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actiņās
nekā pērn prieks, satraukta sirds
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Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Senioru koris „Atblāzma”

Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas
Tādā noskaņā sestdien izskanēja Gofmanes laba vēlējumi novada seInčukalna novada senioru Gada bal- nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus dienests sanākušajiem dāvāja gardu
gadus.
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB”
direktoram Uldim Mierkalnam par dāGada balli Inčukalna Tautas namā ar vanu visiem pasākuma dalībniekiem!
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlēNeapšaubāmi, savs vārds sakāms
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās bija arī abām mūsu senioru apvienīegles, kas rotāta ar Inčukalna novada bu – Inčukalna pensionāru padomes
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības un Vangažu pensionāru biedrības –
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Teteslimiem bērniem, atklāja senioru koris rei, kuras pateicās par veiksmīgo saSpraiga rosība talkas dienā bija vērojama visās pirmsskolas izglītības iestādēs.
„Atblāzma”
(vadītāja Ņina Kiršteina). darbību visiem aktīvistiem, domei un
PII „Minka” vadītāja Indra Podziņa demonstrē speciāli talkai veidotu skici, pēc kuras
Kora
dziesmu
„Lai laba diena tev un „labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
bērnudārzā viss tiek pārstādīts, stādīts, mainīts, uzlabots utt.
man” labi papildināja Inčukalna nova- gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu

Foto: Jana Bunkus

Foto: Zinta Nolberga

Talkošana novadā sākās jau pirms vairākām dienām, kad savu novadu sakopt devās vairākas iestādes.
Šogad Inčukalna novadā Lielās talkas aktivitātēs piedalījās aptuveni
350 iedzīvotāju, tika pieteiktas 22 reģistrētas talkošanas vietas, turklāt aptuveni 40% oficiālo talkas vietu notika ne tikai atkritumu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas darbi.
Rosība sestdienas rītā novadā sākās jau agri – talcinieki aktīvi gatavojās
sakopšanas darbiem, gādāja darba apģērbus un sastāvdaļas zupām, kas
tika vārītas uz ugunskuriem. Nelielu cienastu lielākajām talkošanas vietām
novadā bija sagādājusi arī Inčukalna novada dome.
Paldies visiem čaklajiem Inčukalna novada iedzīvotājiem, kas sestdien,
25. aprīlī, pielika roku, lai šī gada Lielā talka veiksmīgi izdotos. Ceru, ka mēs
turpināsim talkot arī ikdienā – gan apziņā, gan tikumos un paradumos. Jo
vairāk cilvēku iesaistīsies, jo reālāk būs sasniegt mūsu nosprausto mērķi –
Latviju tās simtgadē padarīt par tīrāko un zaļāko valsti pasaulē!
Paldies visiem!
Arnis Uzuliņš, Lielās talkas koordinators Inčukalna novadā

Jaunā gada sākums ir laiks,
kad gribas cerēt – slikto lietu
paliks aizvien mazāk, labo – pulka vairāk. Gan vienā, gan otrā
variantā mēs paši esam noteicēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc
šajā gadā visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem vēlu būt labā
ierosinātājiem.
Labas pārmaiņas notikušas
arī ar laikrakstu „Novada Vēstis”. No šī gada tas iznāk citā
Pateicoties Vangažu amatnieku kopai un viņu draugiem, pie šosejas atjaunota puķu
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju,
dobe. Neliels, bet skaists akcents.
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau
nonācis laikraksts jaunajā forKristaps
Miķelsons.
Strādāt
jē darba rīku muzikālajā pavadījumā. Jeršova,
mātā un
izskatā.
Mūsu modertuvējo
māju iemītMūs visu laiku modri vēroja stārķu mums
najā palīdzēja
laikmetāarīarī
pašvaldības
paps un mamma, tāpēc mēs visi strā- nieku
apmeklējums
brīnišķīgi
poziizdevumam
jāietarlīdzi
laikam,
dājām ļoti čakli – tika notīrītas sūnas tīvo
„kaķēnu
brīdi – mums
tam
jākļūstterapijas”
modernākam
gan
atnesti gan
veseli
deviņi nedēļu
veci
no pieminekļa pakājes un kapa plāk- tika
formāta,
noformējuma
ziņā.
snēm, sagrābtas lapas, salasīti kritu- kaķu
bērni,
lai noskatām sev vislabāUn tas
ir noticis!
– paldies
mums visiem,
bija
šie zari un atkritumi. Gribu pateikt lielu ko. Tātad
Turklāt
– palielinājies
eksemjautri,
interesanti
un derīgi kopā
paldies visiem, visiem! Tomēr „skolo- gana
plāru
skaits
un arī informācijas
tāju žūrija” atzīmēja pirmo trīs „čaklī- pastrādāt!
apjoms, jo kā ielikums mūsu
šu” vārdus – Maruta Greidiņa, Viktorija
Nolberga
laikrakstā tagadZinta
ir laikraksta
„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod
iespēju ne tikai uzzināt jaunumus mūsu novadā, bet arī kaimiņos.
Izbaudiet šīs pārmaiņas, un
ceru uz sadarbību šajā gadā!
Ja jums ir kas sakāms, allaž
varat sazināties ar redakciju
Katram
skolēnam
ir svarīgi
mācīt
pa
tālruni
29170955,
rakstot
savas
pilsētas, valsts
uz Inčukalna
novadapiederību,
domi vaiieguldot
darbupilsētas
tuvākāspārvaldi,
apkārtneskāsaVangažu
kārtošanā,
labiekārtošanā.
Tā arī šoarī uz e-pastu
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25. aprīlī visā valstī, arī Inčukalna novadā, noritēja Lielā talka 2015. Inčukalna novadā bija pieteiktas 22 oficiālās talkošanas vietas. Pagājušajā gadā
to bija tikai 15.

Mēs, pamatskolas čaklie darboņi –
skolotājas un 6. un 7. klašu skolēni –,
šogad ar prieku atklājām, ka vieta, ko
bijām nolēmuši sakopt – brāļu kapu
apkārtne Indrānos –, nebija tik ļoti
piemēslota ar „nedabiskiem” atkritumiem. Strādājam tur jau vairākus
pavasarus, bet šogad bijām priecīgi
atviegloti – mēs progresējam kā parasti! Vairs nav tik daudz plastmasas
un alus pudeļu, tomēr ir atkritumi no
garāmbraucošām automašīnām – riepas, diski, metāla gabali. No smieklīgākajiem atkritumiem, par kuriem
bija jāsmejas visiem draudzīgajiem
talkotājiem, jāmin liela izmēra vīriešu
apakšbikses, kurās kādam bija „misējies”... paši saprotat. Bija arī putras
katls ar ne visai svaigu mannas putru.
Ak vai, kā tas nonācis krūmos, prom
no visām mājām?
Šis darba terapijas pasākums – Lielā talka – ir lieliska sestdienas pavadīšanas iespēja, it sevišķi, ja darbs
beidzas ar desiņu cepšanu un talkas
himnas dziedāšanu pieminekļa pakā-

Jauns gads –
jaunas iespējas

Talka ar dažādiem stāstiem

Par sakoptu
un tīru vidi ap
mums

2

NOVADA VĒSTIS

Svarīgākie domes lēmumi aprīlī

2015. gada MAIJS

Наиболее значимые решения, принятые в Думе в апреле

šķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un
naudas balvu apmēru” (lēmums • Рассмотрено заявление директора Вангажского
• Izskatīts Vangažu kultūras nama direktora
правил пользования библиотекой Инчукалнского
Nr. 1-5.§).
A.Čamkina iesniegums ar lūgumu palielināt
Дома культуры А. Чамкинса с просьбой увеличить
края».
maksimāli apmaksājamo stundu skaitu gais- • Nolemts veikt nekustamā īpašuma Pļavas
максимальное оплачиваемое количество часов • Приняты правила № 1/2015 «О порядке присуiela 12, Inčukalnā, Inčukalna novadā, atsamas un skaņas operatoram no 40 stundām
ждения денежных вознаграждений за выдающиОператора света и звука с 40 часов в месяц до 80
vināšanu, organizējot nekustamā īpašuma
mēnesī uz 80 stundām. Noteikt maksimāli
еся достижения в области спорта и размере дечасов. Установить максимальное оплачиваемое
apmaksājamo stundu skaitu gaismas un ska- izsoli. Apstiprināt izsoles sākuma cenu paнежных вознаграждений». Правила от 16 января
количество часов Оператора света и звука – 80
zeminātu par 20% (EUR 3700), kas sastāda
ņas operatoram 80 stundas mēnesī, veicot
часов в месяц, выполнив соответствующие по- 2013 года «О порядке присуждения денежных
sākumcenu 14 800,- EUR apmērā. Apstipriвознаграждений за выдающиеся достижения в
grozījumus 2015. gada budžetā.
правки в бюджет на 2015 год.
nāt izsoles noteikumus.
• Izskatīts Inčukalna novada Sociālā dienesta
• Рассмотрено заявление руководителя Соци- области спорта и размере денежных вознаграждений» (решение № 1-5 §) признаны утратившиvadītājas Z.Gofmanes iesniegums ar lūgumu • Pieņemt noteikumus Nr.2/2015 „Par Inčuальной службы Инчукалнского края З. Гофмане
kalna novada pašvaldības amatpersonu un
veikt izmaiņas dienas centra „Sarma”, dienas
с просьбой внести изменения в рабочее вре- ми силу.
centra „Gauja” un dienas centra „Vangaži” darbinieku komandējumiem un darba brauмя дневного центра «Сарма», дневного центра • Принято решение об отчуждении недвижимого
cieniem”. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.
имущества по адресу: улица Плявас, 12, Инчуdarba laikā. Nolemts apstiprināt sekojošus
«Гауя» и дневного центра «Вангажи». Принято
gada 29. oktobra nolikumu par komandējuкалнс, Инчукалнский край, организуя аукцион
darba laikus ar 01.05.2015.:
решение утвердить следующее рабочее время с
miem.
недвижимого имущества. Утвердить начальную
01.05.2015:
Darba laiks
• Izskatīts Latvijas Pašvaldību savienības uzцену аукциона, сниженную на 20% (EUR 3700), в
Pirmdiena
09.00. - 18.00.
Рабочее время
aicinājums piedalīties Latvijas Pašvaldību
размере EUR 14800,-. Утвердить правила аукциsavienības 26. kongresā un biedru sapulcē,
Otrdiena
09.00. - 17.00.
она.
Понедельник
09.00. - 18.00.
kas notiks 2015. gada 15. maijā Smiltenē.
• Приняты правила № 2/2015 «О командировках
Trešdiena
09.00. - 17.00.
Вторник
09.00. - 17.00.
Dalībai Latvijas Pašvaldību 26. kongresā
и служебных поездках должностных лиц и раCeturtdiena
09.00. - 17.00.
Среда
09.00. - 17.00.
nolemts pilnvarot Inčukalna novada domes
ботников самоуправления Инчукалнского края».
Piektdiena
09.00. - 16.00.
Четверг
09.00. - 17.00.
Правила о командировках от 29 октября 2010
deputāti L.Vorobjovu.
Пятница
09.00. - 16.00.
года признаны утратившими силу.
•
Izskatīts
būvinspektora
Aivara
Strukas
ie• Izskatīts Vangažu Pensionāru biedrības iesniegums ar lūgumu piešķirt autobusu pen- sniegums ar lūgumu veikt izmaiņas 2010. • Рассмотрено заявление Общества пенсионеров • Рассмотрено приглашение Сообщества самоуправлений Латвии принять участие в 26-м конgada 18. augusta Inčukalna novada domes
sionāriem 2015. gada 14. jūlijā braucienam pa
Вангажи с просьбой предоставить пенсионерам
грессе и собрании членов Сообщества самоуViduskurzemi. Saskaņā ar likumu „Par pašval- saistošajos noteikumos Nr.13/2010 „Inčuавтобус для поездки в Видускурземе 14 июля
правлений Латвии, которое состоится 15 мая
dībām” un likumu „Publiskas personas finan- kalna novada transporta būvju aizsardzības
2015 года. Согласно закону «О самоуправлени- 2015 года в Смилтене. Для участия в 26-м конšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēr- noteikumi”. Būvinspektors lūdz noteikt, ka,
ях» и закону «Закон о предотвращении растраты
грессе самоуправлений Латвии принято решение
veicot inženierkomunikāciju kabeļu izbūves
šanas likums” nolemts piešķirt autobusu un
финансовых средств и имущества публичного
уполномочить
депутата Думы Инчукалнского
darbus
gar
ielu
un
ceļu
malām,
kā
arī
šķērsosegt ceļa izdevumus, nepārsniedzot 400 km.
лица», принято решение предоставить автобус и
края Л. Воробьеву.
• Izskatīts Inčukalna novada bibliotēkas vadī- jot tās, izmantot caurdures metodi, kur vien
покрыть дорожные расходы на преодоление рас- • Рассмотрено заявление строительного инспектоtas ir tehniski iespējams. Šāds noteikums ir
tājas V.Onskules iesniegums ar lūgumu veikt
стояния, не превышающего 400 км.
ра Айварса Струка с просьбой внести изменения
nepieciešams, jo, veicot darbus ziemas peizmaiņas 2015. gada 18. februāra Inčukalna
• Рассмотрено заявление руководителя Библио- в обязательные правила № 13/2010 «Правила
novada domes lēmumā Nr. 2-1.§. „Par Inču- riodā, aizberot tranšejas, grunti nav iespēтеки Инчукалнского края В. Онскуле с просьбой
защиты транспортных строений Инчукалнскоkalna novada bibliotēkas lietošanas noteiku- jams kvalitatīvi noblietēt, jo tā ir sasalusi un
внести изменения в решение № 2-1 § «Об утвер- го края», принятые Думой Инчукалнского края
vēlāk vairākus gadus notiek grunts sēšanās,
mu apstiprināšanu”. Nolemts veikt izmaiņas
ждении правил пользования библиотекой Инчу- 18 августа 2010 года. Строительный инспектор
kā arī tiek traucēti ielu un ceļu sniega tīrīšalēmumā Nr. 2-1.§. „Par Inčukalna novada
калнского края» Думы Инчукалнского края от
обратился с просьбой установить, чтобы при выbibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprinā- nas un kaisīšanas darbi. Nolemts apstiprināt
18 февраля 2015 года. Принято решение внести
полнении работ по проведению инженерно-комInčukalna
novada
saistošos
noteikumus
Nr.
šanu”.
изменения
в
решение
№
2-1
§
«Об
утверждении
муникационных
кабельных линий вдоль улиц и
• Pieņemti noteikumi Nr.1/2015 „Par kārtību, 5/2015 „Par grozījumiem 2010. gada 18. auобочин дорог, а также по их пеgusta Inčukalna novada domes saistošajos Платные услуги в Библиотеке Инчукалнского края
kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
ресечению, использовать метод
noteikumos
Nr.
13/2012
„Inčukalna
novada
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apгоризонтально
направленного
№
п.п.
Вид
услуги
Единица
Цена
transporta būvju aizsardzības noteikumi””.
mēru”. Atzīt par spēku zaudējušu 2013. gada
измерения (EUR)
бурения, где это технически
Un
citi.
16. janvāra nolikumu „Par kārtību, kādā pie1.
Услуги копирования материалов
возможно. Данное требование
библиотеки:
необходимо, так как выполняя
Maksas pakalpojumi Inčukalna novada bibliotēkā:
1.1.
Формат A4
лист
0.04
работы по засыпке траншей в
Cena
1.2.
Формат A4 с двух сторон
лист
0.09
N.pk. Pakalpojuma veids
Mērvienība (EUR)
зимний
период, грунт невоз1.4.
Формат A3
лист
0.09
можно качественно утрамбо1.
Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas materiāliem:
1.5.
Формат A3 с двух сторон
лист
0.18
вать в связи с его замерзшим
1.1.
A4 formāts
lapa
0,04
2.
Услуги копирования материалов не
состоянием, более того, происбиблиотеки:
1.2.
A4 formāts no abām pusēm
lapa
0,09
2.1.
Формат A4
лист
0.10
ходит оседание грунта в тече1.4.
A3 formāts
lapa
0,09
2.2.
Формат A4 с двух сторон
лист
0.15
1.5.
A3 formāts no abām pusēm
lapa
0,18
ние последующих нескольких
2.3.
Формат A3
лист
0.30
2.
Kopēšanas pakalpojumi ne no bibliotēkas materiāliem:
лет, а также создаются препят2.4.
Формат A3 с двух сторон
лист
0.55
2.1.
A4 formāts
lapa
0,10
ствия для выполнения снегоу3.
Компьютерная
распечатка
(черно-белая)
лист
0.14
2.2.
A4 formāts no abām pusēm
lapa
0,15
борочных и посыпочных работ
4.
Распечатка изображения A4 (черно-белая) лист
0.43
2.3.
A3 formāts
lapa
0,30
на улицах и дорогах. Принято
Распечатка изображения A5 (черно-белая) лист
0.22
5.
2.4.
A3 formāts no abām pusēm
lapa
0,55
решение утвердить обязатель6.
Цветная распечатка A4
лист
0.71
3.
Datora izdruka (melnbalta)
lapa
0,14
ные правила Инчукалнского
7.
Цветная распечатка A5
лист
0,36
4.
Attēla izdruka A4 (melnbalta)
lapa
0,43
8.
Сканирование изображения и текста A4
лист
0.28
края № 5/2015 «О поправках
5.
Attēla izdruka A5 (melnbalta)
lapa
0,22
9.
Отправление факса по Латвии
лист
0.71
6.
Krāsu izdruka A4
lapa
0,71
к обязательным правилам №
(Инчукалнская библиотека)
7.
Krāsu izdruka A5
lapa
0,36
13/2010 «Правила защиты тран10.
Отправление факса за границу
лист
1.42
8.
Attēla un teksta skenēšana A4
lapa
0,28
спортных строений Инчукал(Инчукалнская библиотека)
9.
Faksa sūtīšana pa Latviju (Inčukalna bibliotēka)
lapa
0,71
нского края», принятым Думой
11.
Отправление
э-почты
лист
0,28
10.
Faksa sūtīšana uz ārzemēm (Inčukalna bibliotēka)
lapa
1,42
Инчукалнского края 18 августа
Доставка документов и прочих печатных
11.
E-pasta sūtīšana
lapa
0,28
2010 года».
12.
работ по МБА в библиотеки Латвии в
Dokumentu
un
citu
iespieddarbu
piegāde
SBA
kārtā
Latvijas
12.
И др.
зависимости от тарифа почтовой услуги
bibliotēkām atkarībā no pasta pakalpojuma tarifa

Novadā tiek īstenots projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Inčukalna novadā”
( N r. 3 D P / 3 . 2 . 2 . 2 . 0 / 1 4 / I P I A /
VRAA/016/013)
Projekta mērķis ir paaugstināt
piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas plašākam novada iedzīvotāju lokam, lai veicinātu iedzīvotāju
iekļaušanos sabiedrības sociālajos,
ekonomiskajos un kultūras procesos
un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, izveidojot divus jaunus publiskā interneta pieejas punktus (turpmāk tekstā
PIPP) divās teritoriālajās vienībās un

iespēju robežās uzlabotu esošos publiskā interneta pieejas punktus.
Izvērtējot esošo situāciju un pieejamo finansējumu, tika pieņemts
lēmums teritoriālajā vienībā Vangažu
pilsēta izveidot 1 PIPP Sociālā dienesta dienas centrā, kas atrodas ēkā
Parka ielā 2. Tur plānots nodrošināt
pieeju arī datortehnikai, un iekārtu
nodrošinājums atbildīs šādiem parametriem:

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””.
E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā:
www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

• bezvadu pieeja internetam visu diennakti vismaz 50 metru rādiusā ap publisko interneta pieejas punktu;
• pieeja datoriem ar noteiktu minimālo
programmatūru (dokumentu, tabulu
un attēlu rediģēšana, digitalizēto dokumentu apstrāde, e-paraksts) un pieslēgumu internetam;
• iespēja digitalizēt dokumentus A4 un
A3 formātā;
• iespēja izdrukāt krāsainus vai melnbaltus dokumentus A4 un A3 formātā;
• iespēja pieslēgt apmeklētājiem piederošus datu nesējus un darboties ar
tiem, kā arī veikt datu nesējiem kaitīgās programmatūras pārbaudi.
Inčukalna pagastā, Inčukalna ciema
Aleksandra parkā pie estrādes plānots
izveidot bezvadu interneta pieejas zonu,
kas atbilst šādiem parametriem:
• bezvadu internets vismaz 50 metru rādiusā ap bezvadu tīkla iekārtu;
• bezvadu tīkla iekārtas vadība, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru;

• vismaz 4 portu datortīkla
komutatora iebūve bezvadu tīkla iekārtā;
• atsevišķs ports ārējam pieslēgumam;
• bezvadu tīkla iekārtā iebūvēts ugunsmūris,
• vai arī, izvērtējot tehniskās iespējas,
tāda bezvadu tīkla iekārta, kurai nav
iebūvēts vismaz 4 portu komutators,
taču ir nodrošināts LAN ports (internetam) un ir iespējams papildus pieslēgt
ārējo komutatoru ar četriem portiem,
nodrošinot atbilstošu iekārtas funkcionēšanu. Minētais ārējais komutators
būs projekta iesniedzēja rīcībā visā
projekta uzraudzības periodā, un to
jebkurā mirklī varēs pieslēgt bezvadu
tīkla iekārtai, nodrošinot vismaz 4 portu funkcionēšanu.
Inčukalna bibliotēkā plānots pilnveidot esošo PIPP, iegādājoties multifunkcionālo iekāru, lai sniegtu iespēju
digitalizēt dokumentus A4 un A3 formātā un izdrukāt krāsainus vai melnbaltus
dokumentus A4 un A3 formātā.

Dienas centrā „Gauja” interneta
pieejas punkts tiks papildināts, veicot
šādas darbības: datortehnikas un biroja
tehnikas iegāde un uzstādīšana, komunikāciju iekārtu iegāde un uzstādīšana,
lai nodrošinātu iespēju digitalizēt dokumentus A4 un A3 formātā un izdrukāt
krāsainus vai melnbaltus dokumentus
A4 un A3 formātā, pieeja internetam visu
diennakti vismaz 50 metru rādiusā ap
publisko interneta pieejas punktu.
Kopējās izmaksas plānotas 15 721,00
EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti
divdesmit viens euro, 00 centu) apmērā,
no tām 13 362,85 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 85
centi) jeb 85% procentu līdzfinansējums
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekts jārealizē līdz 2015.
gada 30. jūnijam.
Margita Līce,
Inčukalna novada domes projektu
vadītāja

2015. gada MAIJS
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Tiek noslēgts projekts „Speciālistu piesaiste
Dienas centrs „Gauja”
arī pavasarī tupina aktīvi rosīties Inčukalna novada domei”

Jau vairāk nekā gadu dienas centrā
Lai gan dienas centrā „Gauja” neseno Lieldienu svētku pasākumi jau „Gauja” tiek gaidīti fiziski aktīvi cilvēki
galā, centrs aktīvi turpina savu darbī- uz vingrošanas nodarbībām, kuras
bu un Inčukalna novada iedzīvotājiem notiek katru otrdienu un ceturtdienu,
piedāvā dažādas nodarbības un pasā- kā arī katru otro piektdienu no 10.30.
kumus, lai inčukalnieši pēc iespējas Nodarbība notiek apmēram stundu.
daudzpusīgāk varētu izmantot savu Ceturtdienās un piektdienās pēc vinbrīvo laiku. Gaidām seniorus, māmi- grošanas nodarbības vingrotājas tiek
ņas, bērnus – katrs šeit atradīs sev aicinātas uz meditatīvo stundu un
piemērotu atpūtu vai arī nepiecieša- tējas terasi, lai kopīgi pavadītu laiku
mo sociālo pakalpojumu, ko sniedz mājīgā gaisotnē.
Jau vairāk nekā gadu reizi mēnesī
dienas centrs.
Aprīlī dienas centra dziedošās dienas centrā notiek semināri par dasenjoritas sniedza muzikālu pavasa- žādām interesantām tēmām, kurus
ra koncertu ar skanīgām dziesmām vada speciālisti – psihologi, NVA darun dzejoļiem vietējā aprūpes mājā. binieki, sociālais rehabilitētājs.
Joprojām dienas centrā var izmanKatru gadu ap Lieldienām un Ziemassvētkiem dienas centra aktīvās tot datorus ar interneta pieslēgumu,
apmeklētājas ar dziesmām dodas apmeklēt nelielo Inčukalna bibliotēiepriecināt aprūpes mājas „Gauja” kas filiāli, lasīt presi un skatīties TV,
iemītniekus, savukārt bērni gatavo kā arī izmantot veļas mazgāšanas un
dušas pakalpojumus.
apsveikumus.
Līdz aprīļa vidum pie mums vēl
Mīļi gaidīti dienas centrā „Gauja”!
bija apskatāma bērnu Lieldienu zīInese Strauta,
mējumu izstāde.
dienas centra „Gauja” vadītāja

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas
(RPP INN) nozīmīgākie notikumi aprīlī
03.04.2015. plkst. 17.30 RPP INN
saņēma izsaukumu sakarā ar konfliktu
kādā no Inčukalna Vidzemes ielas
namiem. Ierodoties notikuma vietā,
RPP INN darbinieki noskaidroja, ka
konflikts izcēlās starp diviem brāļiem.
Viens no brāļiem uz iesnieguma
pamata tika nogādāts Valsts policijas
Siguldas iecirknī.
09.04.2015. plkst. 12.40 RPP INN
darbinieki patruļas laikā Vangažos,
Siguldas ielā, ceļa malā pamanīja
guļošu vīrieti. Pārbaudot lietas
apstākļus, tika noskaidrots, ka
1958. gadā dzimušais vīrietis ir 3,47
promiļu alkohola reibumā. Vīrietis
tika pamodināts. Ņemot vērā vīrieša
cilvēku cieņu aizskarošo stāvokli, tika
sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols un vīrietis nogādāts
dzīvesvietā.
10.04.2015. RPP INN darbinieki
plkst. 11.40 Gaujā, Gaujaslīču ielā,
patrulēšanas laikā pamanīja vīrieti
tādā alkohola reibumā un stāvoklī,
kas aizskar citu personu cieņu. Tika
noskaidrota vīrieša personība un sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 171.
panta 1. daļu.
12.04.2015. plkst. 00.20 RPP INN
saņēma izsaukumu uz kādu Meža ielas namu Inčukalnā, kur notika kautiņš.
Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika ieviesta kārtība un noskaidrots
galvenais kautiņa iniciators. Pēc lietas
apstākļu noskaidrošanas tika izsaukta
neatliekamā medicīniskā palīdzība un
Valsts policijas darbinieki, kuru rīcī-

bā tika nodota tālāka lietas apstākļu
skaidrošana.
14.04.2015. plkst. 18.30 RPP INN
darbinieki Gaujā, Gaujaslīču ielā, patrulēšanas laikā aizturēja 1983. gadā
dzimušu personu stiprā alkohola reibumā. Tika noskaidrota vīrieša personība un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols saskaņā ar Latvijas
Administratīvā pārkāpuma kodeksa
171. panta 1. daļu.
19.04.2015. plkst. 01.59 RPP INN
darbinieki saņēma informāciju par Vangažos, Smilšu ielā, avarējušu automašīnu. Nekavējoties ierodoties notikuma
vietā, tika konstatēts, ka ir avarējusi
BMW markas automašīna. Automašīnas vadītājs, ņemot vērā „labu” alkohola koncentrāciju organismā, tika nodots VP Ceļu policijas darbinieku rīcībā.

Statistika aprīlī:

Saņemtie izsaukumi, ziņojumi no
Inčukalna novada Vangažiem – 43, Inčukalna – 24, Gaujas –22, Egļupes – 2
Administratīvā
pārkāpuma
protokoli – 50, tai skaitā: atrašanās
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī,
kas aizskar citu cilvēku cieņu – 8
protokoli, Inčukalna novada domes
saistošo noteikumu neievērošana –
12 protokoli, par atstarojošu vestu
vai apģērbā iestrādātu atstarojošu
elementu nelietošanu, diennakts
tumšajā laikā pārvietojoties pa ceļa
braucamo daļu vai nomali – 8 protokoli,
par zāles nepļaušanu, kā rezultātā
veidojas kūla – 9 protokoli.
Ilgonis Babris,
RPP INN priekšnieks

(Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/008/122
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu).
Projekta ietvaros tika piesaistīti divi speciālisti pašvaldības autonomu funkciju veikšanai un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai, t.i., sociālais darbinieks uz nepilna laika slodzi un projektu koordinators
uz nepilna laika slodzi, kuru darbs no projekta budžeta
līdzekļiem tika apmaksāts 24 mēnešus. Lai arī projekta
ietvaros apmaksājamais darbības periods ir noslēdzies,
sociālais darbinieks turpinās darba attiecības pašvaldī-

bas Sociālajā dienestā, jo viņa darbu atzinīgi novērtējuši gan kolēģi, gan klienti, kā arī pašam šis darbs šķiet
interesants un radošs, līdz ar to tiks nodrošināta projekta (t.sk. piesaistīto speciālistu) sasniegto rezultātu
uzturēšana un izmantošana ilgtermiņā, kā bija paredzēts, uzsākot projektu.
Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100%
no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Margita Līce,
Inčukalna novada domes projektu vadītāja

Nekustamā īpašuma īpašniekiem un lietotājiem

Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksātājiem, kuri godprātīgi ir veikuši NĪN maksājumus
par 2015. gada pirmo ceturksni. Atgādinu, ka NĪN otrais
maksājuma termiņš ir 15.05.2015. Lūdzu, veiciet maksājumus laikus, lai nebūtu jāmaksā kavējuma nauda.
Lūgums NĪN maksātājiem, kuri veic maksājumus
internetbankā, norādīt personīgā konta numurus
īpašumiem, lai grāmatvedībai būtu vieglāk identificēt jūsu NĪN maksājumu. Informācija par aprēķināto NĪN un nomaksas iespēja ir pieejama portālā
www.epakalpojumi.lv.
NĪN nodoklis 100% apmērā paliek tās pašvaldības
budžetā, kurā atrodas īpašumā esošais nekustamais
īpašums. Godprātīgi maksājot NĪN, jūs veicināt Inčukalna novada budžeta izpildi. Regulāri ieņēmumi Inčukalna

novada budžetā nodrošina iespējas pašvaldībai nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanu gan sociālo pabalstu veidā sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, gan novada infrastruktūras
uzlabošanā.
Nekustamā īpašuma nomniekiem
Zemes nomas rēķini par mazdārziņu un apbūves zemēm fiziskām personām tiks izsūtīti aprīlī un maijā.
Nomaksas termiņš pirmajam pusgadam ir 01.07.2015.,
nomaksas termiņš otrajam pusgadam – 16.11.2015.
Zemes nomniekiem, kas nomā pašvaldības zemi, bez
nomas maksas ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis,
kā to nosaka MK noteikumu Nr. 735 71 punkts.
Ina Zvirbule,
Inčukalna novada domes nodokļu inspektore

Paziņojums par iepirkuma
rezultātiem

Inčukalna pašvaldības
paziņojums par nodomu noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai
Inčukalna novada teritorijā

SIA „Vangažu namsaimnieks”, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3. darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”
projektu „Siltumtīklu rekonstrukcija Vangažos” (projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.1/13/05/024), organizēja iepirkuma procedūru
„Siltumtīklu rekonstrukcija Vangažos”, ID Nr.: VN 2014/7 KF.
Ar SIA „Vangažu namsaimnieks” iepirkuma komisijas
27.03.2015. lēmumu par piedāvājumu ar zemāko cenu, kas
atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir atzīta SIA „SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar piedāvāto līguma cenu
103 688,36 EUR bez PVN.
Saskaņā ar 17.04.2015. noslēgto līgumu par būvdarbu
veikšanu ar SIA „SANART” siltumtrašu rekonstrukcija Vangažos jāveic līdz šā gada 28. augustam.

Inčukalna novada dome 2015. gada 15. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8- 60§ „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā”.
Lēmums paredz noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Inčukalna novada teritorijā.
Aicinām novada iedzīvotājus līdz 2015. gada 29. maijam izteikt viedokļus par nodomu aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama Inčukalna novada pašvaldībā Atmodas
ielā 4, Inčukalnā, vai Vangažu pilsētas pārvaldē Meža
ielā 1, Vangažos, kā arī mājas lapā www.incukalns.lv.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Informācija par pārtikas un pamata materiālās
palīdzības komplektu izdali
No 2015. gada 5. maija Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Inčukalna novada Sociālo dienestu sāk izdalīt EiroAtbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par
pas Atbalsta fonda pārtikas preču komplektus vistrūcīgākajām personām. Atbalsta komplektus varēs saņemt tikai tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar
ģimene vai persona, kurai pašvaldības Sociālais dienests par nākamo mēnesi).
izdevis:
Pārtikas pakas Inčukalna novadā varēs saņemt:
A) izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
• Vangažos, Parka ielā 2, LSK Vangažu nod., katru ceturtdienu plkst. 13.0–16.00, atbildīgā Ārija Teivāne
B)   izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir
nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta • Inčukalna novada dienas centrā „Sarma”, Atmodas ielā
1, katru ceturtdienu plkst. 10.00–16.00, atbildīgā Marta
sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais
pabalsts ārkārtas situācijā.
Rudņikova
Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt • Gaujā, PASAM Gauja, Gaujaslīču ielā 5, katru ceturtdienu
maznodrošinātas personas. Higiēnas un saimniecības
plkst. 10.00–16.00, atbildīgā Irēna Ikstena
Irēna Ikstena,
preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūliju.
Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa
Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks
komitejas priekšsēdētāja
uzsākta 2015. gada septembrī.
Pārtikas preču komplekts
Izziņa uz 1
mēnesi

1 paka katrai personai

Izziņa uz 3
mēnešiem
Izziņa uz 6
mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai personai
uz izziņas periodu
Kopā 4 pakas katrai personai
uz izziņas periodu

Higiēnas un saimniecības preču
komplekts
1 paka katram bērnam, kas nav
sasniedzis 18 gadus
Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus
Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Individuālo mācību piederumu
komplekti vai skolas soma
Viens komplekts vai skolas soma
kalendārā gada ietvaros katram
bērnam vecumā no 5 līdz 16
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Aprīlis lieliem un maziem

2015. gada MAIJS

Vangažu rokdarbnieces piedalās izstādē Līgatnē

Aprīlī bērniem Vangažu kultūras namā bija iespēja tikties ar visā pasaulē
tik populārajiem krāsainajiem dusmīgajiem putniem, savukārt pieaugušajiem noskatīties emocionālu mākslas filmu.
8. aprīlī Vangažu kultūras namā viesojās „Valmieras kinostudija” ar izrādi „Dusmīgie putni” (Imanta Strada režija ar Emīla Zilberta komponēto mūziku). Bērnu
auditorijā dusmīgos putnus pazīst gan no multiplikācijas filmām, gan rotaļlietām,
datorspēlēm u.c.

24. aprīlī Līgatnes Kultūras cenŠo brīnišķo darbu, kopā sasaucot
trā tika atklāta rokdarbu izstāde rokdarbniekus un iekārtojot izstādi,
„Spilveni mazi un mīļi, lieli un grezni, veikuši Līgatnes ļaudis dienas centra
mīksti un pūkaini”, kurā piedalījās „Amatu mājas” vadītājas Dainas Klints
vadībā.
arī Vangažu amatnieku kopa.
Aktieri parādīja šos populāros tēlus teātra izrādē – sportiski aizraujošā un
Izstādē piedalās 206 autori no LatVangažu amatnieku kopas rokdarbmuzikālā piedzīvojumā starp putniem, zaļajām cūkām, bruņurupuci. Piedzīvojot vijas tautas lietišķās mākslas studijām nieces bija klāt atklāšanas brīdī, kā arī,
dažādas veiksmes un zaudējumus, galvenie varoņi nonāk pie būtiska secinājuma – un rokdarbu pulciņiem – 26 kolektī- pateicoties Dainas kundzes uzaicinājuspēks ir draudzībā!
viem, kā arī individuālie autori.
mam, ir dalībnieces izstādē.
Izrāde bija kupli apmeklēta, bija ieradušies gan bērnudārza bērni, gan jaunāko
Līgatnes Kultūras centra Mazajā
Vangažniekus ar 19 spilveniem
klašu skolēni, kuri ar aizrautību sekoja līdzi izrādes gaitai un lieliskajai „Valmieras zālē iekārtojušies 409 spilveni gultās, pārstāv 11 dalībnieki, demonstrējot
teātra” aktieru spēlei.
dīvānos, šūpuļkrēslos, šūpuļtīklos, lā- dažādu tehniku darbus: Maija BāgunSavukārt 19. aprīlī Vangažu iedzīvotājiem bija iespēja noskatīties Arvīda Krieva dēs, pie šujmašīnas, uz klavierēm u.c.
te – tapotus un rišeljē spilvenus, Sarjauno dokumentālo filmu par Latvijā iemīļoto, talantīgo mūziķi „Freimis. Mārtiņš
Ieejot zālē, jums uzsmaida dažādu mīte Bratuška – tamborētus, Biruta
Freimanis”.
krāsu un lielumu mīļi, pūkaini, grezni Cīrule – mezglotu un izšūtu ar lentīRežisors ir izmantojis unikālus videomateriālus, filmā ir apkopoti spilgtākie spilveni. Var priecāties un apbrīnot da- tēm, Drosma Ērika Krastiņa – izšūtu,
fragmenti no aizraujošākajiem un emocionālākajiem brīžiem Martiņa dzīvē un ir žādās tehnikās darinātos darbus.
Annele Ludborža – adītu pīņu rakstā,
atspoguļota ne tikai viņa personība, bet arī vieta Latvijas mūzikas vēsturē, jo
Mārtiņa mūzika skanēja, skan un skanēs.
Pirms filmas pie mums uz sarunu bija ieradušies Latvijas Kino savienības projekta vadītāja Ieva Pitruka un filmas izpildproducents Raimonds Cinis, kuri pastāstīja par filmas ieceri, tapšanu un filmā pieminētajiem cilvēkiem.
Filma atstāja patiesi dziļu iespaidu un radīja emocionālu pārdzīvojumu, dziļāku
sapratni par Mārtiņa personību un daiļradi.
Evija Ozola, Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Elita Medne – izšūtu ar lentītēm, Aija
Nicmane – tamborētu un tapotu, Rūta
Šalkovska – pečvorka tehnikā (adīti
kvadrāti), Nataļja Viļevko – tamborētu.
Kiščenko ģimene Līgatnes izstādē
piedalījusies arī iepriekšējos gados,
bet šoreiz Kornēlija Kiščenko izstādē
iesniedza četrus spilvenus, no kuriem
viens – papīra, pārējie adīti un tamborēti.
Leons Kiščenko izstādes darbus papildināja ar dažādu krāsu origami tehnikā izstrādātām bumbām.
Pateicība Vangažu amatnieku kopas
dalībniekiem par piedalīšanos Līgatnes
izstādē, kā arī par nesavtību, noorganizējot un nogādājot rokdarbus Līgatnē.
Paldies par personīgā transporta izmantošanu šajos neskaitāmajos braucienos uz Līgatni Birutas kundzei!
Izstādi Līgatnē var nosaukt par
novadu sasaukšanos, kur 206 entuziastu – rokdarbnieku darbus kopā organizējusi un likusi D.Klints ar saviem
palīgiem.
Pateicamies līgatniešiem par veikumu un novēlam daudz radošas izdomas turpmāk, veidojot arī sadarbību.
Spilveni gaida skatītājus no 24. aprīļa līdz 16. maijam Līgatnes kultūras
centrā darba dienās no plkst.10.00 līdz
16.30, brīvdienās un svētku dienās no
plkst.10.00 līdz 14.00.
Ilze Kopmane, Vangažu amatnieku
kopas dalībniece

Pirmsskolu sadziedāšanās pasākums „Jancī”

Vangažu kultūras nama pasākumi

Ceturtdien, 28. maijā, plkst. 18.00
estrādes deju grupas „Ciprese” sezonas noslēguma koncerts
Sestdien, 30. maijā, Bērnu aizsardzības dienas pasākumi:
plkst. 10.00 piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas,
sejas apgleznošana–akvagrims (cena 2, 3, 4 eiro) pie kultūras nama
Leļļu izrāde pēc A.Puškina pasaku „Zelta zivtiņa” un „Zelta gailītis” motīviem
•
plkst. 11.00 krievu valodā. Plkst. 12.30 latviešu valodā (V.Plūdoņa
atdzejojumā)
•
no plkst. 12.00 futbola turnīrs stadionā
•
no plkst. 12.00 līdz 15.00 ūdensbumba Vangažu ezerā
•
plkst. 17.00 bērnu diskotēka
Plkst. 12.00–14.00 zirgu izjādes pie kultūras nama. Izjādi nodrošina atpūtas
bāze „Zuši”. 1 aplis – 1 eiro
Svētdien, 7. jūnijā, plkst. 17.00 koncertuzvedums pie kultūras nama
„Līgo dienu gaidot”. Piedalās pašdarbības kolektīvi un teātra entuziasti

Aprīlis bija laiks, kad Vangažu pirmsskolas bērni kā putniņi
vingrināja savas balsis, lai
piedalītos pirmsskolu mazākumtautības sadziedāšanās pasākumā.
22. aprīlī uz PII „Jancis” skatuves
kāpa četri pirmsskolas izglītības
iestāžu bērni.
Katra pirmsskolas iestāde pēc
brīvas izvēles bija sagatavojusi divas dziesmiņas. Pirmie koncerta pro
grammu atklāja mājinieki – PII „Jancis”
bērnu ansamblis. Kā otrie uzstājās
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas
bērnu ansamblis. Ar jaukām dziesmiņām mūs iepriecināja Skultes sākumskolas pirmsskolas bērnu ansamblis.
Koncertu noslēdza Vangažu vidusskolas pirmsskolas bērnu ansamblis.
Koncerta norise nebūtu iedomājama
bez Vilka, Zaķa un Vectētiņa, kurus
atveidoja mūsu grupu skolotājas.
Koncerta noslēgumā PII „Jancis”
vadītāja Kadrija Janisele pateicās visām pirmsskolas izglītības iestādēm

par dalību sadziedāšanās pasākumā
un pirmsskolu lielo ieguldījumu bērnu
radošo prasmju veidošanā un kopīgā

FOTOMIRKLIS

Foto: Linda Erdmane

Pirmdien, 25. maijā, Teātra diena
Plkst. 10.00 (latviešu val.)
Pēc P.Putniņa izrāde „Piederi sev”
(Vangažu vsk. Teātra studija „Umurkumurs”)
Izrāde pēc Ž.Vilsones romāna motīviem „Miskastes bērns”,
Maijas Laukmanes dramaturģija
(kultūras nama teātra studija „Pigoriņi”)
Plkst. 12.00 (krievu val.) Izrāde „Kailais karalis”
(teātra studija „Labestības ceļš” no Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis”)
Krievu pasaka „Vaņuška un carevna”, Gregorijs Osters „Kaitīgie padomi”
(teātra studija „Licedejs”)
Izrāde „Muzejā” (N.Filatovas teātra studija)
Plkst. 14.00 meistarklase dalībniekiem

Foto: No PII „Jancis” arhīva

Trešdien, 13. maijā, plkst. 18.30 Māmiņu dienas koncerts un izrāde „Suns un
kaķis”. Piedalās tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais ansamblis
„Karuselis”, teātra studija „Pigoriņi”

pasākumu organizēšanā, kā arī
novēlēja turpināt
sadarboties šajā
jomā.
Bērniem
tika pasniegtas
pateicības un dažādi kārumi.
Koncerts sagādāja daudz prieka
un gandarījumu
gan bērniem, gan
pieaugušajiem.
Mums tika dota
kārtējā
iespēja redzēt mūsu
bērnu izaugsmi un
attīstību. Uz tikšanos atkal „Jancī”!
Kitija Meikšāne,
PII „Jancis” metodiķe

Tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” un estrādes deju grupa „Ciprese’” (vadītāja
Ilona Petrovska) piedalījās Starptautiskās dejas dienas koncertā Ropažu Kultūras
un izglītības centrā.
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Maijs bibliotēkā
Mātes mīlestība ir degviela, kas
vienkāršam cilvēkam ļauj paveikt
neiespējamo. Vienīgi mamma apskāvienu var aizsūtīt pa pastu. Vienīgi
mamma māk skatīties pasaulē ar
sava bērna acīm. Mātes mīlestības
rezerves ir neizsmeļamas. Ja tev
ir pārāk skumji ap sirdi – piezvani
mammai, viņa noslaucīs tavas asaras pa tālruni. Māmiņa… /10. maijs –
Mātes diena/
Maija sākumā Inčukalna bibliotēkā
valdīja jautrība un rosība: te mūsu labais gariņš – māksliniece Jolanta Bodniece – apgleznoja bērnu sejiņas. Bērni
ieradās ar skolotāju Lanu, lai mācītos,
kā pareizi pielietot krāsas, kādas krā-

sas un kā gleznot. Daudzi vispirms figūras. „Meža saimnieki” ir grāmatiņa rozonā – tas viss ir ļoti pozitīvi. Esmu
Mājas celšana, tās uzturēšana, apmēģināja apgleznot papīra sejas ar meža dzīvnieku skaņām – vāveres, gandarīts, ka, būdams prezidents, kārtnes izkopšana ir svarīga cilvēka
trafaretu, lai pēc tam izkrāsotu eža, lācēna, pūces un dzeņa.
esmu varējis dot savu ieguldījumu patības daļa. Janīna Kursīte grāmatā
Ir interesantas grāmatas: „Latvju pilsoniskās sabiedrības attīstībā.”
paši sevi vai viens otru. Kas ar intere„Latvieša māja” stāsta par māju apkārtsi skatījās un līdzdarbojās – tie savas sargājošās un spēka zīmes”, „Akmeņu
Grāmata „Mēs – balti” noderēs ni, ēku izvietojumu, dzīvojamās mājas
prasmes varēs izmantot arī citos ga- dziednieciskās un maģiskās īpašības”, studentiem, kam interesē baltu va- sadalījumu, skaitļu un krāsu simboliku,
dījumos, piemēram, lai izkrāsotu viens „Sveces stāsta un dziedina”.
lodas un valodniecības problēmas. koka ēku ornamentu. S.Folkas grāmaotru kādā ballītē. Paldies māksliniecei
Ar lielu mīlestību Igaunijas pre- Viens no somu literatūras pēdējā lai- ta „29 lietas savam priekam” ikvienu
Jolantai un klases audzinātājai Lanai zidents grāmatā „Tomass Hendriks kā spožākajiem atklājumiem – pres- iedvesmos radīt vienkāršas, praktisJēkabsonei par labo sadarbību, kā arī Ilvess savā balsī” stāsta par savas tižās Somijas balvas ieguvējs Miko kas un skaistas lietas savam priekam,
čakliem, talantīgiem bērniem.
valsts pilsoņiem: „…kas pārdzīvojis Rimminens – emocionāli, asprātīgi mājai, draugiem. „Adījumu rakstu koBibliotēkā ir daudz interesantu grā- izsūtīšanu, tam viss pārējais nobāl uz un intriģējoši risina problēmas grā- lekcija” būs radošs ceļvedis katram
matu: gan lasīšanai, gan praktiskām tās fona, tas, kas tagad notiek Igau- matā „Sarkanā degundiena”. Ame- rokdarbniekam.
nodarbībām, gan lai mācītos, apgūtu nijā, ir ļoti labi. Ir brīnums, ka Igaunija rikāņu rakstnieces A.Amirrezvani
Ja mājās ir makulatūra, nesiet uz
ko jaunu. Iegādājāmies grāmatas no vispār ir. Kaut kādā veidā gatavība romāns „Saulei līdzīgā” ir par varu, konteineru, kas atrodas pie bibliotēsērijas „Mazuļa bibliotēka”. Grāmata upurēties savas valsts labā ir dzīva uzticību, intrigām un mīlestību 16.gs. kas (pagalmā).
„Dosimies ceļā” stāsta par ceļojumiem arī jaunākajās paaudzēs un noteikti Irānas galmā. V.Rudzītis savā darbā
Katrs bibliotēkā atradīs kaut ko inpa zemi, gaisā, jūrā. Grāmata „Pirmās tajos cilvēkos, kas piedzīvojuši pa- „Māte un meita” pauž, kā nepareizi teresantu. Ienāciet!
zināšanas” māca trīs gadus un vecā- domju laikus. Mēs visu to pārvarējām dozēta mīlestība kļūst par bīstamākiem bērniem apgūt skaitļus, krāsas, un tagad esam ES, NATO, OECD un ei- ku ieroci nekā naids?
Marija Aleksejeva

Vārdam MĀKSLA ir daudz izpausmju
Vislielākā vērtība – prast redzēt mācijas filmiņas, bet vakarā lielos ar
labo sev apkārt, prast saskatīt mākslu dziesmām izklaidēja Viktors Zemgals.
dabā, cilvēku attiecībās, pelēkajā ikInčukalna tautas namam ir dota zidienā, rūpēs, prast saprast, cik vērtīga nāma privilēģija, ko varbūt katrs neapir dzīve.
zinās. Šeit ir vieta, kur pavasari var izVēja spārniem ir pasteigušies pirmie just pastiprināti, jo Inčukalna Mākslas
pavasara mēneši – ar kūstošu snie- dienu izstādes palīdz mums saskatīt
gu, brīžiem elektrībai traucējošu vēju, ikdienā neikdienišķo un neparasto
aukstu lietu. Bet papildus prieku dāvā vienkāršajā. Mākslas dienu atklāšanas
spilgta saule, pirmās vizbulītes, garā- pasākums 18. aprīlī aizsākās ar raka diena un enerģija, ko sniedz daba, došu mākslinieku un inčukalniešu
kas mostas. Mūsu acu priekšā – prieks kopīgu darbošanos. Ko tad nu radīja?
skatīties – parkā aug jauna estrāde, Pagājušajā gadā tie bija kaķi, kas nu
kas pirmo reizi ļaudis pie sevis aicinās jau mājvietu atraduši pie tautas nama
16. maijā – Inčukalna Deju dienā. Mūsu sienas. Šogad tie ir veseli 40 putni, ko
acu priekšā skolas mācību gada laikā ir ar savām rokām krāsoja gan Inčukalna
izstiepušies mūsu mazie bērni – skat, mākslinieki – Jolanta Bodniece, Kristīviņi jau prot rakstīt, lasīt, dziedāt, de- ne Rone, Jānis Zvirbulis, Zigurds Borjot! Vai jūtat, ka kokiem briest pumpuri manis, Modris Balodis un Inguna Linun gaiss pildās ar pavasara smaržām, de –, gan visi tie pieaugušie un bērni,
putnu dziesmām?
kam patīk zīmēt un krāsot. Krāsainie
Patīkamas pārmaiņas parasti var putni nu jau sasēdināti koku stumbros,
manīt jau Lieldienās – šogad 6. aprīlī zaros un priecē bērnu laukuma apmekLieldienu jampadracī sanācām pie tau- lētājus un tos, kurus ikdienas ceļš ved
tas nama, lai kopīgi rotaļātos, ripinātu cauri parkam. Pēc putnu krāsošanas
krāsainas olas, zīmētu uz sejiņām sap- visi tika aicināti uz Inčukalna māksliņu tēlus. Lai gan laukā bija auksts, bet nieku kopas jaunās izstādes atklāšanu
saulains, šogad gluži kā Ziemassvēt- un konkursa „Lietu otrā dzīve” rezulkos arī Lieldienu rotaļas norisa kopā tātu paziņošanu. Izstādes atklāšanā
ar pļāpīgo Pepiju un viņas draugiem, piedalījās mūsu novada spēlējošie, deblakus raibajiem kaķiem un Lieldienu jojošie un dziedošie ļaudis – pūtēju
olām. Radošās darbnīcas ar iespēju ie- orķestris, kura diriģēšanā Vitalim Kigūt zīmējumu uz sejas vai izliet savu kustam piepalīdz arī students Kaspars
svecīti mums piedāvāja biedrība „In- Puikēvics-Puikevskis, „Labāko gadu
čukalna izaugsmei” – paldies! Pašiem „Virši”” dejotāji, jauktais koris „Mežāmazākajiem tautas namā bija iespēja bele”, kā arī mazie talantīgie solisti –
noskatīties arī jaunākās latviešu ani-

Mākslas dienas arī šogad atnesušas daudz jauku brīžu, kurus izbaudīja gan profesionāli mākslinieki, gan bērni un viņu vecāki.

Kalniņa un mākslinieku kopas goda
biedre, izcila latviešu māksliniece un
mūsu novadniece Rita Valnere.
Diemžēl jaunā nedēļa mums at-

pūtēji Patriks Kikusts, Samanta Asīte,
Liāna Ozoliņa un Kārlis Veide.
Šī gada konkurss „Lietu otrā dzīve”
radīja iespēju izpausties 59 autoriem ar 68 darbiem. Žūrijas komisijai
(mākslinieki Andis Gūtmanis, Iveta
Rozentāle un tautas nama vadītāja
Inga Freimane) nebija viegli piešķirt
godalgotās vietas. Vērtējuma noteicošais faktors bija materiālu un
lietu, kas reiz jau tikušas izlietotas,
izmantošana. Bērnu darbu grupā: 1.
vieta – mazās Zanes Miķelsones no
krāsainiem iepakojuma maisiņiem
izgatavotās krāšņās rozes, 2. vieta –
Sofijas Straumes no vecātēva jau lietotām metāla lentēm izveidotā spāMāksliniece Rita Valnere
rīte (saņēma arī biedrības „Inčukalna
1929. gada 21. septembris –
2015. gada 21. aprīlis
izaugsmei” specbalvu). Pusaudžu
darbu grupā 1. vieta izpalika, bet bija
trīs 2. vietas – „Dārza grils” no auto- nesa sēru vēsti – mūžībā aizgājusi
mašīnas diskiem, autori: Ričards Bille, māksliniece Rita Valnere. Cilvēcisks
Roberts Pugačovs; „Gaismas filtrs” paldies viņai par mūžu mums blakus
no lielas mašīnas gaisa filtra, autori: un par atstāto mākslu nākamajām
Edijs Liepiņš, Jānis Markulis; vesels paaudzēm.
darbu komplekss ar pavadošo pasaMākslas dienas Inčukalnā ir reize,
ku „Eža pastaiga”, autori: Kristaps kad vienkopus varam baudīt dažādus
Neimanis, Dace Dubava, Jeļena Alfjo- mākslas veidus – mūziku, deju, kora
rova, Līga Djatlova, 3. vieta – vecā te- dziesmas, vizuālo mākslu, lietišķo
levizora kastē iekārtota „Mana kaķa mākslu – un sajust, ka dzīve bez māksvasaras rezidence”, autore: Linda las būtu bezkrāsaina un vienmuļa. GluZepa. Biedrības „Inčukalna izaugsmei” ži kā par mums skan vācu dramaturga
specbalvu saņēma Ances Miķelsones Bertolda Brehta atziņa: „Visi mākslas
no izlietotiem sērkociņiem darinātais veidi kalpo pašai lielākajai no māksInčukalna simbols melnais kaķis un lām – mākslai dzīvot uz pasaules.” Ir
Laumas Cimbergas „Rotu koks”. Pie- taču jādzīvo tā, lai nav pelēki un garaugušo autoru grupā 1. vieta – Everi- laicīgi, vai ne?
Vēl vēlamies pateikt, ka Inčukalna
tas Šubes no veciem mūzikas diskiem
darinātajiem „Vēju zvaniem” un Brigi- tautas nams lepojas ar savu pašdarbītas Laucinieces no jau nevajadzīgām bas kolektīvu šīs sezonas sniegumiem:
11. aprīlī VPDK „VIRŠI” piedalījās
drēbēm austiem un tamborētiem
lupatu deķiem; 3. vieta – Līgas Līdu- deju kolektīvu skatē Lēdurgā un augmas no olu paliktņiem gatavotajiem stākajā VPDK D grupā ieguva 1. padekoratīvajiem rāmīšiem. Liela patei- kāpi.
12. aprīlī Siguldā notika koru
cība arī „profesionāļiem” – skolotājai
Kristīnei Ronei un Jolantai Bodniecei. skate, kurā jauktais koris „MežābePaldies visiem, visiem. Konkursantu le” ieguva 1. pakāpi un senioru koris
izdomai nav robežu, nāciet un novēr- „Atblāzma” – 2. pakāpi. Pateicamies
kolektīvu vadītājiem Vitalim Kikustējiet paši!
tam, Andram Briņķim, Ņinai KiršteiInčukalna mākslinieku kopas iz- nai, Vijai Knetai un visiem koncertstādē šogad piedalās 18 mākslinieki – meistariem; pateicamies mūziķiem,
Jānis Zvirbulis, Valija Balode, Edvīns dziedātājiem, dejotājiem un viņu ģiBalodis, Boriss Samuss, Silvija Auere, menēm. MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅIS,
Inguna Linde, Aija Auseja-Rudzīte, BET DIŽENI TURĒAJĀS! Tā turpināt!
Dace Saulīte, Agnese Ozoliņa, JolanZinta Nolberga,
ta Bodniece, Kristīne Rone, Andis GūtInčukalna tautas nama
manis, Pauls Putniņš, Lilita Joņina,
mākslinieciskās daļas vadītāja
Velga Vilcāne, Zigurds Bormanis, Ieva

Inčukalna
tautas nama
pasākumi
Svētdien, 10. maijā, plkst. 11.00
MĀTES DIENAS KONCERTS
Piedalīsies Inčukalna bērni un jaunieši: pamatskolas koris, dejotāji
un daiļlasītāji,
Līgas Dombrovskas Tautas deju
studija, Kitijas Vāveres līnijdeju
studija, Starptautiskas klases deju
pāris Melānija Keiša un Kristiāns
Kurzemnieks, būs iluzionists Robijs Trankalis, kā arī citi jauki pārsteigumi.
Visi mīļi aicināti!
Autobuss: 9.15 pa maršrutu – Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–
Vangažu stacija–Inčukalns
Sestdien, 16. maijā, plkst.18.00
jaunās Inčukalna estrādes atklāšana
un deju grīdas „iesvētīšana”
Inčukalna 6. DEJU SVĒTKU LIELKONCERTS
17.45 Svētku dalībnieku gājiens no
Inčukalna tautas nama
21.00 – 01.00 ZAĻUMBALLE
Spēlēs grupa KANTORIS 04
Amatnieku tirdziņš no plkst. 14.00
Uz pasākumu jūs varat nokļūt pa
maršrutu: plkst. 17.00 Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki– Vangaži–„Brālis”–
Sēnīte–Inčukalns
Ieeja brīva, un visi mīļi aicināti!
P.S. Nepilngadīgas personas nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus,
un nakts stundās jābūt vecāku uzraudzībā.
Svētdien, 31. maijā, plkst.13.00
Līgas Dombrovskas bērnu deju
studijas deju uzvedums
DEJA NO SIRDS Inčukalna estrādē
Ieeja brīva, un visi mīļi aicināti!
Sestdien, 6. jūnijā, plkst. 17.00
Inčukalna estrādē
Inčukalna 46. DZIESMU DIENA
20.00 – 01.00 Zaļumballe, spēlēs
grupa „RIEKSTI”
Uz pasākumu jūs varat nokļūt pa
maršrutu: plkst. 16.00 Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–„Brālis”–
Sēnīte–Inčukalns
Ieeja brīva, un visi mīļi aicināti!
P.S. Nepilngadīgas personas nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus,
un nakts stundās jābūt vecāku uzraudzībā.
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NOVADA VĒSTIS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Kārtība, kādā Inčukalna novada
pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju
Nr.4/2015 (protokols Nr.7-42.§.)
2015. gada 26. 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. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu
(turpmāk – bērni) reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Inčukalna novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas (turpmāk – izglītības
iestāde) (1. pielikums);
1.2. kārtību, kādā Inčukalna novada un
Pierīgas administratīvajā teritorijā
reģistrētas privātās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas Inčukalna
novada un Pierīgas administratīvajā
teritorijā (turpmāk – Privātās izglītības iestādes), var iesaistīt pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Darbinieks – Inčukalna novada domes (turpmāk – Domes) darbinieks,
kurš veic pieteikumu reģistrāciju Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas
izglītības programmas, rindā;
2.2. Inčukalna novada pašvaldības
izglītības iestāžu, kuras īsteno
pirmsskolas izglītības programmas,
rinda – pašvaldības vienota rinda
(turpmāk – Rinda), kurā reģistrē vecāku vai personu, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais
pārstāvis), pieteikumus pašvaldības
finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;
2.3. Komisija – ar Inčukalna novada
domes lēmumu izveidota Inčukalna
novada domes uzņemšanas komisija
pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras sastāvā ietilpst Darbinieks, Inčukalna novada pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāji, viens Inčukalna novada domes Sociālā dienesta un viens
Inčukalna novada bāriņtiesas pārstāvis;
2.4. pašvaldības finansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības
budžetu noteikts finansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Pašvaldības izglītības iestādē;
2.5. pašvaldības līdzfinansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības
budžetu noteikts līdzfinansējums
pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē;
2.6. pirmsskolas izglītības pakalpojums –
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
licencētas pirmsskolas izglītības
programmas īstenošana Pašvaldības
izglītības iestādē vai Privātajā izglītības iestādē;
2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta
vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja
griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
3. Pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu
pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra
gada vecuma. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek
uzsākta tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi.
4. Programmas apguve izglītības iestādē
sākas kārtējā gada 1. septembrī.

II. Pieteikumu reģistrācijas
kārtība pašvaldības finansēta
pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai
5. Pieteikumu (2.pielikums) reģistrācija
notiek visu kalendāro gadu Inčukalna
novada domē (turpmāk – Dome) no brīža, kad tiek reģistrēta bērna dzimšana.
Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim
izglītības iestādēs reģistrētie pieteikumi tiek reģistrēti Rindā pieteikumu reģistrācijas kārtībā.
6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai
Inčukalna novada domes Kancelejā

vai Vangažu pilsētas pārvaldē, vecāki
(persona, kas realizē aizgādību) uzrāda personu apliecinošu dokumentu,
bērna dzimšanas apliecību un aizpilda
pieteikuma veidlapu. Ja vecāki vēlas
mainīt izglītības iestādi, raksta iesniegumu brīvā formā.
7. Darbinieks, saņemot vecāku (personas, kas realizē aizgādību) reģistrācijas pieteikumu:
7.1. informē vecāku par pirmsskolas
iestādē īstenojamajām pirmsskolas
izglītības programmām un noskaidro, kurā pirmsskolas izglītības pro
grammā vecāks vēlas bērnu reģistrēt;
7.2. pārbauda, vai vecāka norādītā
bērna un vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju
reģistrs) datiem.
8. Vecāks informē darbinieku par reģistrācijas pieteikumā norādītā bērna
brāļiem/māsām, kuri jau apmeklē konkrēto pirmsskolas iestādi. Darbinieks
pārbauda šo informāciju un reģistrācijas pieteikumā izdara atzīmi par ārpus kārtas statusa „brālis/māsa” piešķiršanu. Ja laikā, kad bērnam, kuram
piešķirts ārpus kārtas statuss „brālis/
māsa”, jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas
iestādē, neviens no „brāļiem/māsām”
vairs nav konkrētās pirmsskolas iestādes audzēknis, ārpus kārtas statusu
„brālis/māsa” atceļ un nepiemēro.
9. Darbinieks aizpildīto pieteikumu izdrukā divos eksemplāros. Vecāki pārbauda aizpildīto pieteikumu un ar savu
parakstu apliecina informācijas patiesumu. Vienu eksemplāru saņem vecāki,
otrs paliek pašvaldības rīcībā.
10. Pieteikumi tiek reģistrēti Inčukalna
novada domes Kancelejā vai Vangažu
pilsētas pārvaldē un nodoti Darbiniekam.
11. Darbinieks pieteikuma iesniedzējam
bērnam piešķirto rindas kārtas numuru 5 (piecu) darba dienu laikā no
pieteikuma saņemšanas brīža pašvaldībā nosūta uz pieteikumā norādīto
e-pasta adresi vai pasta adresi.
12. Vecākiem vai bērna likumiskajam
pārstāvim ir tiesības lūgt Darbiniekam
izsniegt dokumentālu apstiprinājumu
par piešķirto rindas kārtas numuru,
ierodoties personīgi pašvaldībā vai iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
13. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti šādos reģistros:
13.1.1. pakāpes reģistrā, ja bērns un
vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Inčukalna novadā;
13.2.2. pakāpes reģistrā, ja bērna un
vecāku dzīvesvieta nav deklarēta
Inčukalna novadā. Bērnam piešķir
vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas
vietas pēc 1. reģistrā iekļauto bērnu
nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.
14. Pieteikumus Rindā sistematizē pēc
Izglītības iestādēm pieteikumu reģistrācijas secībā, norādot datumu, mēnesi, gadu, kad nepieciešama vieta Izglītības iestādē. Ja Izglītības iestāde
īsteno vairākas programmas, tad sistematizē arī pēc programmas pieteikumu reģistrācijas secībā (3. pielikums).
15. Pieteikumi Rindā tiek anulēti, ja:
15.1. vecāki (persona, kas realizē aizgādību) pieteikumu rakstiski atsauc;
15.2. bērns tiek uzņemts Inčukalna
pašvaldības Izglītības iestādē.
16. Ja vecāki (persona, kas realizē aizgādību) vēlas veikt izmaiņas reģistrācijas
pieteikumā – mainīt sākotnēji atzīmētās izglītības iestādē īstenojamajās
pirmsskolas izglītības programmas
veidu, iesniedz Darbiniekam rakstisku
iesniegumu brīvā formā, un Darbinieks
bērnu reģistrē rindā no jauna.
17. Dome nodrošina bērnu reģistrētās
rindas publisko pieejamību pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.,
iekļaujot informācijā uzņemto bērnu
identifikācijas numuru, dzimšanas
gadu un pieteikšanās datumu.

2015. gada MAIJS
III. Bērnu uzņemšanas kārtība
pašvaldības finansēta
pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai
18. Izglītības iestādes vadītājs līdz 31. maijam informē Komisiju par brīvajām vietām
Izglītības iestādē.
19. Pretendentu sarakstā uz konkrēto Izglītības iestādi Komisija iekļauj bērnus, kuri
līdz attiecīgā gada 1. septembrim sasnieguši pusotra gada vecumu, atbilstoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē.
20. Pretendentu saraksts PII „Jancis” un PII
„Minka” tiek izveidots pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:
20.1. bērni, kuri tajā kalendārajā gadā sasnieguši vecumu, no kura sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta
un kuru dzīvesvieta deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
20.2. bērni, kuriem piešķirts ārpuskārtas
statuss;
20.3. Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku
vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novada
administratīvajā teritorijā;
20.4. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta
un vecāku deklarētā dzīvesvieta nav
Inčukalnā novada administratīvajā teritorijā.
21. Darbinieks pēc 31. maija paziņo pretendentu vecākiem (elektroniski vai uz pasta
adresi) par iespēju apmeklēt Izglītības
iestādi.
Vecākiem ir pienākums, saņemot paziņojumu no Komisijas par vietas piešķiršanu
Izglītības iestādē, 15 dienu laikā informēt
par informācijas saņemšanu un Izglītības
iestādes apmeklēšanu.
22. Lēmumu par vietas piešķiršanu bērnam
Izglītības iestādē pieņem Komisija.
23. Komisijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas
priekšsēdētājs, locekļi un protokolētājs.
Komisija ir atbildīga par datu neizpaušanu Fizisko personu datu aizsardzības
likuma ietvaros.
24. Pamatojoties uz protokolu, tiek sagatavots Izglītības iestādēs uzņemto bērnu
saraksts.
25. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu,
Izglītības iestādes vadītājs līdz 30. augustam nokomplektē grupas un ar bērnu
vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem noslēdz līgumu.
26. Bērna uzņemšanai izglītības iestādē
vecāki iesniedz šādus dokumentus:
26.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu
izglītības iestādē;
26.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;
26.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa
026/u).
26.4. medicīnisko karti ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
26.5. profilaktisko potēšanas karti;
26.6. izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar
infekcijas slimībām.
27. Ja vecāki 15 dienu laikā no rakstiskās
informācijas saņemšanas brīža nav iesnieguši šo saistošo noteikumu 26. punktā noteiktos dokumentus, Komisija lemj
par nepieciešamību atkārtoti izskatīt reģistrācijas pieteikumu.
28. Izglītības iestādes vadītājs līdz 30.
augustam izdod rīkojumu par bērna
uzņemšanu Izglītības iestādē, norāda
programmu, kuru bērns apgūs, un līdz
1. septembrim reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē kā
izglītojamo.
29. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta,
iestādes vadītājs informē par brīvajām
vietām Darbinieku.
30. Tiesības tikt uzņemtam izglītības ie
stādē ārpus kārtas ir:
30.1. bērnam no daudzbērnu ģimenes
(3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem), ja vismaz viens no bērnu vecākiem deklarēts Inčukalna novadā. Jāiesniedz dzimšanas apliecību kopijas,
uzrādot oriģinālus;
30.2. Inčukalna pašvaldības pirmsskolas
iestādēs jau uzņemto bērnu māsām/
brāļiem;
30.3. Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteikto kategoriju darbinieku
bērnam, ja ir izziņa no darbavietas;
30.4. konkrētās pirmsskolas iestādes
darbinieka bērnam uz darbinieka darba
tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo vietu rindas reģistrā;
30.5. bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
30.6. ar Inčukalna novada pašvaldības
Sociālā dienesta atzinumu.
31. Ja bērns pirmsskolas iestādē uzņemts,
bet vecāki vēlas pirmsskolas iestādi mainīt, ir iespējama pirmsskolas iestādes
maiņa, vienojoties ar citiem vecākiem,
kuriem šāda pirmsskolas iestāžu maiņa
ir pieņemama. Vecāki iesniedz atbilstošus

iesniegumus abu iesaistīto pirmsskolas
iestāžu vadītājiem.
32. Pēc šo noteikumu 31. punktā minēto
iesniegumu saņemšanas Izglītības ie
stāžu vadītāji izdod rīkojumu par viena
bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā
veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības
informācijas sistēmas datubāzē, kā arī
ar vecākiem (personu, kas realizē aizgādību) noslēdz līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem pirmsskolas
izglītības iestādē.
33. Bērnus, kurus nevar nodrošināt ar vietu izglītības iestādē līdz 1. septembrim,
Darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu
reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā vai piedāvā vietu citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.
34. Izglītības iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro
gadu, vieta tiek saglabāta:
34.1. bērna slimības vai karantīnas laikā;
34.2. bērniem, kuriem ar ģimenes ārsta
izziņu noteikts atveseļošanās periods;
34.3. vecāku slimības laikā, pamatojoties
uz ģimenes ārsta izziņu;
34.4. vecāku kārtējā atvaļinājuma laikā,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
35. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu,
bērnam ir tiesības neapmeklēt Izglītības
iestādi laika posmā, kas nav garāks par
vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu.
Šajā gadījumā Izglītības iestādes vadītājs
paziņo Darbiniekam par brīvajām vietām
Izglītības iestādē un uz laiku rindas kārtībā tiek uzņemts bērns atbilstoši vecuma
grupai.
36. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var
pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai
saīsinātu vai pagarinātu programmas
apguvi bērnam par vienu gadu, vecāki
vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 30.
aprīlim iesniedz Izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai
psihologa atzinumu.
37. Pirmsskolas iestādei ir tiesības vasaras
mēnešos pedagogu atvaļinājuma laikā
pārtraukt pedagoģisko procesu vismaz
uz četrām nedēļām, par to trīs mēnešus
iepriekš informējot vecākus. Pirmsskolas
iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukšanu vadītājs saskaņo ar domi.

IV. Bērnu atskaitīšana no
izglītības iestādes
38. Bērnu atskaita, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai iestājoties kādam
no šo noteikumu 39. punktā minētajiem
gadījumiem.
39. Iestādes vadītājam ir tiesības ierosināt
atskaitīt bērnu (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) no izglītības iestādes
šādos gadījumos:
39.1. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošā izglītības iestādē;
39.2. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;
39.3. ja vecāki nav ievērojuši pirmsskolas
iestādes iekšējās kārtības noteikumus.
Ja pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi saistīti
ar bērnu pamattiesību neievērošanu,
vadītājs par konstatētajiem pārkāpumiem informē bāriņtiesu.
39.4. ja bērns pirmsskolas iestādi nav
apmeklējis bez attaisnojoša iemesla
vienu mēnesi vai trīs mēnešu periodā
apmeklēto dienu skaits ir mazāks par
30 dienām. Par attaisnojošu iemeslu
uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko
apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāks
pirmsskolas iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes;
39.5. un citos gadījumos, ja tādi paredzēti
citos normatīvajos aktos.
40. Izglītības iestādes vadītājs nosūta vecākiem brīdinājumu par to, ka bērns var
tikt atskaitīts. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas 20 dienu laikā vecāki neveic pārkāpumu novēršanas pasākumus, Komisija
pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu
un trīs dienu laikā rakstiski nosūta lēmuma kopiju vecākiem.
41. Par bērna atskaitīšanu Komisija pieņem
lēmumu un triju darba dienu laikā pēc
lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas
Valsts izglītības informācijas sistēmā.
42. Izglītības iestāde, kuru bērns apmeklējis pirms pamatizglītības uzsākšanas vecuma sasniegšanas (izņemot gadījumu, ja
Izglītības iestādē saņemts šo noteikumu
38. punktā minētais iesniegums un atzinums), vecākiem vai bērna likumiskajam
pārstāvim izsniedz izziņu par programmas apguvi un līdz 30. augustam pieņem
lēmumu par bērna atskaitīšanu no Izglītības iestādes.

V. Kārtība, kādā pašvaldība
sniedz līdzfinansējumu
pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai
bērnam Privātajā izglītības
iestādē
43. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā
pārstāvja iesniegumu, ja:
43.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta
Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā;
43.2. bērns ir vismaz gadu reģistrēts Rindā pašvaldības finansēta pirmsskolas
izglītības pakalpojuma saņemšanai un
pēc pieteikumā norādītā vēlamā Izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma
laika nav uzņemts attiecīgajā Izglītības iestādē.
44. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nodrošināšanai izvēlētajā Privātajā izglītības iestādē vecāki vai bērna likumiskais
pārstāvis aizpilda pieteikumu un iesniedz
Inčukalna novada domē;
45. Ja šo noteikumu 44. punktā minētā Privātā izglītības iestāde piekrīt sniegt bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu,
Dome pieņem lēmumu par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu, uz kuru pamatojoties tiek slēgts līgums starp domi,
vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un
Privāto izglītības iestādi par pašvaldības
līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu uz laiku, līdz
bērns tiek uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē.
46. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma
piešķiršanu un dome lauž līgumu par
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Privātajā izglītības iestādē,
ja:
46.1. bērna un/vai vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav
deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
46.2. Dome konstatē, ka piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši līguma nosacījumiem;
46.3. bērnam rakstiski piedāvāta vieta
pašvaldības pirmsskolas izglītības ie
stādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis
no piedāvātās vietas ir atteicies, ja pēc
minētā atteikuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas
brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu. Pašvaldība pārtrauc izmaksāt
līdzfinansējumu 30 kalendāra dienas
pēc tam, kad bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē.
47. Ja bērnu uzņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības
atbalstu par privātās izglītības iestādes
sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina
proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir
apmeklējis privāto izglītības iestādi.
48. Bērna likumīgajam pārstāvim, kura
bērns apmeklē privāto izglītības iestādi un kuram piedāvā vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē, ir tiesības
atteikties no šā piedāvājuma un turpināt
saņemt pašvaldības atbalstu, ja uz vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir citi pretendenti.

VI. Faktiskās rīcības un
administratīvo aktu
apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
49. Darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt
Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
50. Komisijas un Izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Inčukalna novada domē.
51. Inčukalna novada domes lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi
52. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrak
stā „Novada Vēstis”.
53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē 2011. gada 28. septembra Inčukalna novada domes saistošie noteikumi
Nr.19/2011 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (2011.
gada 28. septembra Inčukalna novada
domes lēmums Nr. 16–1§).
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Pielikumi apskatāmi Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr.3/2015 „Par Inčukalna novada
pašvaldības budžetu 2015. gadam”
APSTIPRINĀTS
ar Inčukalna novada domes 2015. gada 2. marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3–1.§.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.p., likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”. Likumu „Par pašvaldību budžetiem”, MK noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, MK noteikumiem Nr.1032
„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”, 17.12.2014. likumu „Par valsts
budžetu 2015. gadam
1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības
mos 165 700 euro apmērā saskaņā ar 3.
pamatbudžetu 2015. gadam ieņēmupielikumu.
mos 6 279 478 euro apmērā saskaņā ar 10. Noteikt speciālā budžeta izdevumu
1. pielikumu.
sadalījumu pa programmām 2015. ga2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības
dam saskaņā ar 4. pielikumu.
pamatbudžetu 2015. gadam izdevu- 11. Noteikt Inčukalna novada pašvaldīmos 6 292 010 euro apmērā pa ekonobas ziedojumu un dāvinājumu budžetu
miskās klasifikācijas kodiem un funk2015. gadam 4200 euro apmērā saskacionālajām kategorijām saskaņā ar 1.
ņā ar 5. pielikumu.
pielikumu.
12. Apstiprināt mērķdotācijas 2015. gada
3. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības
astoņiem mēnešiem sadalījumu papamatbudžeta izdevumus 2015. gamata un vispārējās vidējās izglītības
dam pa Inčukalna novada struktūrvieiestāžu pedagogu darba samaksai un
nībām, iestādēm saskaņā ar 2. pielikuvalsts sociālās apdrošināšanas obligāmu.
tajām iemaksām 436 808 euro apmērā
4. Noteikt aizņēmumu atmaksas apmēru
saskaņā ar 6. pielikumu.
2015. gadā 330 745 euro apmērā.
13. Apstiprināt mērķdotācijas 2015.gada
5. Apstiprināt līdzdalību PSIA „Vangažu
astoņiem mēnešiem sadalījumu inteavots” pamatkapitālā 2015. gadā 183
rešu izglītības programmu pedagogu
920 euro apmērā.
daļējai darba samaksai un valsts so6. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
ciālās apdrošināšanas obligātajām iedaļas un finansēšanas daļas deficītu
maksām 18 763 euro apmērā saskaņā
527 197 euro apmērā segt no naudas
ar 7. pielikumu.
līdzekļu atlikuma uz 2015. gada 1. jan- 14. Apstiprināt mērķdotācijas 2015. gada
vāri.
astoņiem mēnešiem sadalījumu paš7. Apstiprināt kases apgrozāmo līdzekļu
valdību izglītības iestādēs bērnu no
atlikumu 2015. gada beigās Inčukalna
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarnovada pašvaldības pamatbudžetam
bināto pedagogu darba samaksai un
500 000 euro apmērā.
valsts sociālās apdrošināšanas obligā8. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības
tajām iemaksām 79 472 euro apmērā
speciālo budžetu 2015. gadam ieņēmusaskaņā ar 8. pielikumu.
mos 190 624 euro apmērā saskaņā ar 3. 15. Apstiprināt viena skolēna izmaksas
pielikumu.
Inčukalna novada izglītības iestādēs
9. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
speciālo budžetu 2015. gadam izdevu2015. gadam saskaņā ar 9. pielikumu.

16. Apstiprināt mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalījumu
3553 euro apmērā saskaņā ar 10. pielikumu.
17. Apstiprināt Vangažu kultūras nama
pasākumu plānu 2015. gadam saskaņā
ar 11. pielikumu.
18. Apstiprināt Inčukalna tautas nama
pasākumu plānu 2015. gadam saskaņā
ar 12. pielikumu
19. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu,
galvojumu un citu saistību pārskatu
saskaņā ar 13. pielikumu
20. Budžeta izpildītāji piešķirto līdzekļu
ietvaros nodrošina efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta izlietojumu
atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi
par to, lai izdevumi saskaņā ar naudas
plūsmu nepārsniedz attiecīgajai programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
21. Inčukalna novada domes Finanšu
daļa nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu
procentu atmaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
22. Novada domes izpilddirektoram saskaņā ar apstiprināto 2015. gada budžetu apstiprināt iestāžu un struktūrvienību izdevumu tāmes.
23. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar izpilddirektoru,
nepieciešamības gadījumos ir tiesības
apstiprināto attiecīgo ekonomiskās
klasifikācijas 2200, 2300 kodu ietvaros
veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25% no attiecīgo apakškodu summas noteiktiem mērķiem.
24. Paskaidrojuma raksts saskaņā ar 14.
pielikumu.
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs
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1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
4422253; 70%
2. Pašvaldības budžeta transfēri.
121200; 2%
3. Valsts budžeta transfēri.
747514; 12%
4. Budžeta iestāžu ieņēmumi.
464873; 7%
5. Nenodokļu ieņēmumi. 45210; 1%
6. Nekustamā īpāšuma nodoklis.
478428; 8%

1.Vispārējie valdības dienesti.
752113; 12%
2. Sabiedriskā kārtība un drošība.
147181; 2,3%
3.Ekonomiskā darbība.
131833; 2,1%
4. Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana.
814416; 12,9%
5. Atpūta, kultūra un reliģija.
788374; 12,5%
6. Izglītība. 2484037; 39,5%
7. Sociālā aizsardzība.
1174056; 18,7%
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Deju gadu uzsākot, lieliski
sasniegumi Inčukalna deju
grupai „Born To Dance”

Inčukalna mūsdienu un hiphopa deju grupa „Born To Dance”
decembrī nosvinēja trīs gadu jubileju un savu ceturto dejošanas gadu uzsāka ar savu deju prasmju pārbaudi starptautiskās
līnijdeju sacnesībās „Baltic Country Western Dance Championship” (BCWDC).
No 27. februāra līdz 1. martam deju grupas dalībnieki – Sāra
Elizabete Vīnberga, Kristaps Neimanis, Arta Adrija Kerna,
Lauma Vītola, Dace Rukmane, Inese Reinfelde – un grupas vadītāja Kitija Vāvere devās pārstāvēt Latviju un Inčukalna novadu, piedaloties vairākās deju kategorijās, pārbaudot savas
individuālās deju zināšanas gan klasiskajās dejās, gan mūsdienu dejās, horeogrāfijas veidošanas prasmes, kā arī šogad
pirmo reizi Inčukalna jaunieši iemēģina arī pāru deju kategoriju.
BCWDC šogad Latvijā norisinājās jau 10 gadu, un sacensības
pulcēja daudz prasmīgu un talantīgu dejotāju ne tikai no Baltijas valstīm, bet arī no Zviedrijas, Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Spānijas u.c. Deju grupas dalībniekiem šajā nedēļas nogalē
bija lieliska iespēja ne tikai parādīt savas deju prasmes starptautiskā līmenī, bet arī iepazīt jaunus dejotājus, iegūt jaunus
draugus, kā arī mācīties dejas pie augstas klases dejotājiem
un tiesnešiem.
Šī dejošanas nedēļas nogale tika aizvadīta, cītīgi strādājot
un dejojot, jo daudzās deju kategorijās šogad bija daudz lielāka konkurence, nekā ierasts. Un mūsu ieguldītais darbs atmaksājās. Inčukalna deju grupas pārstāvji mājās atgriezās ar
daudzām godalgotām vietām! Dejotāji ir spējīgi konkurēt un
izcīnīt augstus novērtējumus arī starptautiska mēroga sacensībās. Saņēmuši daudz patīkamu uzslavu ne tikai no vietējiem
dejotājiem, bet arī no ārvalstu tiesnešiem un dejotājiem, deju
grupas pārstāvji mājās atgriezās ar šādiem izcīnītiem rezultātiem (dejotāji dalās deju pieredzes līmeņos un vecuma grupās):
1) Sāra Elizabete Vīnberga – Newcomer Teen Female
grupā – 2. vieta un Modern B Teen – 1. vieta
2) Kristaps Neimanis – Newcomer Teen Male grupā 1.
vieta un Modern B Teen – 3. vieta
3) Inese Reinfelde – Social Youth grupā 3. vieta
4) Lauma Vītola – Social Youth grupā 6. vieta un Modern B Kids 5. vieta
5) Dace Rukmane – Social Youth grupā 9. vieta un Modern Kids B 7. vieta
6) Arta Adrija Kerna – Social Youth grupā – 8. vieta
7) Kitija Vāvere – Intermediate Adult grupā 2. vieta,
Modern A Adult 1. vieta, Non Country horeogrāfijās 1.
vieta
8) Pāru dejās Kristaps un Sāra – 1. vieta (Latvijas mērogā šobrīd vienīgie jaunākie pāru dejotāji līnijdejās).
„Born To Dance” deju grupa vēlas pateikt paldies vecākiem
un draugiem, kas atbalstīja un uzmundrināja! Vislielāko paldies deju grupa vēlas teikt Inčukalna novada domei par sniegto atbalstu, lai deju grupas pārstāvji varētu piedalīties šajās
sacensībās. Mēs esam neizsakāmi priecīgi par šo iespēju – būt
uz viena deju laukuma ar tik daudziem talantīgiem dejotājiem,
gūt jaunas zināšanas, kā arī parādīt to, cik prasmīgi un talantīgi mēs esam. Paldies par iespēju pierādīt un parādīt sevi, paldies par iespēju mācīties un tiekties uz izaugsmi, un, protams,
paldies par iespēju gūt tik daudz pozitīvu emociju, kas liek darboties un strādāt arvien vairāk.
Kitija Vāvere
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Vangažu vidusskola aicina uz interaktīvu nodarbību
,,Skola agrāk un tagad”

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90…
Ziediem bagātu dzimšanas dienu un
pavasarīgu noskaņojumu!

RAKSTA LASĪTĀJS

70 gadi, kopš
beidzies Otrais
pasaules karš
Apklusa ieroču duna, apdzisa kara
kāvi, Otrais pasaules karš bija beidzies.
Visas pasaules ilgotais miers bija atnācis, bet par kādu drausmīgu cenu!
Pīšļos sagrautas pilsētas, līdz nepazīšanai sakropļota daba. Nebija
ļaužu šķiru vai aprindu, kas nebūtu
cietušas. Nebija nevienas ģimenes,
kas neapraudātu kādu ģimenes locekli. Bija krituši vairāki desmiti miljoni
dažādu valstu karavīru, to skaitā 50
tūkstoši latviešu.
Šogad paiet 70 gadu, kopš beidzies
šis drausmīgais, postošais karš. Latvijai tā bija liela traģēdija – trīskārtēja Latvijas okupācija viena kara laikā.
Drausmīgie okupācijas režīmi, vardarbība pret latviešu nāciju... Tās sekas
nav izdzisušas vēl tagad.
Latviešu karavīru mobilizācija divu
tagad jau visā pasaulē nosodīto režīmu armijās, izmantojot latviešu izcilo
karotmākslu savtīgās, noziedzīgās interesēs, novedusi pie tā, ka Latvijai ir
pirmā vieta pasaulē sieviešu pārsvara
ziņā iedzīvotāju kopskaitā.
Tās ir nācijas vīriešu potenciāla iznīcināšanas sekas un tautas traģēdijas
spilgts apliecinājums.
Dziļā cieņā nolieksim galvu, pieminot kritušos karavīrus, biedrus, kā arī
tos, kas tika nomocīti Gulaga nometnēs.
Ar cieņu izturēsimies pret sirmajiem
Otrā pasaules kara dalībniekiem, kas
vēl ir dzīvi, – viņi ir šausmīga kara rēga
patiesie aculiecinieki.
Zelta burtiem pasaules karu vēsturē ir ierakstīta latviešu karavīru cīņas
māka un varonība, lai nekad vairāk
šausmīgais kara rēgs neietu pāri mūsu
zemei!
Dievs, svētī un sargi Latviju!
Jānis Zvirbulis, Otrā pasaules kara
dalībnieks – leģionārs

MUZEJU N AKTĪ
16. maijā plkst. 20.00 – 1.00

Ikkatru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis –
Viņu dāvātais maigums un smaids!

Interesenti varēs
•piedalīties atraktīvā latviešu valodas stundā
•izzināt muzeja krājumus

SLUDINĀJUMI
SIA „Saurida Latvija’
50, 27 un 5 litru tilpuma
gāzes balonu nomaiņa, pārbaude,
konsultācijas.
Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes
baloni (7, 27 un 46 litru).
Remontējam gāzes plītis.
Strādājam katru dienu (arī vakaros),
svētkos un brīvdienās.
Tālr.: 29415120.
Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas
un citas nelielas zemes platības ar
zemes frēzi. Tālrunis: 25985566.

Vasarsvētku
dievkalpojums
Vangažu ev. lut. baznīcā svētdien,
24. maijā, plkst.14.00
Autobuss plkst.13.10 pa maršrutu
Inčukalns–Gauja–Vangaži–
Vangažu baznīca

PATEICĪBA

Iestādi puķi,
Tā dzīvos un augs,
Un pelēkā ikdienā kļūs tavs draugs!
Pateicība Vangažu amatnieku kopas dalībniecēm Aijai, Birutai, Drosmai, Maijai un atbalstītājai Rūtai par
piedalīšanos Lielajā talkā un puķu
dobes Vangažos, Gaujas ielas galā
pie Vidzemes šosejas, sakopšanu.
Atzinība Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājam Jurim Jakubovskim
par atbalstu.
Rūpēsimies par savu pilsētu un
centīsimies uzturēt arī pēc iestādīšanas kokus, krūmus un puķes.
Apmīļo ziedu, tas smaidu tev
sniegs!
Smaids pretī nācējam – arī prieks!
Paldies par paveikto!
Ilze Kopmane

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
euro tiek pārdots Inčukalna novada domei
piederošais nekustamais īpašums Miera
ielā 18, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 0,1201 ha platībā ar kadastra Nr. 8064
006 0499, dzīvojamās mājas ar kadastra Nr.
8064 006 0499 001, jaunbūves pamatiem ar
kadastra Nr.8064 006 0499 003.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz
2015. gada 19. jūnijam plkst. 14.00.
Izsole notiks 2015. gada 19. jūnijā plkst.
14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā
4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā
īpašuma sākumcena – 9675,53 EUR.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no
sākumcenas, tas ir 967,55 EUR, un dalības
maksa 100,- EUR apmērā iemaksājami līdz
2015. gada 19. jūnijam plkst. 14.00. Soļa
apmērs – 483,78 EUR. Pirkuma samaksa
veicama EUR – 30 kalendāro dienu laikā no
Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
euro tiek pārdots Inčukalna novada domei
piederošais nekustamais īpašums Pļavas
ielā 12, Inčukalnā, kas sastāv no zemes
gabala 1251 m2 platībā, uz kura atrodas
dzīvojamā māja ar kopējo platību 73,9 m2
un saimniecības ēka ar kopējo platību 47
m2, kadastra nr. 8064 006 0476.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz
2015. gada 26. jūnijam plkst. 14.00.
Izsole notiks 2015. gada 26. jūnijā plkst.
14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā
4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā
īpašuma sākumcena – 14 800,- EUR.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no
sākumcenas, tas ir 1480,- EUR, un dalības
maksa 100,- EUR apmērā iemaksājami līdz
2015. gada 26. jūnijam plkst. 14.00. Soļa
apmērs – 740,- EUR. Pirkuma samaksa
veicama EUR – 30 kalendāro dienu laikā no
Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Remontdarbi uz Vidzemes šosejas
turpināsies līdz nākamajam gadam
Ceļu būves firma SIA „Binders” 13. aprīlī
uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–
Igaunijas robeža (Veclaicene) sāka sagatavošanas darbus pirms asfalta segas rekonstrukcijas šā ceļa posmā no 15,40. līdz 25,50. km
jeb no pagrieziena uz Langstiņiem līdz nobrauktuvei no Garkalnes dzelzceļa pārvada.
Tika uzstādītas brīdinājuma zīmes, izveidotas
pagaidu pārbrauktuves satiksmes plūsmas novirzīšanai, veikti citi ceļa segas rekonstrukcijas
uzsākšanai nepieciešamie priekšdarbi.
Sākot ar 20. aprīli, satiksmei pilnībā tika slēgta brauktuve virzienā no Rīgas visā rekonstruk-

cijai paredzētā posma garumā. Satiksme abos
virzienos tiek organizēta blakus brauktuvē, kur
šobrīd ir ceļa divas joslas virzienam uz Rīgu. Satiksmes organizēšanai netiek izmantoti luksofori, taču ir noteikti ātruma ierobežojumi.
Uz blakus brauktuvi tika pārceltas arī virzienā no Rīgas esošās sabiedriskā transporta
pieturvietas, bet pieturvieta „Remberģi” tika
pārcelta apmēram 600 m uz priekšu Siguldas
virzienā.
Atbilstoši projektam asfalta segas rekonstrukcija tiks veikta ceļa posma abos virzienos,
secīgi organizējot darbus vispirms vienā, pēc

Ieeja no Mūzikas un mākslas skolas

Pavasara gadatirgi Inčukalna novadā
Vangažos 16. maijā
Inčukalnā 17. maijā
Apceļosim novadu

Vangažu evaņģēliski
luteriskā baznīca
Arhitektūras un kultūras piemineklis ar neaprakstāmi skaistu ainavu ap to. Baznīca vairākkārt atjaunota un ieguvusi tautas mīlētas un
godātas vietas statusu.
1789. gadā lielceļa Rīga–Pēterburga malā tika uzcelta Vangažu
evaņģēliski luteriskā baznīca. 1919. gadā karadarbības rezultātā baznīcu nopostīja. 1935. gada 31. oktobrī pēc pārbūves, ko veica
pēc P.Kundziņa (1888–1938) projekta, iesvētīja atjaunoto baznīcu.
Par draudzes ziedojumiem tika uzstādītas jaunas ērģeles, zvans un
A.Annusa altārglezna „Kristus svētī druvas”. 1949. gada septembra
apsekošanā minēts, ka baznīca ir ļoti labi saglabājusies, tikai izsistas dažas rūtis. 1954. gadā draudze no baznīcas atteicās, jo pagājušā
gadsimta sākumā tika uzbūvēts jauns lielceļš un dzelzceļš, kuri atradās stipri tālu no dievnama. Cilvēki savas dzīvesvietas izvēlējās tuvāk
transporta satiksmei. Nokļūt uz baznīcu bija grūti, un draudze nevarēja
uzturēt savu baznīcu. Pagājušā gadsimta 60. gados dievnamu pārveidoja par kolhoza „Ādaži”, vēlāk par stikla taras un Mežparka atrakciju
inventāra noliktavu. Līdz ar atmodu 90. gadu sākumā atdzima Vangažu luterāņu draudze. Pateicoties cilvēku labajai gribai,
ziedojumiem, Inčukalna un
Vangažu pašvaldību atbalstam, dievnams pamazām tika
atjaunots. 1992. gada 6. jūnijā Vasarsvētku dievkalpojumā
mācītājs Arnis Bergmanis baznīcu no jauna iesvētīja.
GPS: 24.578197, 57.119719.
Pagājušajā informatīvā izdevuma numurā publicējām informāciju par Vilkaču priedi. Tā kā
koks atrodas privātīpašumā, ir
lūgums tūristiem cienīt zemes
īpašniekus un priedi apskatīt
tikai no ceļa puses.

tam otrā ceļa brauktuvē. Projekts paredz asfalta segas rekonstrukciju, izmantojot reciklēšanas metodi, kas nozīmē, ka vecais asfalta
segums tiks safrēzēts, segas stiprināšanai sajaukts ar cementu, izlīdzināts un pa virsu trijās
kārtās ieklāta jaunā asfalta sega. Projekts neparedz ceļa pamatu rekonstrukciju.
Projekta ietvaros tiks rekonstruēts arī Garkalnes pārvads (reģionālā autoceļa P3 pārvads
pār autoceļu A2), pārvads pār dzelzceļu un
gājēju tunelis aiz Langstiņu pagrieziena. Rekonstrukcijas zonā tiks atjaunotas sabiedriskā
transporta pieturvietas, gar ceļa malām esošās
metāla drošības barjeras, atsevišķā posmā tiks
izbūvēta lietusūdens kanalizācija, iztīrīti grāvji
un rekonstruētas caurtekas.
Paredzēts, ka līdz darbu tehnoloģiskajam
pārtraukumam rudenī visās ceļa joslās abos

virzienos jābūt ieklātām seguma apakškārtām,
atsevišķās vietās – arī virskārtām. Ceļa segas
rekonstrukcijai pilnībā jābūt pabeigtai 2016.
gada ceļu būves sezonā.
Ceļu būves uzņēmums SIA „Binders” atvainojas par sagaidāmajām neērtībām un lūdz satiksmes dalībniekus ievērot rekonstrukcijas laikā
spēkā esošos brīdinājumus un norādes.
Ceļa segas rekonstrukcijas pasūtītājs un
būvuzraugs – v/as „Latvijas Valsts ceļi”, projekts – SIA „BRD projekts”. Galvenais būvuzņēmējs – CBF SIA „Binders”, apakšuzņēmēji – SIA
„Lemminkainen Latvija”, a/s „Ceļu pārvalde”,
SIA „Rīgas tilti” un SIA „Tilts”. Līguma summa –
14,9 milj. EUR bez PVN.
Vita Noriņa, CBF SIA „Binders” sabiedrisko
attiecību speciāliste

