visa
klase” iesaistītā 4. klase viesojās
Ēsmaes pamatskolā Igaunijā, Saues
apriņķī.
Jautrās sporta spēles, kopīgās aktivitātes tagad notiks arī pie mums.
28. aprīlī mūsu igauņu draugi brauks
uz Inčukalna pamatskolu. Skolēni
turpinās veidot draudzīgās saites ar
saviem igauņu vienaudžiem, sacentīsies tautas bumbā, futbola spēlē,
skries jautrās stafetes un iepazīs
galda hokeju. Vedīsim viesus pārgājienā, rādīsim Latvijas skaisto dabu.
Agnese Kalniņa,
Sporta pedagogs

ZIŅO REĢIONĀLĀ PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas
atskaite par paveikto līdz 2017. gada 29. martam
Saņemtie izsaukumi 262:
• Inčukalnā – 68
• Vangažos – 97
• Gaujā – 36
• Pārējā Inčukalna novada administratīvā teritorija – 61
Izsaukumu sadalījums:
• Alkohola lietošana neatļautās vietās – 6
• Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana – 24
• Citām iestādēm nepieciešama palīdzība – 13
• Gulošas personas, kuras alkohola
lietošanas rezultātā ir zaudējušas
spēju patstāvīgi pārvietoties – 10
• Ģimenes un kaimiņu konflikti – 35
• Jebkāda veida darbība, kas traucē
novada iedzīvotāju mieru – 21
• Cita veida informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu – 153

•
Kopā sastādītie administratīvā
pārkāpuma protokoli: 82
• No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minētajiem
pārkāpumiem – 57
• Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem – 14
• Administratīvā pārkāpuma protokoli/lēmumi par ceļu satiksmes noteikumu (apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu) neievērošanu – 11
Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā
ne tikai nokūst sniegs un sāk plaukt
pirmie pumpuri, bet diemžēl sāk parādīties arī pirmie kūlas ugunsgrēki.
Ņemot vērā to, ka Latvijā jau ir reģistrēti pirmie kūlas ugunsgrēki, Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna
novada nodaļa pastiprināti pievērsīs
uzmanību tiem nekustamajiem īpašumiem, kuros obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanas dēļ ir
izveidojusies kūla.
Reģionālās pašvaldības policijas

Inčukalna novada nodaļa vēlas atgādināt tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas rudenī nezināmu iemeslu
dēļ nav spējuši vai ir aizmirsuši sakopt
savus īpašumus, kā rezultātā jau šogad tajos ir izveidojusies kūla, sakopt
savus īpašumus vismaz tagad.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, ir paredzēta atbildība, kas fiziskajām personām uzliek naudas sodu
no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro,
bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro.
Rūpēsimies par to, lai mūsu novads būtu drošs un sakopts, visi
kopā!
Mums rūp jūsu drošība!
RPP INN, tālr. 67937102
Zintis Šaicāns,
Reģionālās pašvaldības policijas
Inčukalna novada nodaļas priekšnieks
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NOVADA VĒSTIS

Beates Circenes
Lieldienu mielasta meistarklase

Beate Circene ir Inčukalna novadā labi zināma pavāre un iecienīta mājas kūku,
toršu un kliņģeru meistare. Savas kulināres gaitas viņa uzsāka leģendārajā „Sēnītē”, bet šobrīd nereti ir sastopama Inčukalna „Elvi” veikala kulinārijas stendā.
Gatavojot ēdienu sev un ģimenei, arī tiem, kuri ikdienā ar pavārmākslu ir uz jūs,
Beate iesaka nebaidīties un ļauties radošajam procesam. Visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem novēlot priecīgus gaidāmos svētkus, Beate dalījās ar padomu,
kā savai ģimenei pagatavot vieglu, veselīgu un gardu Lieldienu rīta mielastu.

Aukstā gaļa
Lieldienu noskaņā

Process:
• Pagatavošanas ilgums – līdz 2 stundām
• Porciju skaits – 4–5 cilvēkiem
• Sarežģītība – vidēja
• Aukstā gaļa jāatstāj ledusskapī pa
nakti, lai sastingst
Sastāvdaļas:
• 700–800 g vistas gaļas šķiņķīšu vai
stilbu, nav ieteicama fileja
• 200 g zaļo zirnīšu (šoreiz izmantoti
jau gatavi konservētie zirnīši ar burkāniem 0,5 l burciņā)
• pēc garšas sāls, smaržīgie pipari,
lauru lapas, apcepti sīpoli
• 40 g želatīna
• 4 vai 5 vārītas olas
1. Liek katlā gaļu, pārlej ar aukstu ūdeni, uzvāra, noputo, samazina karstumu,
turpina vārīt uz lēnas uguns. Pievieno
garšvielas – sāli, 3 smaržīgos piparus,
vienu mazu burkānu un pusi sīpola ar
visu mizu. Vāra aptuveni vienu stundu,
līdz gaļa ir mīksta.
2. Kamēr gaļa vārās, uzbriedina želatīnu,
40 g želatīna pārlej ar 100 ml auksta ūdens.
3. Izņem gaļu no buljona, lai mazliet
atdziest, tad atdala gaļu no kauliem un
ādas. Buljonu izkāš caur sietu. Vienā litrā karsta, bet ne vāroša buljona pieliek
uzbriedināto želatīnu, lai izkūst. Pagar-

šo, vai pietiek sāls.
4. Izvēlas, kādā formā būs aukstā gaļa
(šajā reizē tika izmantota kēksa forma).
5. Formas pamatā ielej nedaudz želejas
(aptuveni 1 cm biezumā), tai pievieno
nedaudz zirnīšu ar burkāniem un ievieto ledusskapī uz 10–15 minūtēm, lai
sastingst. Tad kārto sagrieztu izvārīto
gaļu, burkānus, zirnīšus, kā arī pa apli
saliek veselas vārtītas olas, kas lieliski
saskanēs ar Lieldienu noskaņu.
6. Noslēgumā visu formu piepilda ar atlikušo buljona želeju un liek ledusskapī
uz nakti, tad tā noteikti būs sastingusi.
Labu apetīti!
Padomi:
• Vistiņa jāvāra lēni, lai buljons ir
dzidrs.
• Ja vēlamies gardo auksto gaļu baudīt Lieldienu rītā, to vajadzētu pagatavot jau klusajā sestdienā.
• Lai auksto gaļu no formas būtu vieglāk izņemt ārā, visu formu uz pāris sekundēm ieliek karstā ūdeni.

Lieldienu rīta
biezpiena kūka
Process:
• Pagatavošanas ilgums – līdz 1 stundai
• Porciju skaits – 4–5 cilvēkiem
• Sarežģītība – vidēja
Sastāvdaļas:
• 4 laimīgu vistu olas
• 4 ēdamkarotes cukura
• 4 ēdamkarotes miltu
• 400 g biezpiena
• 500 g 35% saldā krējuma
• 25 g želatīna
• svaigas vai saldētas ogas
• pēc izvēles rieksti, žāvēti vai konservēti augļi, sukādes
• 10 ēdamkarotes cukura
• ½ tējkarotes vaniļas cukura
1. posms – kūkas pamatne
1. Atdala olas dzeltenumus no baltumiem.
2. Sakuļ dzeltenumus ar cukuru (cik
dzeltenumu, tik ēdamkarotes cukura), atsevišķi sakuļ baltumus (baltumus kuļ tik ilgi, kamēr, bļodu apgriežot otrādi, masa neslīd ārā).
3. Dzeltenumiem pievieno tik ēdamkarotes miltu, cik ir dzeltenumu, kārtīgi
iemaisa, lai masa ir vienmērīga, tad
uzmanīgi iecilā sakultos olu baltumus.
4. Cep 180 grādos 15 minūtes.
2. posms – kūkas krēms
1. Želatīnu pārlej ar 50 ml auksta
ūdens un atstāj uzbriest.
2. Biezpienu izberž caur sietu vai sablenderē.
3. Saputo saldo krējumu ar cukuru un va-

niļu, var nedaudz pierīvēt citrona miziņu.
4. Biezpiena masu lēnām samaisa
kopā ar sakulto saldo krējumu. Pagaršo! Ja garša ir laba, tad liek karstā ūdens peldē uzbriedinātā želatīna
trauciņu, maisa, kamēr tas izkūst.
5. Liek visu kopā (šoreiz tika izmantota 23 cm diametra tortes forma),
apakšā jāliek izceptā biskvīta kārta.
6. Biezpiena masu intensīvi maisot, pievieno izkausēto želatīnu, kārtīgi apmaisa
un lej formā, liek ledusskapī, lai sastingst.
7. Dekorēt var ar ogām (svaigām,
saldētām, konservētām), riekstiem,
marmelādi.
Padomi:
• Biezpiena masai var pievienot
marmelādi vai riekstus. Kūku droši
var gatavot iepriekšējā dienā. Bet, ja
ciemiņi jau „pie sliekšņa”, tad vismaz
30 min. pirms pasniegšanas jāļauj kūkai ledusskapī atpūsties.
• Pirms pievienot izkausēto želatīnu,
biezpiena masai ieteicams būt istabas temperatūrā.
Priecīgas Lieldienas
un labu apetīti!

Noslēdzies konkurss „Vangažu Cālis 2017”
31. martā Vangažu kultūras namā
notika bērnu vokālais konkurss
„Vangažu Cālis 2017”. Pasākumā
piedalījās 17 mazie dziedātāji, kurus sagatavoja mūzikas skolotājas
Liene Nesteroviča un Līga Cera.
Dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija – mūziķes Līga Vasiļjeva, Žanete
Jansone un Carnikavas tautas nama
vadītāja Alīse Vorobeja.
Bērnu sniegums tika vērtēts divās
vecuma grupās, līdz 4 gadu vecumam

„Skanīgākā Cāļa” titulu ieguva Marta Jankoviča, un 5, 6, 7 gadu vecuma
grupā „Skanīgākā Cāļa” titulu ieguva
Keita Ņikiforova. Uzvarētāji dosies tālāk uz Carnikavas kultūras namu, lai
piedalītos starpnovadu konkursā „Skanīgākais Cālis 2017”. Žūrijas apspriedes
laikā dziedāja bērnu vokālais ansamblis
„Karuselis” un Līgas Ceras mini mūzikas studija.
Paldies bērniem un skolotājām par
ieguldīto darbu un labo sniegumu!

2017. gada A PRĪLIS
INTERVIJA
Intervija ar Viktoru Grūtupu, SIA RĀMKALNI dibinātāju

Mērķis tuvākajiem 10 gadiem –
kļūt par pašpietiekamu ražotāju
Inčukalna novada populārās slēpošanas trases „Rāmkalni” ideja ir
dzimusi, pateicoties vaļaspriekam –
kalnu slēpošanai un neatlaidīgam
darbam –, kurš laika gaitā kļuvis par
veiksmīgu biznesu un visā Vidzemē labi pazīstamu atpūtas parku.
Šobrīd ir aizvadīta kārtējā ziemas
sezona, bet ar aktuālajiem darbiem
un nākotnes plāniem plašāk intervijā „Novadu Vēstīm” stāsta SIA
„Rāmkalni” dibinātājs, īpašnieks un
novada patriots Viktors Grūtups.
Iesākumā jāuzsver, ka, spītējot krīzei
un ugunsnelaimei, uzņēmums darbojas jau vairāk nekā 15 gadu, turklāt
tas nemitīgi attīstās, paralēli ziemas
un vasaras atpūtas parka sniegtajiem
pakalpojumiem „Rāmkalni” ir izveidojuši vienu no lielākajām un modernākajām sukāžu ražotnēm Baltijā.
Novadnieki noteikti būs pamanījuši
jaunuzcelto ražotni, kurā tiek ražotas
sukādes, sīrupi un pastilas no cidonijām, lielogu dzērvenēm, ķirbjiem,
aronijām, upenēm, rabarberiem, mellenēm, burkāniem un pīlādžiem.
Kādi ir jūsu uzņēmuma jaunumi?
Šobrīd esam kļuvuši par īstiem
zemniekiem. Mani pašu tas patīkami
pārsteidz, jo esmu diplomēts jurists,
bet dzīve ir ievirzījusies pavisam citā
jomā. Šobrīd eju kursos un apgūstu
lauksaimniecības zinības. Man pašam
tas ļoti patīk, un tieši ar lauksaimniecību arī plānoju nodarboties nākotnē.
Mums ir mērķis attīstīt ražošanu tā,
lai tā ir pašpietiekama, ar to domājot,
ka pārtiekam no tām izejvielām, ogām
un dārzeņiem, ko paši izaudzējam. Jau
šobrīd paši audzējam cidonijas 20 ha
un ķirbjus 4 ha platībā. Šogad plānojam
rabarberu ražu no 2 ha liela lauka, būs
arī mazliet aroniju un upeņu. Jāsaka,
ka mēs apsaimniekojam arī purva platības Latgalē, tur 10 ha platībā aug
dzērvenes. Otrs uzņēmuma attīstības
virziens ir saistīts ar eksporta veicināšanu, aktīvi piedalāmies dažādās
starptautiskās izstādēs. Piemēram,
nesen atgriezāmies no Dubajā organizētās izstādes „Gulf Food”, kurā satikām jaunus partnerus no AAE, Korejas,
Holandes, Japānas un citām valstīm.
Zīmīgi, ka tieši Japānā mūsu produkcija ir diezgan pieprasīta. Šādas lielās
izstādes visu cauru gadu notiek Ķīnā,
Francijā, Vācijā un citur, nozīmīgākajās
ar LIAA un Zemkopības ministrijas atbalstu piedalāmies arī mēs.
… un kā ar atpūtas parku?
Nekas, kas attiecas uz atpūtas
parku, bistro, restorānu, rodeļiem un
mūsu veikaliem nav atstāts otrajā
plānā. Arī atpūtas parks strādā katru
dienu, un tā sniegtās iespējas katru
sezonu pilnveidojam.
Vai Inčukalna novadam ir tūrisma
potenciāls?
Inčukalnam ir tūrisma potenciāls,
un „Rāmkalni” tam ir labs pierādījums.
Inčukalns ģeogrāfiski ir veiksmīgā vietā – pa ceļam uz mūsu tūrisma Meku
Siguldu. Inčukalns ir kā vārti uz Gaujas

Nacionālo parku, un mēs arī to veiksmīgi izmantojam. Plus mums ir Gauja, kas
ir kolosāla dabas dāvana. Nereti mūsu
sadarbības partneri no ārzemēm, redzot Gaujas lokus, izsaka vēlmi šeit atgriezties kā tūristi. Es varu droši teikt,
ka ārzemniekiem, ar kuriem mēs strādājam Latvijā, patīk, viņi novērtē Latvijas skaistumu, tās neskarto un nereti
mežonīgo dabu, arī vides tīrību un izvēlas Latviju par tūrisma galamērķi. Vasarās apmeklētāju nacionālā palete ir ļoti
raiba, no visas pasaules. Ziemas/rudens
sezonā īpaši ir pieaudzis igauņu apmeklētāju skaits, gandrīz katru dienu pie
mums viesojas kāds igauņu kaimiņš –
esam pa ceļam uz Tartu. Uzskatu, ka
mums ir ko parādīt ārzemniekiem, un tā
ir sanācis, ka darba dēļ esmu ļoti daudz
ceļojis, un es varu teikt, ka mēs dzīvojam ļoti skaistā zemē, Latvijas daba
ir fantastiska. Skaidrs, ka no biznesa
viedokļa mīnus ir tas, ka mums ir maz
cilvēku, bet par to dabas bagātību un
mieru, kas mums ir teju uz katra soļa,
daudzās zemēs cilvēki var tikai sapņot.
Vai zini, kas ir „Enter Gauja”?
Gaujas Nacionālā parka tūrisma
klasteris „Enter Gauja” ir lieliska iniciatīva, un tas ir viens no veidiem, kā
mēs varam realizēt savu tūrisma potenciālu. Manuprāt, „Enter Gauja” ir
īsta organizācija īstajā vietā un viņu
piedāvātais produkts ir viens no spēcīgākajiem valsts tūrisma nozarē.
Kas pēdējā laikā ir iepriecinājis
vai apbēdinājis?
Valsts kontekstā kopumā mani
iepriecina jau minētais LIAA un Zemkopības ministrijas atbalsts. Šajā ziņā
ir patīkami, ka valsts saprot, ka uzņēmēji reāli pelna naudu, lai uzturētu
valsts funkcionalitāti. Arī no pašvaldības mēs jūtam to pašu pozitīvo attieksmi. Prieks, ka cilvēki novērtē, ka
mēs šeit esam un dodam darba vietas
un spodrinām novada tēlu. Grūtāk ir
pielāgoties nemitīgajām nodokļu politikas izmaiņām, protams, jāsaprot, ka
valsts ir dzīva sistēma un arī nodokļu
jautājumos var būt izmaiņas laiku pa

laikam, tomēr vēlētos lielāku stabilitāti ilgtermiņā.
Vai netrūkst darbaroku?
Nekad nav bijis tā, ka šajā jautājumā mēs saskartos ar kādam nepārvaramām grūtībām, bet, tā kā mēs esam
samērā liels uzņēmums, pie mums
strādā vairāk nekā 160 cilvēku. Protams, šad un tad trūkst speciālistu.
Es neteiktu, ka Inčukalna novadā būtu
dramatiska situācija, bet atrast labu
speciālistu dažkārt nav viegli. Priecē,
ka esošie darbinieki pie mums strādā
ilgi un rotācija ir maza.
Ko jaunu mēs varam gaidīt?
Kas attiecas uz atpūtas parku, mēs
plānojam papildināt laivu nomas floti,
kā arī veikt citas nelielas izmaiņas, lai
pilnveidotu produktus un pakalpojumus, protams, centīsimies uzturēt
esošo un cilvēku iemīļoto kvalitāti.
Kas attiecas uz ražošanu – mūsu
mērķis viennozīmīgi ir palielināt eksportu un nostiprināties pašmāju tirgū.
Vēlamies nostiprināties lauksaimniecībā, lai mēs būtu stabili un nodrošinātu sevi ar nepieciešamo izejvielu
bāzi. Pavisam drīz mainīsim produktu
iepakojumu, arī Latvijas tirgū pāriesim uz tā saucamajiem „Doy Pack”*,
kuru lietošana ikdienā ir daudz ērtāka.
Ko jūs novēlētu lasītājiem?
Mūsu cilvēki ir čakli un apzinīgi, to var
just gan šeit uz vietas, gan visur plašajā pasaulē. Novēlu, lai pietiek spēka un
izturības darbam un atrodas laiks arī
atpūtai. Galvenais – nevajag zaudēt optimismu arī ikdienas skrējienā un rūpēs.
Lai vairotu pozitīvas emocijas un kopābūšanas prieku, 1. maijā aicinu visus novadniekus ar bērniem, ģimenēm un draugiem piedalīties jestrākajā un aktīvākajā
atpūtas pasākumā uz ūdens – „Laivu
karnevālā”. Esam iedibinājuši lielisku
tradīciju, jau septīto gadu organizēsim
laivu braucienu Gaujas posmā no Siguldas līdz atpūtas parkam „Rāmkalni”.
*hermētiski ar folijas aizsargkārtu
pārklāti un vairākkārt atverami/aizverami maisiņi
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Inčukalna novada pašvaldības projektu konkursa „Novadnieki novadam” nolikums
Inčukalnā 2017. gada 15. martā (protokols Nr.3-20.§.)

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Nolikums nosaka projektu konkursa „Novadnieki novadam” (turpmāk –
konkurss) 2017. 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);
3.2. sporta pasākumu organizēšana
un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana (pielikums Nr.2).
4. Konkursu organizē Inčukalna
novada pašvaldība (reģistrācijas
Nr.90000068335, adrese: Atmodas
iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads).

II. PROJEKTA IESNIEDZĒJS

5. Konkursa ietvaros juridiskas personas vai fiziskas personas, kas reģistrējušas Valsts ieņēmumu dienestā
(turpmāk tekstā – VID) savu saimniecisko darbību, var pieteikt projektus,
kas saistīti ar kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, sniedz labumu
pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai
un kurus viņi paši spēj īstenot.
6. Projekta pieteikumu var iesniegt
nevalstiska organizācija (turpmāk tekstā – NVO) – biedrība vai nodibinājums,
citas juridiskas personas (izņemot paš
valdības iestādes un struktūrvienības)
(turpmāk tekstā – cita juridiska persona), fiziskās personas, kas reģistrējušas VID savu saimniecisko darbību.
7. Projekta dalībnieki paši izstrādā un
realizē projektu.
8. Viens pretendents var iesniegt ne
vairāk kā vienu projekta pieteikumu
katrā konkursa prioritātē. Viena projekta iesniedzēja dažādu projekta
pieteikumu aktivitātes nedrīkst pārklāties.
.

III. KONKURSA FINANSĒJUMS

9. Kopējais projektu realizācijai pieejamais Inčukalna novada pašvaldības finansējums ir EUR 5000,00, to
sadalot uz divām projektu konkursu
kārtām, otrajai kārtai nodrošinot pieejamo finansējumu ne mazāku kā EUR
1500,00.
10. Maksimālais finansējuma apmērs,
kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir EUR 800,00.
11. Projekta iesniedzējs projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no
citiem finansējuma avotiem.
12. Projektam piešķirtais finansējums
nevar tikt izmantots:
12.1. projekta administratīvā personāla izmaksu un citu administratīvo
izdevumu segšanai;
12.2. datortehnikas un citas biroja vai
sadzīves tehnikas iegādei;
12.3. projektiem, kas jau tiek īstenoti
vai ir pabeigti;
12.4. peļņas gūšanai;
12.5. kredītsaistību un parādu nomaksai;

12.6. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem;
12.7. būvniecības izmaksām;
12.8. prezentācijas izdevumiem.
13. Konkursa ietvaros tiek noteikti
šādi ierobežojumi pieprasītā finansējuma izlietojumam:
13.1. viena aktīva (materiālās vērtības) iegāde vērtībā virs EUR 213,00
pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos
un tikai tad, ja tas tiešā veidā nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai.
No pieprasītā finansējuma iegādātie
aktīvi vērtībā virs EUR 213,00 pēc
projekta realizācijas ir nododami paš
valdības īpašumā;
13.2. tērpu un sporta komandu formu
iegāde ir pieļaujama izņēmuma gadījumos, konkursa vērtēšanas komisijai
izvērtējot projekta pienesumu jaunrades un sporta attīstībā, taču nevar pārsniegt 50% no pieprasītā finansējuma;
13.3. simbolikas iegāde (krekliņi, cepurītes u.c.) var tikt iekļauti projekta
izmaksās, ja tiek iegādāti kā pašu ieguldījums;
13.4. balvu fonds ir pieļaujams izņēmuma gadījumos, konkursa vērtēšanas
komisijai izvērtējot tā nepieciešamību,
taču tas nevar pārsniegt EUR 50,00.
14. Konkursa vērtēšanas komisijai ir
tiesības samazināt projekta pieteikumā norādīto finansējuma apjomu,
t.sk. pilnībā atceļot atsevišķas izmaksu pozīcijas.

IV. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA

15. Konkursa nolikumu publicē Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
16. Konkursa nolikums ar pielikumiem, tai skaitā pieteikuma veidlapa,
tiek ievietota Inčukalna novada paš
valdības portālā www.incukalns.lv
(sadaļā Pašvaldība – Projekti).
17. 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. PROJEKTU PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA

18. Izstrādājot projekta pieteikumu,
sagatavo šādus dokumentus:
18.1. aizpilda projekta pieteikuma
veidlapu ar pielikumiem (konkursa
nolikuma pielikumi Nr. 4, 5, 6), ko
parakstījuši projekta iesniedzējs un
organizācijas vai institūcijas vadītājs;
18.2. ja nepieciešams, pievieno papildu informāciju atbilstoši projekta idejai (skices, attēli, nodarbību apraksti
u.tml.).
19. Datorrakstā aizpildītu projekta
pieteikuma veidlapu un tās pielikumus (konkursa nolikuma pielikumi Nr.
4, 5, 6) iesniedz divos eksemplāros
papīra formātā (viens no eksemplāriem var būt kopija). Pieteikuma veidlapa ar pielikumiem (konkursa nolikuma pielikumi Nr. 4, 5, 6) jāiesniedz arī
elektroniskā veidā (ierakstītu elektroniskā datu nesējā vai arī līdz konkrētā
projekta iesniegšanas brīdim nosūtot
uz elektroniskā pasta adresi margita.
lice@incukalns.lv, tematā norādot iesniedzamā projekta nosaukumu).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 41. panta pirmā daļas 2. punktu
20. Projekta pieteikumu iesniedz un
reģistrē Inčukalna novada pašvaldībā.
21. Projektu konkurss tiek izsludināts
2 kārtās. Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņi:
21.1. I kārtai 2017. gada 20. aprīlis
plkst. 16.00.;
21.2. II kārtai 2017. gada 14. septembris plkst. 16.00.
22. Iesniegtos projektu pieteikumus un tajos iekļautos dokumentus
konkursa organizētājs atpakaļ neizsniedz.

VI. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA

23. Projektu pieteikumu un realizēto
projektu izvērtēšanai Inčukalna novada domes izpilddirektors izveido
vērtēšanas komisiju, iekļaujot tajās
attiecīgās jomas speciālistus.
24. Komisijas sekretārs pārbauda
iesniegto projektu pieteikumu atbilstību šādiem konkursa administratīvajiem kritērijiem, kas attiecīgi tiek
vērtēti ar atbilst vai neatbilst:
24.1. projekta īstenošanas teritorija –
Inčukalna novads;
24.2. projekta iesniedzējs – NVO vai
cita juridiska persona, vai fiziska persona, kas reģistrējusi VID savu saimniecisko darbību;
24.3. pieprasītais finansējums nepārsniedz EUR 800,00;
24.4. nav plānots finansējumu izlietot
izdevumiem, kas nav atļauti nolikumā;
24.5. aizpildītas visas sadaļas projekta pieteikuma veidlapā un citos
iesniegtajos konkursa nolikuma pielikumos (konkursa nolikuma pielikumi
Nr. 4, 5, 6);
24.6. projekta pieteikums ir parakstīts šī nolikuma 18.1. apakšpunktā
noteiktajā kārtībā;
24.7. projekta pieteikums ar pielikumiem (konkursa nolikuma pielikumi
Nr. 4, 5, 6) iesniegts papīra formātā
divos eksemplāros un elektroniskā
versijā saskaņā ar šī nolikuma 19.
punktā noteikto kārtību.
25. Komisijas sekretārs informē konkursa vērtēšanas komisiju par projektu pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem un iesniedz projektu
pieteikumus konkursa vērtēšanas komisijai tālākai izvērtēšanai saskaņā
ar šī nolikuma 3. pielikumā noteiktajiem specifiskajiem kritērijiem.
26. Konkursa vērtēšanas komisija
iepazīstas ar saņemtajiem projektu
pieteikumiem.
27. Konkursa komisijai ir tiesības tikties ar nolikumam atbilstošu projektu
pieteikumu iesniedzējiem klātienē un/
vai apmeklēt projektu plānotās realizācijas vietas.
28. Ja projekts neatbilst konkursa nosacījumiem un 24. punktā minētajiem
kritērijiem, vērtēšanas komisijai ir tiesības lēmumu par projekta noraidīšanu pieņemt bez tikšanās ar projekta
pieteicējiem.
29. Projektu pieteikumu pārbaudes
un izvērtēšanas gaitā var pieprasīt
no projektu iesniedzējiem papildu
informāciju vai dokumentus, kā arī
ierosināt veikt izmaiņas projekta aprakstā un/vai budžetā nolūkā nodrošināt konkursā pieejamā finansējuma

efektīvu izmantošanu. Gadījumā, ja
pieprasītā papildu informācija, dokumenti un izmaiņas netiek iesniegti,
komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par projekta noraidīšanu.
30. Katra projekta pieteikuma atbilstību specifiskajiem kritērijiem izvērtē
vērtēšanas komisijas locekļi, piešķirot
katram projektam vērtējumu atbilstoši
nolikuma 3. pielikumam. Ja kaut viens
vērtēšanas komisijas loceklis uzskata, ka projekts nav tālāk vērtējams
atbilstoši nolikuma 3. pielikuma 1. un
2. punktā minētajiem specifiskajiem
kritērijiem, tad komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta noraidīšanu.
31. Projekta kopējais vērtējums tiek
iegūts, summējot vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos punktus.
32. Finansējums tiek piešķirts tiem
projektiem, kas būs ieguvuši augstāku vērtējumu, un to kopējais apstiprinātais finansējuma apmērs nepārsniedz katrai kārtai atvēlēto summu.
33. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu vērtējumu, tad noteicošie kritēriji
projektu pieteikumu apstiprināšanā ir
nolikuma 3. pielikuma 1., 3. un 9. punktā minētie specifiskie kritēriji.
34. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem pieņem Inčukalna
novada pašvaldības dome.
35. Projektu iesniedzēji par iesniegtā
projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek informēti pa pastu šādos
termiņos: 1. projektu konkursa kārtas
ietvaros līdz 2017. gada 10. maijam,
2. projektu konkursa kārtas ietvaros
līdz 2017. gada 29. septembrim. Līgums par finansējuma piešķiršanu un
izlietojumu tiek slēgts pēc Inčukalna
novada pašvaldības domes lēmuma
pieņemšanas.
36. Vērtēšanas komisija ir tiesīga
pagarināt projektu izvērtēšanas un
rezultātu paziņošanas termiņus, informējot par to projektu iesniedzējus.
37. Konkursa komisija publicē informāciju par apstiprinātajiem projektiem Inčukalna novada pašvaldības
portālā www.incukalns.lv.

VII. APSTIPRINĀTO
PROJEKTU ĪSTENOŠANA

38. Projekti tiek īstenoti laika periodā no 2017. gada 11. maija līdz 2017.
gada 20. novembrim.
39. 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.
40. Vērtēšanas komisija ir tiesīga 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.
41. Vērtēšanas komisija pārbauda
projektu īstenotāju iesniegto ziņojumu atbilstību konkursa nolikumam,
apstiprinātajam projekta pieteikumam un noslēgtajam līgumam.

VIII. FINANSĒŠANAS
KĀRTĪBA

42. Apstiprinātā projekta finansējuma
izmaksāšana projekta īstenotājam notiek šādā kārtībā: 20% apmērā avanss
pēc līguma parakstīšanas un 80% apmērā pēc starpziņojuma, kas atspoguļo projekta īstenošanas progresu un
finanšu izlietojumu atbilstoši projekta
finanšu plūsmas laika grafikam, vai
gala ziņojuma iesniegšanas pašvaldībā
un to pārbaudes divu nedēļu laikā.
43. 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

44. Projekta īstenotājam ir tiesības
projekta īstenošanas laikā iesniegt
starpziņojumu, kas atspoguļo projekta īstenošanas progresu un finanšu
izlietojumu atbilstoši projekta finanšu
plūsmas laika grafikam.
45. Projekta īstenotājs 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas pašvaldībai iesniedz finansējuma izlietojuma atskaiti un atskaiti par
projekta izpildes gaitu un rezultātiem
(šī nolikuma pielikumi Nr.8 un 9).
46. Konkursa vērtēšanas komisija
pārbauda atskaites atbilstību konkursa nolikumam, apstiprinātajam
projekta pieteikumam un noslēgtajam līgumam un nepieciešamības gadījumā atbilstoši projektu specifikai
apmeklē projektu realizācijas vietas,
tiekoties ar projektu īstenotājiem
klātienē un iepazīstoties ar projektu
rezultātiem.
47. Atskaites pārbaudes un projektu
uzraudzības gaitā konkursa vērtēšanas komisija var pieprasīt no projektu
īstenotājiem papildu informāciju vai
dokumentus. Pieprasītie materiāli
jāiesniedz konkursa organizētājam 5
(piecu) darba dienu laikā.
48. Realizēto projektu uzraudzībā tiek
ņemti vērā šādi projekta pieteikuma
un līguma nosacījumi:
49.1. visi 24. punktā un šī nolikuma 3.
pielikumā uzskaitītie kritēriji;
49.2. savlaicīgi iesniegtas atskaites
par projekta īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma
izlietojumu;
49.3. atskaites kvalitāte un atbilstība
apstiprinātajam projekta pieteikumam (tā saturam, termiņiem un budžetam);
49.4. izvirzīto mērķu sasniegšana;
49.5. projekta īstenotāju savstarpējā
sadarbība projekta īstenošanas laikā;
49.6. sabiedrības attieksme pret realizēto projektu.
50. Ja projekts nav īstenots atbilstoši
noslēgtajam līgumam un apstiprinātajam projektu pieteikumam un/vai
49. punktā minētajiem nosacījumiem,
tad projekta īstenotājam jāatmaksā
Inčukalna novada pašvaldībai neatbilstoši izlietotie naudas līdzekļi.
A.Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90…
No lielā visuma spēkus smelt.
No brīnišķās dzīves prieku gūt.
Ar pārbaudījumiem tiekoties,
Gudrākam, stiprākam kļūt.
Saglabāt sevī visu labo un gaišo,
Dalīties tajā ar citiem
Un vienmēr prast laimīgam būt.
Nebaidīties un tikai uz priekšu iet,
Sekot saviem sapņiem, mērķiem
Un paņemt visas iespējas ciet.
(Baiba Magone)

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši
aprīlī! Stipru veselību un neizsīkstošu dzīvesprieku!

PAVASARA
GADATIRGI

Inčukalna novadā
Vangažu
pilsētas laukumā
15. aprīlī
Inčukalna
tirgus laukumā
23. aprīlī

Inčukalna tautas nama pasākumi aprīlī
• Pirmdien, 17. aprīlī, OTRAJĀS LIELDIENĀS,
11.00 Lieldienu jampadracis ģimenēm ar bērniem ČUČUMUIŽAS uzvedums „LIELDIENU ZAĶU SKOLA”
Pēc izrādes būs rotaļas un jautrība ar līdzi paņemtajām oliņām. Tiekamies Inčukalna Aleksandra parka
estrādē, bet ja laiks izrādīsies nejauks – tautas namā!
Visi mīļi aicināti!
• Piektdien, 21. aprīlī, 19.00 kinoseanss – jaunā režisora S.Tokalova psiholoģiskais trilleris ar zinātniskās fantastikas elementiem „Tas, ko viņi neredz”
Lomās: Katerina Shpitsa, Evgeniy Tkachuk, Andris
Keišs, Arnis Līcītis, Elīna Dzelme
Filma krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
Filmas garums: 1h 32 min, vecuma ierobežojums: 16+
Ieeja 3,00 eiro
• UZMANĪBU! Inčukalna „MĀKSLAS DIENAS 2017”
MĀKSLAS DIENU dāvana Inčukalnam –
sestdien, 22. aprīlī, LATVIJAS TALKĀ
aicinām no 9.00 bērnus ar vecākiem un ikvienu, kam
rūp sakopts novads, kopā ar Inčukalna māksliniekiem
atjaunot SAJŪTU TAKU Inčukalna Aleksandra parkā.
Lūgums jau laikus savākt čiekurus – priežu un egļu–,
dažāda izmēra akmentiņus, zariņus, sprungulīšus.
NODERĒS! Visi mīļi aicināti!
• Piektdien, 28. aprīlī, 17.30
Mazo vokālistu pavasara koncerts – konkurss
„INČUKALNA CĀLIS 2017”
• Sestdien, 29. aprīlī, 12.00 Inčukalna Mākslinieku
kopas „MĀKSLAS DIENU 2017” izstādes atklāšana.
Svētku muzikālo sveicienu sniegs dziedātāja Inese
Citi pasākumi:
Svētdien, 23. aprīlī, Inčukalna tirgus laukumā
PAVASARA GADATIRGUS
Aicinām tirgotājus pieteikties pie Vijas pa tālr.
26388289
Vangažu ev. lut. draudze sveic novada iedzīvotājus
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS – LIELDIENĀS un aicina uz dievkalpojumiem
Svētdien, 9. aprīlī. 14.00 PŪPOLU SVĒTDIENAS
DIEVKALPOJUMS
Klusajā sestdienā, 15. aprīlī, 23.00 LIELDIENU
NAKTS VIGĪLIJAS

Ērmane un akordeona virtuozs Kaspars Gulbis.
• Radošo darbu konkursa „TULPJU BUMS INČUKALNĀ” izstāde pie tautas nama ārējās rietumpuses
sienas un labāko autoru apbalvošana (konkursa noteikumi marta avīzē „Novada Vēstis”).
Māksliniekus un radošā konkursa „TULPJU BUMS
INČUKALNĀ” darbus lūdzam iesniegt tautas namā
līdz 22. aprīlim.
Ļoti priecāsimies, ja kāds no Inčukalna vēl neapzinātiem māksliniekiem vēlēsies pievienoties kopai (zvaniet Ingai pa tālr. 29478251). Visi mīļi aicināti!
• LATVIJAS REPUBLIKAS
NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENĀ
Ceturtdien, 4. maijā 9.30
skvērā pie Inčukalna Vecās pasta ēkas.
Aicinām būt kopā svētku reizē ar ģimeni, draugiem,
kaimiņiem un novadniekiem svētku brokastīs
„BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI”
Muzikāls sveiciens, topošā muzeja eksponātu apskate.
Kopīgam galdam līdzi var ņemt arī pašgatavotu cienastu.
10.30 „DRAUDZĪGAIS PAVASARA VELOBRAUCIENS”
Iepazīsim „Kaimiņu būšanu Jūdažos un Morē”
Tiek piedāvāti divi dažādas varēšanas maršruti:
• Inčukalns–Allaži–Jūdaži–Sigulda–Inčukalns līdz 35 km
• Inčukalns–Allaži–Jūdaži–More–Inčukalns līdz 65 km
(pulcēšanās no 9.30 pie tautas nama un uzaicinājums
piedalīties „Baltā galdauta svētkos”).
Visi mīļi gaidīti!
Sestdien, 6. maijā, 13.00 Aleksandra parka estrādē
Līgas Dombrovskas deju studijas „MINKĀNS”
5 gadu jubilejas koncerts. Visi mīļi aicināti!
Būsim nomodā, lai kopīgās lūgšanās, sirdsapziņas izmeklēšanā un atjaunojot kristību – iesvētību solījumu
kopā sagaidītu Lieldienas.
Transports 22.10 no Inčukalna un 22.20 no Vangažiem.
Svētdien, 16. aprīlī, 14.00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
Transports 13.10 no Inčukalna un 13.20 no Vangažiem.
• Sestdien, 22.aprīlī Lūdzam iedzīvotājus, kuru tuvinieki atdusas Vangažu kapos, piedalīties teritorijas
sakopšanas talkā 22.aprīlī no 9.00. Lūdzam iespēju robežās ņemt līdz grābekļus, lāpstas un ķerras.

Vangažu kultūras nama pasākumu plāns
• Piektdien, 7. aprīlī, plkst. 11.00 Pierīgas skolu
teātru saiets.
• Sestdien, 8. aprīlī, plkst. 18.00 notiks sieviešu estrādes
ansambļa „Kaprīze” jubilejas koncerts „Balle pilī”. Muzikāli piesātināts atpūtas vakars pie galdiņiem. Turpinājumā
no plkst. 20.00 „Pavasara balle” ar Ata Auzāna skanīgo
balsi un burvīgajām melodijām. Ieeja ar absolūti fantastisku noskaņojumu, tērpos vēlams ievīt karaļnamu elementu motīvus, līdzi jāņem groziņi. Ieeja atpūtas vakarā un
ballē – 3 eiro.
• Pirmdien, 17. aprīlī, plkst. 14.00 Lieldienu radošās
darbnīcas, savukārt plkst. 15.00 izrāde „Lieldienu Zaķa

skola”. Lieldienu sagaidīšana Čučumuižā sākas jau Pūpolu svētdienā, kad arī rūķiem tiek pūpolpēriens, lai visu
gadu tie būtu veseli un rosīgi. Bet kādas lietas vēl jāpaspēj
izdarīt līdz Lieldienām, lai svētki tiktu sagaidīti godam, to
kopā ar rūķiem, Krustmāmiņu un Lieldienu Zaķi uzzināsim
izrādē.
• Piektdien, 21.aprīlī, plkst. 19.30 Staņislava Tokalova spēlfilma „Tas, ko viņi neredz”. Ieeja 3 eiro. Psiholoģisks
trilleris ar zinātniskās fantastikas elementiem (no 16+).
• Trešdien, 3. maijā, plkst. 18.00 Vangažu Mākslas
nodaļas izstādes atklāšana. Krimuldas un Limbažu
jauniešu simfoniskā orķestra koncerts.

PIEVĒRS UZMANĪBU

Būvvaldes paziņojums

Sācies priekšvēlēšanu laiks. Vēlot veiksmi visiem deputātu kandidātiem,
Inčukalna novada domes būvvalde atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas
materiāli (plakāti, baneri, stendi u.c.), kas tiek izvietoti ārtelpā, jāsaskaņo ar būvvaldi, iepriekš aizpildot reklāmas izvietojuma karti. Veidlapu varat atrast Inčukalna novada mājas lapā sadaļas „Būvvalde” apakšsadaļā
„Apbūves dokumentu veidlapas” vai arī http://ej.uz/Apbuves_dokumenti.

