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2011.gada oktobris

Novadā jauni bērnu rotaļu laukumi un gājēju
ietves

LAIKRAKSTS

MUMS TICIS VISZILĀKAIS
EZERS
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UN RUDĀKAIS RUDZU LAUKS.
VISBALTĀKĀ BĒRZU BIRZE,
VISMELNĀKAIS RUPJMAIZES
KLAIPS.

UN TIEŠI LATVIJAI TICIS
VISSVĒTĀKAIS DEBESU JUMS,
JO SAVU VISSKAISTĀKO ZEMI
DIEVS IR ATDEVIS MUMS.
Jaunais rotaļu un atpūtas laukumiņš bērniem Gaujā.

Gads met savu otro loku, tikpat krāsainu un piesātinātu, kā darbi
novadā. Daudzi no tiem jau noslēgti, daži turpinās, bet citi vēl tikai
tiek plānoti. Šoreiz par paveikto novadā oktobrī secīgi pēc kārtas.
„Gan ar pašvaldības, gan Eiropas Savienības (ES), gan sadarbības partneru līdzekļiem daudzi darbi oktobrī noslēgušies, galvenokārt – labiekārtošanas un pilnveidošanas
darbi. Svarīgākais no tiem, kas skar visus novada iedzīvotājus – apkures sezonas uzsākšana. Paldies SIA „Vangažu Namsaimnieks” un SIA „Eko Svelme” par plānveidīgo un
veiksmīgo sadarbību šajā jautājumā,” sarunā ar laikrakstu „Novada Vēstis” pastāstīja
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko, kurš oktobrī, kamēr Inčukalna
novada domes izpilddirektors devās atvaļinājumā, veica izpilddirektora pienākumus.
• Inčukalnā un Gaujā nodoti ekspluatācijā gājēju celiņi, līdz ar to radīta jauna infrastruktūra. Projekts tapa pateicoties ES piesaistītajiem līdzekļiem un pašvaldības
līdzfinansējumu.
• Vangažos ir izbūvēts jauns gājēju celiņš, kas ved no kultūras nama līdz tiltiņam.
Lai iedzīvotājiem būtu ērti un patīkami šķērsot minēto ceļa posmu, celiņš ir apgaismots.
Jaunas aprises ieguvis arī tiltiņš šīs taciņas galā. Savukārt tiltam, kas atrodas Smilšu
ielā, uzstādītas jaunas margas. Tas ir SIA „Izoterms” dāvinājums pilsētai.
• Liels darbs tika ieguldīts Gaujā, kur jau sen bija nepieciešamība izveidot jaunu
bērnu rotaļu laukumu. Aizvadītajā mēnesī pilnībā tika demontēts vecais laukumiņš, un
tā vietā tika izbūvēts jauns. Tagad bērniem ir iespēja spēlēties jaunā smilšu kastē, šūpoties, slidināties pa slidkalniņiem un izbaudīt citus jaunos rotaļu elementus. Savukārt
pieaugušo ērtībai uzstādīti desmit jauni soliņi. Padomāts arī par jaunām atkritumu urnām. Jāuzsver, ka arī pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” filiāle „Lapsiņa” tikusi pie
jauna rotaļu laukuma. Tur uzstādīta jauna smilšu kaste ar rūķu māju, šūpoles un soliņš.
Jācer, ka bērniem un audzinātājām šie jaunumi ikdienas dzīvi padara komfortablāku un

/L. Vāczemnieks/

Sveicu visus Inčukalna
novada iedzīvotājus Latvijas
Republikas proklamēšanas
93.gadadienā!
Šis gads novadam ir īpašs,
jo Inčukalns nosvinēja 575
gadus, bet Vangažu pilsēta
14.novembrī atzīmēs savu
20.dibināšanas gadadienu.
Visiem novada iedzīvotājiem
novēlu īpašu šo svētku laiku,
paturēt sirdī svarīgākos
vēstures notikumus, kā arī
saglabāt nezūdošu entuziasmu
mūsu dzimtenes un novada
attīstībai!
Inčukalna novada domes vārdā
priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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Daļa no jaunā rotaļu laukuma “Lapsiņā”
interesantāku,” stāstīja A.Nalivaiko.
”Vasarā tika izremontētas āra nojumes
“Lapsiņā”. Tagad ir iespēju bērniem atrasties ārā arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Bērnudārza teritorijas norobežošanā
ir savi plusi, tagad bērniem nav katru
vakaru pēc rotaļām laukumā jānes visas
mantas iekšā telpās, var novietot nojumes
plauktos. Sarbiniekiem nav jāpārdzīvo, ka
tām pa nakti un brīvdienās varētu “pieaugt
kājas”. Bērni ir atzinīgi novērtējuši dotās
iespējas rotaļāties un atpūsties laukumos
un nojumē.
Gaujas ciemata bērniem oktobrī tika
pilnīgi no jauna uzposts un izveidots bērnu
rotaļu laukums starp daudzdzīvokļu mājām. Tagad arī Gaujas ciematā ir krāsainas
rotaļu laukuma konstrukcijas gan mazākiem bērniem, gan lielākiem bērniem. No
bērniem esmu dzirdējusi, ka tagad mums
nebūs jāskrien Inčukalnā uz laukumu, jo
tāds pats ir pie mūsu mājām. Karuselis ir
atgriezies Gaujā, varbūt mazliet mazāks,
bet tomēr griežas. Bērni ļoti labprāt spēlējas rotaļu laukumā. Daudzie soliņi apkārt laukumam sniedz iespēju vienkārši
pasēdēt, atpūsties un sarunāties, pat uzspēlēt kādu spēli. Laukuma dotās iespējas novērtē vecāki kopā ar savām pavisam
mazajām atvasēm,” laikrakstam „Novada
Vēstis” atzina PII „Minka” vadītājas vietniece un filiāles „Lapsiņa” metodiķe Aija
Mukāne.
• Nepatīkama situācija izvērtās oktobra
otrajā pusē filiālē „Lapsiņa”, kad nekvalitatīvā ūdens sildīšanas boilera dēļ applūda
1.stāva grupiņa. „Uzreiz pēc notikušā, mēs
operatīvi apsekojām telpas. Pieaicinājām

arī uzņēmumu, kas piegādāja un uzstādīja boileri, kā arī apdrošināšanas uzņēmumu. Apsekojot telpas, secinājām, ka
ūdens noplūde notika nekvalitatīvā boilera
dēļ. Līdz ar to uzņēmums, kas uzstādīja
to, saskaņā ar līgumu un garantijas noteikumiem, uzņēmās pilnu atbildību un
par saviem līdzekļiem veica kosmētisko
remontu. Pašvaldība piešķīra arī papildus
līdzekļus vecā grīdas seguma nomaiņai.
Iegādāti arī jauni skapīši,” uzsvēra pārvaldes vadītājs.
• Jaunas aprises ieguvusi arī viena grupiņa Vangažu PII „Jancis”, kur arī veikts
kosmētiskais remonts, atjaunots sanitārais
mezgls un iegādāti jauni skapīši. Īpaši jāuzsver jaunā apkures sistēma bērnudārzā,
kas ļauj regulēt siltuma padevi, turklāt
– pat no attālumā.
• PII „Jancis” paši mazākie bērni šo
mācību gadu var uzsākt glīti izremontētās
telpās. Vasarā tika veikts remonts vienas
grupas rotaļu telpā, guļamistabā, garderobē un tualetē. Jo īpaši priecīgi esam
par gaumīgo interjeru un mūsdienīgu sanitāro telpu ar jaunu santehniku. Vasarā tika
veikti siltummezgla modernizācijas darbi,
tagad sākoties apkures sezonai, varam paši
iestādē regulēt siltuma padevi. Aktuāli tas
ir tāpēc, ka PII „Jancis” viens no korpusiem ir siltināts un grupas telpās bērniem
ir ļoti silts, turpretī otrā korpusā vienmēr
bija vēsāks,” ar paveikto ir apmierināta PII
„Jancis” vadītāja Kadrija Janisele.
• Vecāku un bērnu ērtībai uzsākts darbs
pie nojumju uzstādīšanas PII „Minka”
(abās ieejās), PII „Lapsiņa” un Gaujā
doktorātā.

„Ir patiess prieks, ka pie bērnudārza
ieejas ir parādījies jumtiņš un lietainā
laikā vairs nebūs jāsaskaras ar problēmu
nospiest durvju kodu un ieiet bērnudārzā
nesalīstot, kas nebija īpaši viegli izdarāms, ja rokās bija izlaists lietussargs. Šis
lūgums no vecāku puses tika izteikts jau
pagājušajā gadā, un tā nepieciešamība tika
apstiprināta PII “Minka” vecāku padomes
sēdēs,” savu viedokli „Novada Vēstīm”
pauda māmiņa un bijusī vecāku padomes
priekšsēdētāja Gundega Ulme.
• Vangažu pārvaldes ēkas daļā, kurā
sociālais dienests veic darbu, tika nosiltināts jumts, ieklāts jauns jumta segums.
Savukārt fasāde ieguvusi jauno estētisko
izskatu.
• Iedzīvotāju ērtībai Inčukalna jaunajos kapos paplašināta vieta, kur novietot
automašīnas. Tur no zemes izrauti koku
celmi, aizbērtas arī bedres uz ceļa, līdz ar
to piekļūšana kļuvusi ērtāka.
• Sadarbībā ar PSIA „Vangažu Avots”,
Vangažu pilsētā Meža ielā iztīrīta ūdens
savākšanas sistēma, lai varētu novadīt lietus ūdeņus no braucamās daļas.
• Vangažos sakārtota arī ūdens ņemšanas vieta no avotiņa Dārza un Parka ielu
krustojumā. Iedzīvotāju ērtībai izveidotas
nelielas kāpnes un margas.
• 18.oktobrī visā novadā tika uzsākti
grants ceļu greiderēšanas darbi, lai, sagaidot pirmo salu un sniegu, ceļi būtu sagatavoti un atbilstošā stāvoklī.
• Pateicoties ES līdzfinansējumam,
Gaujā, Krasta ielā noasfaltētas divas šķērsielas.
• Parakstīts līgums un jau uzsākti darbi
Vangažu pilsētā Gaismas ielas lietus ūdens
savākšanas sistēmas izbūvei un gājēju celiņa ierīkošanai visā ielas garumā. Nākamgad paredzēta arī ielas noasfaltēšana. Tātad, projekts tiks veikts divās kārtās. Otrā
– noslēgsies nākamā gada 20.jūnijā.
• Visā novadā sakārtota esošā ielu apgaismojumu sistēma.
„Tuvojas pilsētas un valsts svētki.
Šiem svarīgajiem notikumiem par godu
novadā notiks dažādi pasākumi, kurus
aicinām apmeklēt gan mūsu novada iedzīvotājus, gan viņu viesus un draugus!”
uzsvēra A.Nalivaiko.
Jana Bunkus
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DOMES ZIŅAS
INČUKALNA NOVADA DOMES
OKTOBRA SVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Slēgt deleģēšanas līgumu ar Ķekavas pašvaldības policiju par pašvaldības policijas izveidošanu Inčukalna novada pašvaldībā sākot ar
2012.gada 1.aprīli. Jautājumu skatīt atkārtoti
2011.gada decembra mēneša sēdē.
• Piešķirt Ls 120,- Inčukalna novada atklātā
čempionāta šahā inventāra nomai.
• Piešķirt Ls 230,- florbola komandas dalības
maksu segšanai.
• Piešķirt vienai personai naudas balvu Ls
200,- apmērā par izcīnīto 1.vietu Austrumeiropas čempionātā stantraidingā 2011.gada
2.oktobrī.
• Apstiprināt 7.oktobra nekustamā īpašuma
Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18,
telpas nr. 22.nomas tiesību izsoles rezultātus.
• Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” izstrādāto un 2011. gadā iesniegto
tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā”.
• Iznomāt SIA „Dialogs AB” telpu Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skolā Gaujas ielā
2, Vangažos, Inčukalna novadā neformālās izglītības programmas „Valsts valodas prasmes
atbilstoši zemākajam/vidējam/augstākajam līmenim” realizēšanai.
• Lūgt Ministru kabinetam veikt 2008.gada
19.februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr.73
„Par valstij piekrītošo būvju Rīgas rajona Inčukalna novada „Kārļzemniekos” nodošanu
Inčukalna novada pašvaldības īpašumā” un
noteikt būvju „Kārļzemnieki”, Inčukalna novadā izmantošanu pašvaldības funkciju veikšanai - sabiedrības apmācības, izglītošanas un
pakalpojumu sniegšanas mežsaimniecības un
kultūrvides jautājumos novadā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas darba veikšanai,
iedzīvotāju izglītības procesa nodrošināšanai,
tajā skaitā bērnu un jaunatnes vasaras nometņu
organizēšanai, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida
un sporta veicināšanai, komunālo pakalpojumu
organizēšanai, sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī lai rūpētos par kultūras dzīves attīstību, sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību, sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, sekmētu
saimniecisko darbību Inčukalna novada administratīvajā teritorijā un rūpētos par bezdarba
samazināšanu.
• Izskatot biedrības „Būt veselam un stipram”
iesniegumu, atļaut ierīkot distanču slēpošanas trasi
pašvaldībai piederošā īpašumā „Mežs pie Kļavām”.
• Virzīt Heraldikas komisijai apstiprināšanai
par Inčukalna novada ģerboni divas ģerboņa
skices. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei
Janai Bunkus sadarbojoties ar mākslinieci Ilzi
Lībieti sagatavot novada ģerboņa apstiprināšanu Latvijas valsts Heraldikas komisijā, kā
arī ģerboņa reģistrāciju Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas Ģerboņu reģistrā.
• Veikt izmaiņas 2011.gada 21.septembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.15-40§ „Par
pirmsskolas grupas izveidošanu Inčukalna pamatskolā”, un:
1.1. izteikt lēmuma 1.punktu, sekojošā redakcijā:
„1. Līdz 2012.gada 1.septembrim Inčukalna
pamatskolas 1.stāvā atvērt 6-gadīgo bērnu

grupu obligātajai sagatavošanai pamatskolas
apguvei. Līdz norādītajām datumam sagatavot
nepieciešamos dokumentus un atļaujas darbības uzsākšanai;
1.2. izteikt lēmuma 4.punktu, sekojošā redakcijā:
„4. Līdz 2012.gada 30.maijam PII „Minka”
vadītājai nodot 6-gadīgo bērnu personas lietas
Inčukalna pamatskolas administrācijai.”;
1.3. izteikt lēmuma 7.punktu, sekojošā redakcijā:
„7. Izpilddirektoram organizēt telpu remontu
un nokomplektēt grupu ar nepieciešamām mēbelēm līdz 2012.gada 1.augustam.”.
Uzdot būvvaldei līdz 2012.gada 1.martam izstrādāt skiču projektu par telpu izbūvi 1.stāvā
Inčukalna pamatskolā. Uzdot I.Knitei š.g. novembrī organizēt vecāku sapulci (piecus gadu
vecuma bērnu vecākiem) un iepazīstināt vecākus par plānotām izmaiņām.
• Noteikt šādas parakstu vākšanas vietas Inčukalna novadā:
1. Inčukalna novada dome Atmodas iela 4,
Inčukalns, Inčukalna novads;
2. Vangažu pilsētas pārvalde Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads
• U.c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В ОКТЯБРЕ

• Заключить договор о делегировании с полицией самоуправления Кекавы о создании
полиции самоуправления в самоуправлении
Инчукалнского края с 1 апреля 2012 года.
Рассмотреть вопрос повторно на заседании
в декабре 2011 года.
• Выделить Ls 120,- на аренду инвентаря для
открытого чемпионата по шахматам Инчукалнского края.
• Выделить Ls 230,- на покрытие платы за
участие команды по флорболу.
• Наградить одно лицо денежным призом
в размере Ls 200,- за занятое 1-е место на
чемпионате Восточной Европы по стантрайдингу 2 октября 2011 года.
• Утвердить результаты состоявшегося 7 октября аукциона прав аренды недвижимого
имущества по адресу Инчукалнский край,
Вангажи, ул. Гауяс 18, помещение № 22.
• Утвердить разработанное ООО «Firmus
Design and Construction» и представленное в
2011 году технико-экономическое обоснование «Развитие водного хозяйства в поселке
Гауя Инчукалнского края».
• Сдать в аренду ООО «Dialogs AB» помещение в Музыкально-художественной
школе Инчукалнского края по адресу ул.
Гауяс 2, Вангажи, Инчукалнский край, для
реализации неформальной образовательной программы «Навыки государственного
языка в соответствии с низшим/средним/высшим уровнем».
• Просить Кабинет министров осуществить распоряжение Кабинета министров №
73 от 19 февраля 2008 года «О передаче
принадлежащих государству строений в
«Kārļzemnieki» Инчукалнского края Рижского района в собственность самоуправления Инчукалнского края» и установить
использование строений «Kārļzemnieki» Инчукалнского края для выполнения функций
самоуправления – осуществление обучения,
образования общества и предоставление услуг по вопросам лесного хозяйства и культурной среды в крае, проведение работ по
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сохранению культурно-исторического наследия, обеспечение процесса образования
жителей, в том числе организация летних
детско-юношеских лагерей, содействие
здоровому образу жизни и занятиям спортом населения, организация коммунальных
услуг, обеспечение социальной помощи и
социальных услуг, а также для того, чтобы
заботиться о развитии культурной жизни,
содействовать сохранению традиционных
культурных ценностей и развития народного
творчества, оказывать помощь жителям в решении жилищных вопросов, содействовать
хозяйственной деятельности на административной территории Инчукалнского края
и заботиться о снижении безработицы.
• Рассмотрев заявление общества «Būt
veselam un stipram» («Быть здоровым и
сильным») разрешить создание лыжной
трассы в принадлежащем самоуправлению
имуществе – лесу «Mežs pie Kļavām».
• Направить в Геральдическую комиссию
два эскиза герба для утверждения в качестве герба Инчукалнского края. Поручить
специалисту по связям с общественностью
Яне Бункус в сотрудничестве с художницей
Илзе Либиете подготовить утверждение
герба края в Латвийской государственной
Геральдической комиссии, а также регистрацию герба в Регистре гербов Министерства культуры Латвийской Республики.
• Внести изменения в решение думы Инчукалнского края № 15–§40 от 21 сентября
2011 года «О создании дошкольной группы
в Инчукалнской основной школе», и:
1.1. изложить пункт 1 решения в следующей
редакции:
«1. До 1 сентября 2012 года открыть на первом этаже Инчукалнской основной школы
группу шестилетних детей для обязательной
подготовки к освоению программы основной школы. До указанной даты подготовить
необходимые документы и разрешения для
начала работы»;
1.2. изложить пункт 4 решения в следующей
редакции:
«4. До 30 мая 2012 года руководителю дошкольного образовательного учреждения
«Minka» передать личные дела шестилетних детей администрации Инчукалнской
основной школы»;
1.3. изложить пункт 7 решения в следующей
редакции:
«7. Исполнительному директору организовать
ремонт помещений и укомплектовать группу
необходимой мебелью до 1 августа 2012 года».
Поручить строительной управе до 1 марта
2012 года разработать эскизный проект
строительства помещений на первом этаже
Инчукалнской основной школы. Поручить
И. Кнуте в ноябре 2011 года организовать
собрание родителей (родителей детей пятилетнего возраста) и ознакомить родителей с
планируемыми изменениями.
• Установить следующие места сбора подписей в Инчукалнском крае:
1. Дума Инчукалнского краяы, ул. Атмодас
4, Инчукалнс, Инчукалнский край;
2. Управление города Вангажи, ул. Межа 1,
Вангажи, Инчукалнский край.
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”
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Diskutē par nodarbinātību

ES finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem

2011.gada 8.oktobrī Inčukalna novada pašvaldības pārstāvji piedalījās projekta
“Identification of experience in the field of employment of groups with special problems” (Noteikto personu grupu nodarbinātības pieredzes izzināšana) izvērtēšanas sanāksmē. Projekta mērķis – Andalūzijas reģiona un Latvijas sadarbības veicināšana, valsts

2011.gada septembrī tika pieņemti
grozījumi 28.09.2010. Ministru kabineta
noteikumos Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi,
kārtējo remontu un energoefektivitātes
minimālajām prasībām” (turpmāk tekstā - Noteikumi). Saskaņā ar Noteikumu
21.punktu, kas stājas spēkā ar 2012.gada
1.janvāri, dzīvojamās mājas pārvaldītājs
plāno energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus, tajā skaitā dzīvojamās mājas
renovāciju, ja dzīvojamai mājai vidējais
siltumenerģijas patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados pārsniedz 230 kWh/kv.m.
gadā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vidējais siltumenerģijas patēriņš Inčukalna
novadā pārsniedz 230 kWh/kv.m. gadā,
tādējādi ar 2012.gada 1.janvāri daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem būs
jāplāno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tajā skaitā dzīvojamās
mājas renovāciju.
Saskaņā ar 2011.gada 5.aprīļa MK
noteikumiem Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” devīto projektu
iesniegumu atlases kārtu” daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir
iespējams saņemt ERAF līdzfinansējumu
līdz 60% energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai
nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu.
No 2011.gada 27.aprīļa Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā notiek
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku
Projektu pieņemšana Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (turpmāk – ERAF) aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”.
Tās ietvaros pieejamais finansējums ir
47,76 milj. latu. Līdzfinansējumu 50 vai
pat 60 % apjomā savas mājas kopīpašuma
renovācijai var piesaistīt ikviens, ja vairāk
nekā puse daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
īpašnieki pieņem šādu lēmumu.
Renovēto māju siltumenerģijas patēriņš apkures sezonā, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, ir līdz pat 40 % mazāks.
Siltumenerģijas un līdz ar to arī finansiālais ietaupījums nav vienīgas ieguvums.
Mājas dzīvokļu īpašnieki līdz ar mājokļa
renovāciju pagarina tās mūžu, uzlabo gan
mājas ārējo izskatu, gan arī mikroklimatu
telpās un sakārto apkārtējo vidi.
Papildu informācija pieejama Latvijas
investīciju un attīstības aģentūras interneta
mājaslapā www.liaa.gov.lv.

iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātuzņēmumu partnerības attīstība.
Noteikto personu grupu nodarbinātības pieredzes izzināšanas projektu vada Andalūzijas
Pašvaldību un provinču federācija (Spānija) sadarbībā ar Īrijas nevalstisko organizāciju
„Ziemeļrietumu sievietes” („Women of the North West”) un Latvijas Sieviešu tiesību
institūtu.
Sanāksmes laikā notika projekta prezentācija un tā īstenošanas pirmo rezultātu apspriešana. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti par sadarbības iespējām starp Latviju
un Andalūziju un par iespējām veicināt partnerību starp valsts struktūrām, pašvaldībām,
NVO un privātuzņēmumiem Andalūzijā, Spānijā, un Latvijā.
Sanāksmē projektu prezentēja:
1. Valle García Guadix, Andalūzijas Nodarbinātības dienesta pārstāvis;
2. Mª Dolores Mèndez Martinez, Andalūzijas Nodarbinātības dienesta pārstāve;
3. Teresa Muela Tudela, Andalūzijas Pašvaldību un provinču federācijas Līdztiesības
politikas un Tīklu departamenta vadītāja;
4. Miguel Ballesteros Marra – Lopez, projekta tehniskais asistents;
5. Pablo M. Pérez Castellanos, projekta koordinators;
6. Manuel Ortigueira Sánchez, vadības un publiskā marketinga eksperts.
Projekta pirmo rezultātu apspriešanā piedalījās nevalstisko organizāciju, Jaunjelgavas, Garkalnes, Varakļānu, Jūrmalas pašvaldību pārstāvji.
Inčukalna novada domes projektu koordinatore Natālija Biserova

SLUDINĀJUMS
Kustamā īpašuma, autobusa IVECO
DAILY A 4510, izsole.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
latiem tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais kustamais īpašums, autobuss IVECO DAILY A 4510 (20 vietas),
valsts reģ. nr. GR 4734, izlaiduma gads
1994, dzinējs 2,5 dīzelis, virsbūves nr.
ZCF04570005027917, pārnesumkārbamehāniskā, nobraukums 282393 km,
tehniskā apskate-nav.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna
novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā,
no informācijas publicēšanas brīža līdz
2011.gada 09.decembrim, pl.14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba
dienās. Laiku saskaņojot ar izpilddirektoru Oskaru Kalniņu. T.:67977381, vai

29432381 līdz 09.12.2011. pl.14.00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Inčukalna
novada domē līdz 09.12.2011. pl.14.00.
Izsole notiks 2011.gada 9.decembrī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.14.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena,
sastāda Ls 1100.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no
sākumcenas, iemaksājams līdz 2011.
gada 9.decembrim pl.14.00. Pašvaldības kontā: Latvijas Unibanka, Siguldas filiāle, norēķinu konta Nr.:
LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337. Vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē.
Izsoles dalības maksa Ls 50,00.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli, soļa apmērs Ls 50,00.
Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu.

Natālija Biserova
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Inčukalna novada zemes un dzīvokļu īpašnieku un nomnieku ievērībai!
15.11.2011. ir nekustamā īpašuma nodokļa 4. ceturkšņa maksāšanas termiņš un
zemes nomas maksāšanas termiņš. Lūdzu,
nomaksājiet nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus un zemes nomas maksu laicīgi, lai lieki nebūtu jāmaksā kavējuma
naudas! Neatstājiet nodokļa parādus uz
nākošo gadu! Paldies visiem tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas
ir laicīgi veikuši maksājumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. pants nosaka nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kārtību. 6.panta
3. punkts: „Nekustamā īpašuma nodoklis
maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā
31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā”.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pants nosaka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāja atbildību:
(1) Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par
nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā
laikā;

(2) Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par
nodokļiem un nodevām” .
Ja kāds nekustamā nodokļa maksātājs
nevar atrast vai kādu iemeslu dēļ nav saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, tad informāciju par maksājumiem
varat saņemt mājas lapā www.epakalpojumi.lv. Ja nodokļa maksātāja deklarētā
adrese nesakrīt ar faktisko dzīvesvietas
adresi, tad mājas lapā www.epakalpojumi.
lv varat pieteikties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu elektroniski uz
savu e – pasta adresi.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi var tikt veikti:
1) ar bezskaidras naudas norēķiniem
bankā, izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv vai izmantojot internetbanku;
2) bankās un pasta nodaļās, līdzi ņemot nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu;
3) Inčukalna domes vai Vangažu
pilsētas pārvaldes kasēs.

VANGAŽU PILSĒTAS
PĀRVALDES KASES
DARBA LAIKI:
Pirmdien
pl.10.00 – 12.00, 13.00 – 19.00;
Trešdien
pl.8.00 – 12.00;
Ceturtdien
pl.9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00.
Inčukalna novada domes nodokļu
inspektore Ina Zvirbule
Tālruņi: 67977108, 29197429

IEDZĪVOTĀJA VIEDOKLIS

SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības. Nekustamā īpašuma
Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes
ielā 8, telpa nr. 6 nomas tiesības.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
latiem tiek nodots nomā Inčukalna
novada domei piederošais nekustamais
īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā,
Vangažos, Vidzemes ielā 8. Nomas izsoles objekts ir telpa nr. 6 (un tajā esošais
kambaris nr.7).
Kopējā platība 18m2, telpa paredzēta
tirdzniecības veikšanai.
Saņemt izsoles noteikumus var
Inčukalna novada domē, Atmodas ielā
4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2011.gada 23.novembrim,
pl.12.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba
dienās iepriekš saskaņojot laiku ar
Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu. T.:67977381 vai
29432381 līdz 23.11.2011 pl.12.00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli Inčukalna novada domē,
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā

ATGĀDINĀJUMS

līdz 23.11.2011. pl.12.00.
Izsole notiks 2011.gada 23.11,
Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.12.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena,
sastāda 324,00 Ls/gadā + PVN.
Nomas tiesību termiņš līdz 2016.gada
31.decembrim.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no
sākumcenas, tas ir par nekustamā
īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas nr.6 nomu
– Ls 32,40, iemaksājams līdz 2011.
gada 23.novembrim, pl.12.00. Pašvaldības kontā: Latvijas Unibanka,
Siguldas filiāle, norēķinu konta Nr.:
LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X. Reģ.nr. 90000068337. Vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē,
Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna
novads.
Izsoles dalības maksa Ls30.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5% no gada maksas sākumcenas, kas sastāda 16,20 Ls/gadā.
Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu.

Laikraksts “Novada Vēstis” saņēmis
Vangažu iedzīvotāja Andreja Mazina
vēstuli, kurā viņš pauž savu viedokli.
Tuvojas Vangažu pilsētas un valsts
svētki, kas rada īpašu dvēseles noskaņojumu. Šis ir laiks, kas dod iespēju
izvērtēt pa gadu padarīto un piedzīvoto. Es šajā gadā esmu piedzīvojis ļoti
daudz pozitīvu emociju un par šo pozitīvo attieksmi pret novada iedzīvotājiem
un vecāka gada gājuma cilvēkiem esmu
pateicīgs ļoti daudziem novada iedzīvotājiem.
Lielu paldies gribu teikt novada
priekšsēdētājam Arvīdam Blauam par
sapratni un atsaucību, sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmane un
dienesta darbiniekiem par palīdzīgas
rokas sniegšanu un morālo atbalstu,
Vangažu kultūras nama mākslinieciskai vadītājai Evijai Ozolai, pensionāru
biedrībai par jauko Senjoru pēcpusdienas organizēšanu, sabiedrisko attiecību
speciālistei Janai Bunkus par atsaucību
un uzklausīšanu, kā arī visiem pārējiem
novada darbiniekiem liels un sirsnīgs
paldies!
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Mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkota asfaltbetona ražotne
Ceļu būves uzņēmumam SIA
„Binders” piederošā asfaltbetona
rūpnīca Vangažos ir pirmā šāda
veida ražotne Latvijā. Vairākkārt atjaunota, bet 2007.gadā
iepriekšējās ražotnes vietā uzbūvēta praktiski jauna rūpnīca,
kas joprojām ir viena no modernākajām asfaltbetona ražotnēm
Baltijā.

Foto: No SIA “Binders“ arhīva

Cik sena ir uzņēmuma „Binders”
piederība arī Inčukalna novadam, - jautājām CBF SIA „Binders” rīkotājdirektoram Aigaram Sējam.
Uzņēmuma „Binders” saknes meklējamas Saulkrastos. 1993.gada 25. novembrī
dibinātā kompānija pirmos tehniskos resursus, speciālistus un arī nozares labākās
tradīcijas mantoja no kādreizējā Saulkrastu
2.ceļu būves rajona. Uzņēmums dibināts ar
simtprocentīgu nacionālo kapitālu, nepiesaistot un neizmantojot ārvalstu resursus.
Mēs ar to lepojamies. Tajā pašā gadā „Binders” savā īpašumā ieguva asfaltbetona ražotni Vangažos, kas, savukārt, dibināta jau
1956.
g a d ā
un
ir
vecākā
šāda ražotne
Latvijā.
2007.
g a d ā
speciāli
k o m pānijas
pasūtījumam
Aigars Sēja, atklājot jauno
asfaltbetona ražotni Vangažos 2007. v e c ā s
ražotnes
gada augustā.
vietā
tika uzbūvēta, mūsuprāt, cienīga „mantiniece” – ar ļoti mūsdienīgām tehnoloģijām
aprīkota asfaltbetona ražotne. Tas ir mūsu
speciālistu un Vācijas kompānijas „AMMANN” kopdarbs. Stundas laikā šeit iespējams saražot 240 t asfaltbetona seguma,
nepieciešamības gadījumā rūpnīcas jaudu
iespējams palielināt pat līdz 320 t stundā.
Nodarbināto skaits rūpnīcā – 11, varētu
šķist ļoti niecīgs, taču rūpnīcas kontrole
ir pilnībā datorizēta, tā strādā, izmantojot
mūsdienīgus tehnoloģiskos procesus, tāpēc
vairāk darbinieku nav nepieciešams.
Pie ražotnes atrodas arī ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija, kurā pārbau-

Rūpnīca pēc rekonstrukcijas
dām bituminētos maisījumus un minerālos
materiālus. Var teikt, ka laboratorija ir ceļu
būvētāju kvalitātes asinsrades orgāns, jo
tieši šeit top un tiek pārbaudīts mūsu darba
redzamākais rezultāts – ceļu ieklājuma un
seguma materiāli.
Kā šo gadu laikā mainījies
uzņēmums kopumā?
Uzņēmums tad un uzņēmums tagad
– tie, protams, ir divi nesamērojami lielumi. Gan darbinieku skaita, gan materiāltehnisko resursu piesaistes, gan objektu daudzuma un to ģeogrāfijas ziņā.
Ja kompānijas pirmsākumos darbinieku
skaits bija mērāms desmitos, tad šobrīd
darbinieku skaits svārstās vidēji ap 400.
Materiāltehniski uzņēmums ir attīstījies
līdz nepazīšanai un atļaušos pat teikt, ka
šajā ziņā „Binders” ir viens no labāk aprīkotajiem ceļu būves uzņēmumiem Latvijā.
Būs grūti atrast otru kompāniju, kas pēdējo
gadu laikā tik daudz investējusi tehnoloģijās un tehniskajos resursos.
Nav salīdzināms arī objektu apjoms
kompānijas darbības pirmsākumos ar to
apjomu, ko būvējam un rekonstruējam
tagad. Tikko, piemēram, pabeidzām milzīga infrastruktūras objekta būvniecību
– transporta mezglu Daugavpilī, kas ir
pēdējo gadu viena no lielākajām šāda
veida jaunbūvēm Latvijā. Tehniski tā bija
ļoti sarežģīta būve, kas sevī ietver vairāku
atsevišķu satiksmes objektu izbūvi. Arī
objektu ģeogrāfija kļuvusi daudz plašāka.
Ja agrāk „Binders” pārsvarā strādāja Vidzemē, tad šobrīd mums ir objekti visos
Latvijas reģionos, un nepārtraukti pētām

arī citu valstu tirgu. Pagaidām darba mums
pietiek tepat Latvijā un strādāšana ārzemēs
nav mūsu pašmērķis, taču darbību arī ārpus
valsts robežām kā iespēju neizslēdzam.
Kas, jūsuprāt, ir galvenie iemesli,
kas ļāvuši uzņēmumam augt un attīstīties? Vai var runāt par īpašu stratēģiju
vai darbības metodēm?
Īpaša stratēģija, ja to tā var nosaukt,
kompānijai ir viena – kvalitatīvs ikdienas
darbs. „Binders” nekad nav baidījies sev
izvirzīt mērķus, kas citiem, iespējams, liekas pārdroši vai nesasniedzami. Mūsu pieredze rāda, ka ar darbu un neatlaidību, es
pat teiktu – arī „ar krampi” – var sasniegt
ļoti daudz. „Binders” nekad pēc pirmajām
neveiksmēm neatmetīs visam ar roku un
nepadosies. Varbūt arī tāpēc šobrīd varam
runāt par stabilu, konkurētspējīgu kompāniju ar profesionālu komandu.
Pēc kādiem kritērijiem atlasāt savu
komandu? Vai arī ceļu būvnieki izjūt
inženiertehnisko speciālistu trūkumu?
Uzņēmums „Binders” speciālistu piesaistes, sagatavošanas jomā šobrīd daudzējādā ziņā plūc iepriekšējo gadu darba
augļus, tāpēc neizjūtam kvalificētu ceļu
būves speciālistu trūkumu tādā apmērā, ka
varētu apgalvot – tā ir problēma. „Binders”
iespēju līmenī gan iepriekšējos gados, gan
šobrīd cenšas dažādos veidos atbalstīt jauniešus, kuri izvēlējušies apgūt ceļu būves
specialitātes. Viens no atbalsta veidiem ir
prakses nodrošināšana. Perspektīvākajiem
un spējīgākajiem pēc tam piedāvājām pastāvīgu darbu, radot viņiem iespēju savie-
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not darbu un mācības.
„Binders” uzskata, ka šis ir vislabākais
veids, kā piesaistīt un gatavot speciālistus
– iespējams, tas prasa lielāku laiku un pūles
nekā pārvilināt speciālistus no konkurentiem vai rīkot konkursus, taču ir tā vērts,
jo ieguvumu ir vairāk. Protams, speciālistu
piesaistei izmantojam arī konkursus, taču
perspektīvāk, mūsuprāt, ir gatavot speciālistus pašiem.
Uzņēmums jau vairākus gadus sadarbojas ar tām arodvidusskolām, kas gatavo
ceļu būves speciālistus. Mēs palīdzam ar
uzskates materiāliem, mūsu speciālisti
brauc uz skolām un vada nodarbības, pat
gatavo mācību programmas. Tā ir abpusēji
izdevīga, veiksmīga sadarbība.
Viss iepriekšminētais ir ļoti nozīmīga
„Binders” personālpolitikas sastāvdaļa, kas
ļauj mums atlasīt un piesaistīt patiesi perspektīvus jauniešus.
Bet ceļu būvniecībā taču ir arī
mazāk kvalificēti darbi. Vai neizjūtat
problēmas arī šādu darbinieku atlasē?
Ir pagājis laiks, kad ceļu būvē varēja
strādāt cilvēki bez jebkādām darba iemaņām vai zināšanām. Aizmirstiet teicienu
– tie, kas nemācās, tie ies strādāt uz ceļa.
Jā, ceļu būvē arī šobrīd ir darbi, ko dara ar
lāpstām rokā, taču arī tur ir nepieciešamas

iemaņas vai vismaz vēlme tās apgūt.
Strādājot ceļu būvē, jārēķinās ar kādu
būtisku mūsu darba specifiku – tas ir sezonas darbs. Galvenie procesi gadā notiek
no aprīļa līdz oktobrim. Ja laika apstākļi ir
tādi kā šoruden, tad sezona var būt garāka.
Taču atvaļinājumu, visticamāk, jāplāno
ziemas mēnešos, sezonas laikā nereti jāstrādā arī sestdienās, objekti iespējami tālu
no mājām. Ja cilvēks to visu akceptē, ir gatavs un prot smagi strādāt, viņam ir vēlme
attīstīties profesionāli, laipni lūdzam ceļu
būves nozarē!
Cik lielā mērā ekonomiskā krīze
skāra arī jūsu uzņēmumu?
Tā mūs, protams, skāra. Taču, pateicoties kompānijas īpašnieku, vadības precīzi
prognozētai situācijas attīstībai, spējām
rīkoties atbilstoši prognozēm un noturēt
samērā stabilu finansiālo situāciju. Lai
gan viegli tas nebija, arī mēs bijām spiesti
pieņemt, t.s. „nepopulāros lēmumus”. Bez
tiem izdevās iztikt ļoti ilgi.
Grūtības, kā jau iepriekš teicu, uztveram kā izaicinājumu.
Tuvojas gada noslēgums, arī ceļu
būves sezona tomēr iet uz beigām. Vai
varat jau aptuveni ieskicēt šā gada
finansu rādītājus?

Precīzus skaitļus šobrīd saukt, protams,
ir pāragri. Ja 2010.gadā apgrozījumu spējām kāpināt par apmēram 20%, un tas
sasniedza 40 miljonus latu, tad šogad, domājams, mazāk nebūs.
Ar ko iezīmīga bijusi 2011.gada ceļu
būves sezona?
Šī būvniecības sezona, nav bijusi vienkārša un gluda nevienam ceļu būvētājam
Latvijā. Ne tikai uzņēmums „Binders”, arī
citas nozares kompānijas šovasar saskārās
ar problēmām, ko radīja ceļu būves izmaksu kāpums iepriekš neprognozētos
apjomos. Īpaši smagi to izjuta uzņēmumi,
kuri būvē apjomīgus objektus par iepriekšējos gados fiksētām līgumcenām.
Ko varat teikt par sadarbību ar
Inčukalna novada pašvaldību?
Mēs regulāri piedalāmies pašvaldības
sludinātajos infrastruktūras objektu būvniecības, sakārtošanas konkursos. Diemžēl līdz šim ar visai niecīgiem rezultātiem.
Tāpēc par sadarbību daudz varu teikt, ka
tā nav plaša. Acīmredzot konkurentu piedāvājumi ir izdevīgāki.
Jana Bunkus

Pirmā Inčukalna novada “Uzņēmēju diena”
Oktobra izskaņā Inčukalna
Tautas namā norisinājās pirmā
Inčukalna novada „Uzņēmēju
diena 2011”, kurā piedalījās
mūsu novada uzņēmumu pārstāvji.
„Uzņēmēju diena 2011” tika organizēta ar mērķi uzlabot mūsu novada dzīvi,
novada attīstību, radīt darba vietas, sakārtot infrastruktūru, mazināt birokrātiju,
radīt labvēlīgu vidi mazā un vidējā biznesa
attīstībai. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešama komunikācija un sadarbība starp
lēmējvaru, izpildvaru un vienu no novada
galvenajiem ekonomiskajiem virzītājspēkiem – uzņēmējiem.
Pasākumā uzstājās Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus, kurš
uzņēmējiem ierosināja Inčukalna novadā
veidot uzņēmēju biedrību vai klubu, kas
nodarbotos ar uzņēmumu interešu pārstāvniecību, kā arī izteica cerību, ka šādi
pasākumi, kuros tiksies uzņēmēji un paš-

valdības pārstāvji, notiks regulāri. Domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Bunkus klātesošos iepazīstināja ar Inčukalna
novada sabiedrisko dzīvi, pastāstot par
kultūras, sporta un sabiedriskajām aktivitātēm mūsu novadā.
Siguldas uzņēmēju kluba, kā arī vairāku uzņēmumu valdes priekšsēdētāja
un locekle Skaidrīte Jankovska pastāstīja
par pieredzi sadarbībā ar uzņēmējiem, sadarbības modeļus un iespējas, par kluba
paveikto Siguldas novadā. Šobrīd klubā
reģistrēti 40 biedri, kuri tiekas reizi mēnesī. „Šobrīd mēs saprotam, lai veicinātu
uzņēmējdarbības vides attīstību valstī,
būtiski veidot veiksmīgu un uz attīstību
virzītu sadarbību dažādos līmeņos – uzņēmumiem savā starpā, uzņēmumu un valsts
pārvaldes starpā, kā arī starp institūcijām.
Uzņēmumu attīstībai jāiet kopsolī ar valsti, tādējādi savstarpēji mijiedarbojoties
un sniedzot atbalstu vietējo uzņēmumu
attīstībai un valsts kopējai izaugsmei,”
savā uzstāšanā uzsvēra S.Jankovska.
Savukārt SIA „Reģionālie projekti”

valdes locekle Līna Dimitrijeva iepazīstināja ar Inčukalna novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam un Inčukalna
novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.
gadam izstrādi.
Savu nostāju par uzņēmēju ciešāku
sadarbību pauda arī Inčukalna novada
domes priekšsēdētāja ārštata padomnieks
un partijas „Vienotība” Inčukalna nodaļas
valdes loceklis Modris Jaunups.
Lielu paldies uzņēmējiem par sadarbību teica arī Inčukalna Tautas nama
vadītāja Inga Freimane un deputāte Zinta
Nolberga, kuras pasniedza pateicības
rakstus.
Prieks, ka uzņēmēji izmantoja iespēju izteikt arī savu viedokli. Tikšanās
laikā izskanēja priekšlikumi veiksmīgai
sadarbībai un idejas nākamajai uzņēmēju
dienai.
Jāpiebilst, ka pēc LR Uzņēmumu
reģistra sniegtajiem datiem, Inčukalna
novadā reģistrēti un darbojas 528 uzņēmumi (tajā skaitā arī biedrības, individuālie komersanti, utt.).
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Oktobris un novembris Mūzikas un mākslas skolā
Daudzi tēti un māmiņas nāk,
Daudzi brāļi un māsas nāk
Ar Latvijas kareivju saulītēm
Pie Latvijas kareivju cepurēm.
Un saule - liels krizantēmas zieds.
Un Daugava baltas asteres sniedz.
(V. Ļūdēns)

Ar skolotāju dienas sveicieniem pagājis oktobris.
Gan audzēkņi, gan skolotāji iegājuši
ikdienas darba ritmā. Mūzikas nodaļā
izskanējuši pirmie mācību koncerti klarnetes, trompetes, alta, tenora, trombona
un tubas klasēs. Klavieru, vijoles, flautas, akordeona, sitaminstrumentu klases
audzēkņi čakli bija apguvuši sarežģīto
gammu un etīžu spēli un veiksmīgi nolikuši pirmo tehnisko ieskaiti. Mākslas nodaļas audzēkņi arī jau ievingrinājuši roku
zīmēšanas un veidošanas labirintos, nori-

Inčukalna novada bibliotēku „Bērnu žūrijas”
ekspertu ceļojums uz
Likteņdārzu

Foto: M.Aļeksejeva

Vienā no oktobra pēdējām dienām, kad
daba tik dāsni mums dāvā skaistās rudens
lapas un saulīte vēl mūs priecē ar siltiem
saules stariem, Inčukalna un Vangažu bibliotēku čaklākie grāmatu lasītāji, kā arī novada visu Dienas centru aktīvākie bērni
devās ceļojumā uz Likteņdārzu. Mums
katram ir iespēja būt tā daļai, un tikai kopā

Toms Jansons ar iestādīto kociņu
mēs varam šo dārzu radīt kā dāvanu savai
Latvijai. Domājot, kā noslēgt šo brīnišķīgo lasīšanas projektu „Bērnu žūrija”,
mēs nolēmām iestādīt savu koku no vi-

sinājušās pirmās darbu starpskates. Tapuši
darbi izstādei „Kopā ar Pikaso”. Mūsu
skolas bērnu darbi tiks izstādīti vispārējai
apskatei un vērtēšanai Siguldas Mākslu
skolā „Baltais flīģelis”.
Mūzikas un mākslas skolas četri skolotāji pieteikušies Eiropas mērķstipendijām
un aktīvi veido savus portfolio, kā arī vada
atklātās nodarbības. Vairāki skolas skolotāji apmeklējuši tālākizglītības kursus, lai
varētu pilnvērtīgāk un veiksmīgāk vadīt
mācību procesu.
Ne mazāk spraigs un aktīvs solās būt
novembris, kas īpaši uzrunā kā Latvijas
mēnesis.
11.novembra vakars Vangažos iemirdzēsies ar svecīšu liesmiņām pie Vangažu
vidusskolas ēkas, kur skanēs mūzikas skolas audzēkņu muzikālie sveicieni, vidusskolas un kultūras nama bērnu dzejoļi un
siem Inčukalna
novada bērniem
un jauniešiem.
Autobusā braucot, bērniem
bija jāatbild uz
dažādiem jautājumiem, kurus
sagatavoja bibliotekāre Māra.
Atbildēt mācēja
tie bērni, kuri
bija izlasījuši
visas „Bērnu
žūrijas” grāmatas. Ļoti priecēja, ka bērni
tik aizrautīgi atbildēja un saņēma dažādas dāvaniņas no bibliotēkas vadītājas
Vijas. Likteņdārzā ekskursijas vadītāja
mums parādīja un pastāstīja par turpmākiem darbiem un plāniem. Iestādījām
koku – baltegli ar vēlējumiem, lai kociņš
labi aug, un, kad iznāks ceļš garām, to
apraudzīsim. Arī akmeņus mēs aizvedām
no sava novada Likteņdārza amfiteātra akmens krāvumam, lai mūsu roku darbs ir
kopējā dārzā. Ar mums kopā Likteņdārzā
bija grāmatu varoņi Pīle un Vāvere, par ko
bērniem bija liels prieks, un daudzi gribēja
ar viņiem fotografēties.
Ar to mūsu ceļojums nebeidzās. Mājup braucot, mēs taču nevarējām pabraukt
garām konfekšu ražošanai „Skrīveru Gotiņas”. Konfektes “Gotiņa” tehnoloģijas un
receptūras izstrāde aizsākās 1956.gadā,
kad tehnologi no Rīgas kopā ar vietējiem
darbiniekiem eksperimentu ceļā izstrādāja
savu konfektes „Gotiņa” receptūru un tehnoloģiju.
Nākošā gada rudenī (1957.g.) skrīve-

dziesmas. 14.novembra vakarā ielūdzam
visus mūzikas un mākslas mīļotājus Vangažu mācību punktā, kur izskanēs Valsts
svētku koncerts. 16.novembrī gaidīsim
klausītājus Inčukalnā, kur savus pirmos
soļus mūzikā rādīs Inčukalna mācību
punkta bērni. Skolu vestibili tiks rotāti ar
izstādi „Mana Latvija”, kur varēs aplūkot
mākslas skolas bērnu darbus. Ja bērni būs
atsaucīgi un ieinteresēti, tad 25. novembrī
mūzikas nodaļas audzēkņi dosies uz kameransambļu festivālu Babītē, lai muzicētu un klausītos savus amata brāļus.
Novēlu visiem radošu un piepildītu
novembra mēnesi!
Inčukalna novada Mūzikas un
mākslas skolas direktore Ieva Kikuste

rieši pirmie republikā uzsāka ražot konfektes „Gotiņa”. Skrīveros savulaik ražoja
daudz dažādu saldumu: šerbetu, riekstu
griljāžu, „krējuma pagali”, karameli - zīmuli, Gotiņu ar sezamu, Gotiņu ar piparmētru garšu, Gotiņu – Purenīti, Gotiņu ar
cigoriņiem, Kafijas Gotiņu, Gotiņu ar aprikozēm, Klasisko Gotiņu, Gotiņu ar lazdu
riekstiem, Gotiņu ar saulespuķu sēkliņām,
Gotiņu ar rozīnēm, Gotiņu ar zemesriekstiem, Karameļu Gotiņu.
Ar interesi noskatījāmies filmu par
konfekšu ražošanu. Izgaršojām dažādas
konfektes, gaumes bija atšķirīgas. Bērni
izteica vēlmes, kādas vēl piedevas vajadzētu pievienot, piemēram, banānu, kivi
u.c. Visi bērni gribēja aizvest cienastu
mājās, lai iepriecinātu vecākus, māsiņas
un brālīšus.
Diena bija saulaina, koki – zeltaini,
ekskursija – brīnišķīga. Es domāju, ka
bērnu sirsniņās palika kaut kas skaists un
radošs. Sirsnīgs paldies Inčukalna novada
domes priekšsēdētājam Arvīdam Blauam
par autobusu un atbalstu.
Bibliotekāre M. Aleksejeva
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Akcija „Nomet riepu” Inčukalna Spēka Pasaules klubā
Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas Fitnesa un veselības veicināšanas nozares
asociācija rīkoja akciju „Esi aktīva, Latvija!”, kuras laikā 8.oktobrī aicināja bez
maksas apmeklēt vairāk nekā 40 fitnesa
klubus, peldbaseinus un citas aktīvās atpūtas iestādes visā Latvijā, lai atgādinātu un
pievērstu sabiedrības uzmanību veselīgam
un aktīvam dzīvesveidam.
Arī Inčukalna Spēka Pasaules klubs
piedalījās šajā akcijā ar savu piedāvāto
programmu. Proti, varēja bez maksas apmeklēt trenažieru zāli un BodyBike nodarbības treneres Agneses Kalniņas vadībā,
kā arī bija atlaides piedāvātajiem uztura
bagātinātājiem, kurus vienmēr var iegādāties par saprātīgām cenām klubā, kā arī varēja iegādāties mēneša apmeklējuma abonementus ar 20% atlaidi. Viens laimīgais,
kurš trenažieru zāli apmeklēja pirmo reizi,
saņēma dāvanā trīs mēnešu abonementu,
šoreiz tas bija 9. klases skolēns Mareks
Lukjanskis. Savukārt viena mēneša abonementu no patstāvīgajiem nācējiem laimēja
Rolands Zariņš.
Akcija norisinājās no pl.12.00 līdz
16.00, un šajā laikā sporta zāli apmeklēja

24 interesenti. Uz BodyBike nodarbībām
ieradās seši, bet uz trenažieru zāli 18 sportot gribētāji. Pirmie šīs akcijas labumus
izmantoja patstāvīgie apmeklētāji, kuri jau
iepriekš bija labi informēti par pasākumu
un vienmēr ir gatavi ar sevi fiziski pastrādāt. Bija arī tādi apmeklētāji, kuri regulāri
darbojas ar trenažieriem, bet šoreiz izmēģināja bezmaksas BodyBike nodarbības
un guva labu pieredzi šāda veida fiziskajās
aktivitātēs. Ieradās arī jauni sportot gribētāji, kuri pirmo reizi iemēģināja BodyBike
riteņus un trenažierus, lai atrastu savu īsto
aicinājumu sportošanai. Jaunie sportisti
saņēma arī profesionālas konsultācijas no
treneres, kas pirmajās reizēs ir pats svarīgākais, proti, visu darīt tehniski pareizi, lai
netiktu traumētas kādas muskuļa grupas.
Atsaucība šoreiz novērtējama kā vidēja.
Tā vienmēr jau var būt lielāka, tāpēc zāles komanda aicina visus sportot gribētājus droši apmeklēt trenažieru zāli. Vīrieši
tiek aicināti uz BodyBike nodarbībām, un
sievietes nākt uz trenažieru zāli. Vienmēr
tiks sniegta palīdzība jebkurā interesējošā
jautājumā, kā arī draudzīgais zāles kolektīvs ar smaidu uzņems katru jauno spor-

Akcijas dalībnieki

tot gribētāju. Tāpēc katrs, kurš ir nolēmis
pievērstiem sportam šajā brīdī, var droši
apmeklēt Inčukalna Spēka Pasaules klubu
no pirmdienas līdz piektdienai no pl.17.00
līdz 21.30, kā arī svētdienās no pl.15.00
līdz 19.00.
Hendrijs Joņins

Jānis Rozītis – Austrumeiropas streetbike freestyle* čempions
Oktobra pirmās nedēļas nogalē Maskavā notika sezonas
noslēdzošās sacensības streetbike freestyle – Austrumeiropas
čempionāts, kurā piedalījās arī
Stuntfighters komandas vadošais
braucējs Jānis Rozītis. Latvijas
labākais braucējs nelika vilties
saviem atbalstītājiem un kļuva
par Austrumeiropas čempionu,
aiz sevis atstājot pārējos 20 braucējus no Krievijas, Ukrainas,
Baltkrievijas un Lietuvas.
Dodoties uz sacensībām, komandai
raksturīgais optimisms bija apsīcis – šī sezona vairāk pagājusi cīnoties ar traumām,
slīpējot sapratni ar jaunajiem motocikliem
un risinot finansiālus jautājumus. Maskava
sagaidīja ar lietainu un vēsu laiku, kas nav
motobraucēju sabiedrotais. Turklāt sacensības notika šaurā kartinga trasē, kas nebija īsti piemērota J.Rozīša triku arsenālam lielā ātrumā.
Sacensības notika divās kārtās. Ierastie obligātie triki kvalifikācijā, kur brau-

Fināls Jānim izdevās nevainojums. Trase bija nožuvusi, bija iespējams parādīt
visus programmas trikus,
atgūt kvalifikācijā zaudētās
pozīcijas un izcīnīt pirmo

cējiem jāveic lēnbraukšana uz motocikla
aizmugurējā riteņa un burnout ap diviem
konusiem astotnieka figūrā, spolējot aizmugurējam ritenim. Trešais standarta
elements - pēc iespējas garāks stopijs
– bremzēšana ar paceltu aizmugurējo riteni nepiemēroto laika apstākļu dēļ tika
aizstāts ar rotēšanu ap savu asi, braucot uz
motocikla aizmugurējā riteņa. Tā gan nav
J.Rozīša iecienītākā disciplīna. Pēc kvalifikācijas Jānis Rozītis ierindojās ceturtajā
vietā, kas nodrošināja iekļūšanu finālā ar
desmit labākajiem braucējiem.

vietu.
„Uzvara
sacensībās
ir vislabāk ā s
zāles pret sezonas laikā gūtajiem vairākiem savainojumiem un neveiksmēm,”
pēc uzvaras paziņoja J.Rozītis.
Mārtiņš Arents
*Ielu motociklu brīvais stils
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Rudenīgas pārdomas tumšā oktobra vakarā

Foto: Vita Oša

Māksliniece Dace Saulīte
„jaunumiem” politikā, bet var arī ikdienišķi rūpēties par sevi, savu ģimeni, darba
biedriem, kaimiņiem un draugiem. Var
censties uzkāpt tuvākajam uz „varžacs” un
atrast kārtējo skabargu kādā svešā acī, bet
var jau arī mēģināt katrā cilvēkā un lietā
ieraudzīt kaut ko labu. Var smaidīgām
acīm skatīties sejā cilvēkam un klusībā
vēlēt sliktu. Dzīvot var visādi, un katrs
izvēlas savu ceļu pats. Skaidri zināms ir
tikai tas, ka veselāks būsi, ja dzīvosi ar
prieku un centīsies arī citiem to sagādāt.
Kas gan cits kā prieks pārņem pilnīgi
visus, kas apstājas un aizdomājas pie mūsu
novadnieces mākslinieces Daces Saulītes
darbiem. Daces Saulītes darbu izstādi
Inčukalna Tautas namā atklāja 1.oktobrī.
Aiz loga atbilstoši mākslinieces uzvārdam

spīdēja spoža saule, un
zālē valdīja mājīga un
sirsnīga atmosfēra.
Īpaši interesanti bija
uzklausīt Daces stāstījumu, kuru papildināja
slaidu šovs. Klātesošie
varēja iejusties Daces
ceļojumos uz valstīm
un vietām, kas kļuvušas par iedvesmas
avotu izstādē redzamajām gleznām. Arī
uz jautājumiem, kas
radās fotogrāfiju skaVelobrauciens “Kas notiek Inčukalna novadā“
tīšanās laikā, tika izsmeļoši atbildēts.
braucot pa Katrīnas ceļu cauri mežam uz
Dace ir uzņēmīga, ļoti radoša, enerVangažu pusi un pie pilsētas sastopoties ar
ģiska, emocionāla un pozitīvi domājoša
tās pārvaldnieku Aivaru Nalivaiko guvām
māksliniece, un visu šo viņai raksturīgo
jaunu un interesantu informāciju gan par
īpašību kopums ir vērojams arī viņas
to, kas mainījies, gan par to, ko vēlētos
gleznās. Krāsaina un apelsīniem pārpilna
redzēt te. Apskatot nesen asfaltētas ielas
Maroka, askētiskie
un sakārtotas vietas Vangažos, daudziem
kalnu skati, balikās, ka redz šo pilsētiņu pirmo reizi. Patīgātīgas dzīves atkamu emociju kalns mūs sagaidīja priecāblāzma no Monako,
joties par pīļukiem uz tām veltītā tiltiņa un
krāsaini iespaidi
Vangažu tirgus laukumā, kur kāds vecāks
no Liepājas ostas,
tirgotājs mūs visus pacienāja ar saviem
atpazīstamas Veāboliem. Vēl vairāk prieka mums dāvāja
nēcijas ainas – šo
vienkāršs vīrs, kurš tieši tirgus laukumā
izstādi vēl varēs
mūs uzaicināja ciemos pie sevis – glieapskatīt līdz pat 13.
mežvāku kolekciju skatīties. Vai tas nav
novembrim (ieskaibrīnums – satikt sirsnīgu cilvēku, kas ar
tot). Atnāciet to nomieru garāmbraucošiem ceļotājiem rādīt
baudīt kā eksotisku
sava tēva veidoto unikālo kolekciju, kurā
apelsīnu nektāru, jo
ietilpst ap 2500 gliemežvāku! Protams, ka
tieši tāda garša jūmēs ar prieku šo iespēju izmantojām.
tama daudzās DaTurpinot ceļu nu jau atpakaļ uz Inčuces gleznās.
kalna pusi, apskatījām Jura Liepiņa zivju
Prieks par labo
audzētavu, uzklausījām saimnieka stāstīlaiku bija arī pēc nedēļas, sestdienā, 8.
jumu par zivjkopības smalkumiem. Mazāoktobrī, kad inčukalnieši tika aicināti
kajiem velobrauciena dalībniekiem bija ievelobraucienā „Kas notiek Inčukalna
spēja zivtiņas arī pabarot. Daži brauciena
novadā – 2011”. Braucienā devās 24
dalībnieki izmisīgi meklēja saimnieka Jura
braucēji, vecākajam braucējam jau tuvojas
norādītajā virzienā senkapus (jo bijām
septiņdesmit, bet divas jaunākās tika vinolēmuši nelaist tos garām), jo tā vieta
zinātas līdzi īpašā velokarietē. Jaunākajai
nebija viegli atpazītama. Prieks par to, ka
māsiņai vēl nav divi gadi, bet vecākajai
ir uzņēmīgi cilvēki, kas spēj savu hobiju
tikai četri. Vecākiem gan bija ko turēt, jo
attīstīt tādā līmenī, ka tas kļūst par iztikas
neba visur braukšana bija pa gludu ceļu.
avotu un ar to var lepoties. Kas gan var būt
Kā jau aicinājumā tika minēts – braucām
labāks dzīvē, kā iet katru dienu uz darbu
pa Inčukalna novadu ar biežām apstāšanās
ar prieku un pozitīvām emocijām.
reizēm, pa ceļam sniedzot informāciju par
Brauciena ceļš tālāk veda gar Vanvietām un lietām. Sākumā likās, ka ceļā
gažu baznīcu, Vilkaču priedi, Vangažu
būs apskatāmi pārsvarā kapi (Vecie kapi,
kapiem (atkal...), saimniecību „Zuši” līdz
jauno kapu- pirmā, neveiksmīgā un dauInčukalna Velnalai. Tur velobraucēji vadziem nezināmā vieta dziļā mežā, vācu
rēja apskatīt jaunās kāpnes, informācijas
karavīru kapi pie šosejas), tomēr jau iz-

Foto: Kaspars Lūsiņš

Rudens... Nostaļģiskas pārdomas
par vasaru, dzīves jēgu un savu
vietu zem saules
rodas nemanot,
kā jau tas rudenī
dažkārt mēdz gadīties.
Nomākts garastāvoklis
arī pieder pie lietas – nepareizā mēness
fāze, laika prognoze, kreisā kāja galīgi
traucē, izkāpjot no gultas, kaimiņa suns
visu nakti rējis. (Tādēļ gan nav sava neoma jānēsā līdzi un jācenšas padarīt dienu
nebaudāmu citiem. Sak, ja man slikti, lai
slikti ir arī tev.)
Var kašķēties par nepadarītiem darbiem, bet ir iespēja arī priecāties par iesāktiem un padarītiem darbiem, jo darbi
vienkārši nekad nebeidzas, neatkarīgi no
gadalaika. Var jau arī pa reizei ieslēgt televīzijas ziņas un pabojāt garastāvokli ar
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INČUKALNA TAUTAS NAMS
stendu un atpūtas vietiņu. „Rāmkalnos”
iestiprinājāmies, atbildējām uz organizatoru uzdotajiem „pārbaudes” jautājumiem
par ceļojumu, un visi saņēmām oficiālu
apliecinājumu par dalību velobraucienā.
Vēl tikai sarežģīta rāpšanās „Rāmkalnu”
kalniņā, brauciens garām „Sarkanās skolas” vietai, iegriešanās Indrānu ceļā un
pēdējā informatīvā apstāšanās pie 2. pasaules kara padomju armijas brāļu kapiem.
Atgriežoties Inčukalnā, bijām pieveikuši
35 kilometrus, uzzinājuši daudz jauna, tikušies ar strādīgiem, enerģiskiem, sirsnīgiem cilvēkiem, iepazinuši labāk viens
otru un veselīgi pavadījuši dienu. Pamēģiniet paši arī vismaz vienu dienu visiem
teikt tikai labu un darīt tikai labu, smaidīt
un smieties – redzēsiet, cik laba sajūta un
gandarījums pārņem dienas biegās.
Tautas namā lielu prieku arī mazajiem skatītājiem dāvāja Valmieras teātra
aktieri, kuri 18. oktobrī rādīja kādu Šreka
piedzīvojumu Tāltālajā mežā. Mazos
skatītājus arī novembrī ielīksmos kāds
pasākums tieši viņiem - cirka izrāde, kas
notiks sestdien, 19. novembrī Inčukalna
Tautas namā.
Lielākiem inčukalniešiem joprojām
skan aicinājums sūtīt savas fotogrāfijas
fotokonkursa 4.kārtai „Mans Inčukalns
2011” līdz 1.decembrim , šoreiz ar rudens
bildēm. Līdz šim fotokonkursam ir atsūtītas ļoti daudz fotogrāfiju, gan ar dabas
skatiem, gan ar suņiem, kaķiem, putniem,
gan ar sēnēm, ogām un dārzeņiem. Ļoti
skaistas. Tomēr Inčukalns jau nav tikai
un vienīgi daba. Inčukalns esam arī mēscilvēki. Ļoti priecāsimies arī par inčukalniešu portretiem.
Konkursa fotogrāfiju izlasi varēsim
skatīt Latvijas 93.dzimšanas dienas svētkos 17.novembrī Tautas namā izstādē „Manam Inčukalnam 575”. Tiek jau gatavota
Inčukalna karte- liela ar ceļiem-celiņiem,
upēm-upītēm, kalniņiem un t.t., bet savas
mājas vai ģimenes foto ikvienam pašam
būs iespēja uz tās pašrocīgi uzlīmēt, sākot
no izstādes atklāšanas.
Gaidīsim visus Inčukalna Tautas namā!
Patīkamas emocijas patīkamiem cilvēkiem
garantējam.
Zinta Nolberga

PASĀKUMI NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ

NOVEMBRIS
Godājamie inčukalnieši!
Pamatskolas skolēni un skolotāji aicina:
atcerēsimies un pieminēsim latviešu tautas dēlus un meitas, kuri cīnījās par Latvijas
neatkarību 1919. gada brīvības cīņās
LĀČPLĒŠA DIENĀ piektdien, 11.novembrī
pl.17.30 koncerts Inčukalna pamatskolas aktu zālē
pl.18.00 lāpu gājiens no Inčukalna pamatskolas uz Raganas kaujās kritušo brāļu
kapiem Inčukalna vecajos kapos.
Aicinām būt kopā ar lāpu gājiena dalībniekiem un atbalstīt tos pl.18.00. Aizdegsim
svecītes savu māju un darbavietu logos, kā arī pie savu tuvinieku kapu kopiņām
Inčukalna Vecajos kapos.
Pl.18.45 Inčukalna Tautas namā projekta „Kinopunkts” dokumentālās filmas
„Astoņi pilnmēneši” (filmas veidotāji Zane Peneze, Sandijs Semjonovs un operators Ģirts Straustiņš) seanss. Tas ir stāsts par latviešu karavīriem starptautiskajā
misijā Afganistānā, kā karš maina cilvēku.
Ieejas maksa simboliska - viens santīms.
***
Sestdien, 12.novembrī, pl.17.00 un svētdien, 4.decembrī, pl.18.00
Inčukalna amatierteātris aicina uz
M. Zīverta lugas „Zaļā krūze” pirmizrādi.
Jautrības un neticamiem pārpratumiem pilns, bet tajā pašā laikā smeldzīgs stāsts
par kara laika mīlestību.
Ieeja 1 Ls, pensionāriem un skolēniem 0,50 Ls.
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas namā un Inčukalna bibliotēkā.
***
Ceturtdien, 17.novembrī 19:30
Latvijas republikas proklamēšanas 93.gadadienas svinīgs pasākums
Inčukalna „Goda novadnieku” godināšana, atskatīšanās uz aizvadītā gada svarīgākajiem notikumiem novada dzīvē, novada jauniešu koncerts „Mēs Inčukalnam” un
tematiskās izstādes „Manam Inčukalnam 575” atklāšana.
Pēc koncerta svētku balle pie galdiņiem ar pašu sarūpētiem groziņiem. Spēlēs
grupa „PATAFONS”.
Visi mīļi aicināti. Ieeja brīva.
Uz pasākumu var nokļūt ar autobusu pl.19.00 pa maršrutu: Gauja-IndrāniKārļzemnieki-Sēnīte-Inčukalns.
***
Sestdien, 19.novembrī, pl.15.00
LILIPUTU CIRKS
Ieeja 2 Ls.
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas namā un Inčukalna bibliotēkā.
***
Sestdien, 26.novembrī, pl.14.00
Inčukalna senioru koris „ATBLĀZMA” aicina uz 45 gadu jubilejas koncertu.
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva.

DECEMBRIS
Piektdien, 9.decembrī, pl.19.30
Koncertā „Atkal kopā” brālēnu pārsteidzošā satikšanās
DZINTARS ČĪČA UN KASPARS ANTESS.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā 3Ls, koncerta dienā 4Ls.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Tautas namā un Inčukalna bibliotēkā.
***
Svētdien,11.decembrī
ZIEMASSVĒTKU GADATIRGUS.
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VANGAŽU KULTŪRAS NAMS

Starptautiskā Senioru diena – pateicības pilns notikums

Foto: Laine Kaņepa

Kad dzērves jau atvadu sveicienus
sūta, bet saule steidz pēdējo siltumu dod,
Vangažu kultūras namā tika atzīmēta

lārām tautā iemīļotām dziesmām koncertā
piedalījās vokālais ansamblis ‘’Gauja’’
(Ineses Strautas vadībā), bērnu vokālais
ansamblis
“Karuselis’’,
sieviešu
vokālais
ansamblis
“Kaprīze’’.
Vo k ā l a i s
ansamblis

biedrības pārstāvji, kuri veltīja sirsnīgus
vārdus mūsu pensionāru biedrībai un bija
atraktīvi vakara dalībnieki.
Viesi no Gaujas sveica seniorus un aktīvi piedalījās vakara programmā.
Pasākuma otrā daļā visi lustējās kopā
ar muzikantu Ilmāru. Mūsu senioriem bija
ļoti raits dejas solis, un tika kopā izdziedātas tautā zināmas un iemīļotas dziesmas.
Pasākuma pēcpusdienā valdīja jauka,
sirsnīga un pacilāta noskaņa.

Izstāde “Rudens veltes”
Starptautiskā Senioru diena, ko pasludinājusi Pasaules Veselības organizācija.
Pasākumu atklāja un mūsu seniorus
viņu dienā sveica Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus.
Kultūras namā tika godināti mūsu
vecāki un vecvecāki, ar kuriem varam
lepoties par viņu darbu, panākumiem un
ieguldījumu, kas sniedz mums radošu garu
un bieži arī vajadzīgu padomu un paraugu.
Kā pateicību mēs ar saviem pašdarbības
kolektīviem sniedzām jauku koncertu,
kuru mūsu seniori skatījās, sēžot pie galdiņiem un malkojot siltu tēju.
Koncertā ar latviešu tautas dejām piedalījās estrādes deju grupa “Ciprese’’ un
ritmikas deju grupa “Kolibri’’.
Ar latviešu tautasdziesmām un popu-

“Krievu kadriļa’’ dziedāja
sirsnīgas krievu tautasdziesmas par māti un vīramāti.
Mūzikas skolas audzēkņi
piedalījās koncertā ar flautas spēli.
Paldies kolektīvu vadītājiem par priekšnesumiem!
Paldies mūsu čaklajiem un prasmīgajiem senioriem par izstādi ‘’Rudens veltes’’, kura tika veidota par godu senioru
dienai. Ar fantāziju un radošām idejām no
dabas materiāliem, dārza un meža veltēm
bija uzburta krāsaina pasaule. Izstādes dalībnieki par dalību izstādē saņēma košus
diplomus.
Pasākumā viesojās mūsu pensionāru
biedrības draugi Ikšķiles pensionāru

PASĀKUMI VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
Piektdien, 11.novembrī pl.17.00
pie Vangažu vidusskolas
Lāčplēša dienai veltīts svinīgs
pasākums.
Piedalās bērnu vokālais ansamblis
“Karuselis’’, mūzikas skolas audzēkņi,
sieviešu vokālais ansamblis
“Kaprīze’’, Vangažu vidusskolas skolēni un koris.
Sestdien,
12.novembrī
pl.15.00
Pilsētas svētku kopkoncerts.
Piedalās bērnu vokālais
ansamblis “Karuselis’’, latviešu tautas deju kolektīvs

“Pīlādzītis’’, estrādes deju grupa “Ciprese’’, ritmikas deju grupa “Kolibri’’, sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze’’, krievu
vokālais ansamblis “Krievu kadriļļa’’, ukraiņu vokālais ansamblis “Jatraņ’’, ukraiņu
vokālais ansamblis “Veselka’’, austrumu
deju studija “Šeherezade’’, baltkrievu vokālais ansamblis “Žuravuška’’.
Ceturtdien, 17.novembrī pl.18.00
Valsts svētkiem veltīts svinīgs
sarīkojums.
Piedalās Dailes teātra aktieris Jānis Paukštello, estrādes deju grupa “Ciprese’’, ritmikas deju grupa “Kolibri’’.
Pl. 21.30 Atpūtas vakars ar groziņiem.
Spēlē Ilmārs (ieeja brīva).

Izstādes dalībnieces un viesi
Novēlējums visiem senioriem - acīs
prieku, lūpās smaidu, sirdī vienmēr sauli!
Lai Jums viss izdodas!
Pensionāru biedrības priekšsēdētāja
Inta Tetere
Vangažu kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītāja Evija Ozola

Sestdien,
19.novembrī
pl.18.00
Liliputu cirks
(ieeja Ls 2).

DECEMBRIS
Piektdien, 2.decembrī pl.18.00
Egles iedegšana pie pārvaldes.
Piedalās bērnu vokālais ansamblis
“Karuselis’’, sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze’’, mūzikas skolas audzēkņi.
Viesosies Ziemassvētku vecītis.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

KĀRTĪBA, KĀDĀ INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBA ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
NODROŠINĀŠANAS FUNKCIJU
2011.gada 28.septembrī
Nr.19/2011
(Protokols Nr. 16-1.§.)
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 no-

teikts 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.
4. Programmas apguve izglītības iestādē
sākas kārtējā gada 1.septembrī.
II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai
5. Pieteikumu 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, nosaucot
izglītības iestādes maiņas iemeslus. Komisija izvērtē iesnieguma pamatotību un
pieņem lēmumu.
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 programmā vecāks vēlas
bērnu reģistrēt;
7.2. informē vecāku par minimālo vecumu, no kāda konkrētā pirmsskolas ies-

tādē bērnus uzņem;
7.3. pārbauda, vai vecāka norādītā bērna
un vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese
atbilst Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju reģistrs) datiem;
7.4. 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 bērns tiek reģistrēts rindā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas. 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.
8. Pieteikumi tiek reģistrēti Inčukalna novada domes Kancelejā vai Vangažu pilsētas pārvaldē un nodoti Darbiniekam.
9. Darbinieks, pirms piešķirt bērnam rindas
kārtas numuru, pārbauda vai bērns jau neapmeklē kādu Izglītības iestādi. Ja Darbinieks konstatē, ka bērns jau apmeklē kādu
Izglītības iestādi, viņš, izmantojot vecāku
pieteikumā norādīto kontaktinformāciju,
precizē sniegto informāciju. Ja saskaņā ar
precizēto informāciju bērns jau apmeklē
kādu Izglītības iestādi, pašvaldība ierakstītā pasta sūtījumā informē vecākus, ka
reģistrētais pieteikums tiek anulēts.
10. 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. Ja
vecāks nav norādījis e-pasta adresi, tad
Darbinieks informē pieteikuma iesniedzēju par bērnam piešķirto rindas kārtas
numuru, nosūtot ierakstītu vēstuli uz pieteikumā norādīto pasta adresi.
Vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības, ierodoties personīgi uz
pašvaldību un uzrādot personu apliecinošu
dokumentu (nepieciešamības gadījumā notariāli apliecinātu pilnvaru), lūgt Darbiniekam izsniegt dokumentālu apstiprinājumu
par piešķirto rindas kārtas numuru.
11. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti šādos reģistros:
11.1. 1.pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Inčukalna novadā un bērns neapmeklē nevienu
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izglītības iestādi;
11.2. 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.
12. 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.
13. Pieteikumi Rindā tiek anulēti, ja:
13.1. vecāki (persona, kas realizē aizgādību) pieteikumu atsauc, ierodoties
domē;
13.2. ja bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē.
14. Dome nodrošina bērnu reģistrētās
rindas publisko pieejamību pašvaldības
mājas lapā www.incukalns.lv.
III. Bērnu uzņemšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības
pakalpojuma saņemšanai
15. Izglītības iestādes vadītājs līdz
1.maijam informē Darbinieku par brīvajām vietām Izglītības iestādē.
16. Darbinieks, saņemot informāciju no
vadītāja par brīvajām vietām, izveido
pretendentu sarakstu.
17. Pretendentu sarakstā uz vietu
Izglītības iestādē iekļauj tikai tos bērnus,
kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim vai
saraksta sastādīšanas dienai ir apritējis
pusotra gada vecums.
18. Pretendentu saraksts tiek izveidots,
ņemot vērā norādīto prioritāro Izglītības
iestādi, pieteikumu reģistrēšanas kārtībā,
ievērojot šādu secību:
18.1. bērni, kuri sasnieguši vecumu,
no kura sagatavošana pamatizglītības
ieguvei ir obligāta un kuru dzīvesvieta deklarēta Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā;
18.2. bērni, kuriem piešķirts ārpuskārtas
statuss;
18.3. Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku
vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā
dzīvesvieta ir Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
18.4. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta
un vecāku deklarētā dzīvesvieta nav
Inčukalnā novada administratīvajā
teritorijā.
19. Darbinieks no 1. maija līdz 30. maijam
paziņo pretendentu vecākiem pieteikumā

norādītājā veidā (telefoniski, uz pasta vai
e-pasta adresi) par iespēju apmeklēt Izglītības iestādi, precizējot prioritāro Izglītības iestādi. Vecākiem ir pienākums līdz
15.jūnijam sniegt rakstisku atbildi par
piešķirto vietu pirmsskolas iestādē.
20. Lēmumu par bērnam vietas piešķiršanu Izglītības iestādē pieņem Komisija.
21. 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.
22. Pamatojoties uz protokolu, Darbinieks
sagatavo uzņemto bērnu sarakstu un iesniedz to Izglītības iestādes vadītājam.
23. Uzņemot bērnu saraksts tiek publicēts
pašvaldības mājas lapā, kur tiek norādīta
sekojošā informācija:
23.1. bērna vārds, uzvārds;
23.2. dzimšanas gads;
23.3. izglītības iestādes nosaukums, kurā
bērnam piešķirta vieta.
24. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu,
Izglītības iestādes vadītājs līdz 1.augustam
nokomplektē grupas un rakstiski informē
bērna vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē.
25. Izglītības iestādes vadītājs atbild par
grupu komplektēšanu Izglītības iestādē un
grupas komplektē līdz 20.augustam.
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. medicīniskā karte 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, Izglītības iestādes
vadītājs rakstiski informē Komisiju par
nepieciešamību reģistrācijas pieteikumu
anulēt.
28. Izglītības iestādes vadītājs līdz 20.augustam izdodot rīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un vienas darba
dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas
sistēmas datu bāzē kā izglītojamo.
29. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta,
iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba
dienu laikā informē Darbinieku.

30. Tiesības tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas ir:
30.1. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3
un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem),
iesniedz dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;
30.2. pirmsskolas iestādē uzņemto bērnu
māsām/brāļiem, kuri reģistrēti konkrētajā
iestādē ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc
dzimšanas;
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.
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 iestāžu
vadītāji izdod izdodot rīkojumu par viena
bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic
attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.
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.
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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.jūnijam 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 vismaz gadu 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. bērna vecāki atsakās no vietas
pašvaldības finansētā izglītības iestādē.
VI. Faktiskās rīcības un administratīvo
aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
47. Darbinieka faktisko rīcību var
apstrīdēt Inčukalna novada domes
izpilddirektoram.
48. Komisijas un Izglītības iestādes
vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko
rīcību var apstrīdēt Inčukalna novada
domē.
49. Inčukalna novada domes lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VII. Noslēguma jautājumi
50. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Novada Vēstis”.
51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē noteikumi “Par bērnu uzņemšanu
kārtību Inčukalna novada PII “Minka””
(apstiprināti ar 17.10.2007. Inčukalna
novada domes lēmumu Nr. 12-9§).
52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē instrukcija “Kārtība, kādā tiek
veidota izglītojamo rinda un uzņemšana
Vangažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē” (apstiprināti ar 21.02.2006.
Vangažu pilsētas domes lēmumu
r.3-8§).
1. un 2. pielikumu varat skatīt mājas
lapā www.incukalns.lv.
Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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Šūpo mani tēvs, māmiņa,
Kā vālodzes šūpulī,
Lai es varu labus vārdus ļaudīm
pasacīt,
Lai es varu labus darbus padarīt,
Savai tēvzemei!

Inčukalna novada dome
sveic jaundzimušos bērniņus!
Emīlija Loginova, Rihards
Pērkons, Alise Kozlovska

/E.Zeltiņa/

Šā gada oktobrī Inčukalna novada
dzimsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši:
Sandra Truhanova un Artis Leļevs
Mīļus vārdus teikt.
Dižus darbus veikt,
Gaišus, saulainus rītus sveikt. No dzidra avota dzert
Un spēkus smelt! /E.Zeltiņa/
Savējiem un arī citiem

Inčukalna novada dome sveic jubilārus oktobrī!
75 gadi

Mečislavs Povasars, Anastasija Markule, Jeļena Kisela,
Kārlis Veženkovs, Regīna Vāpa

80 gadi
85 gadi

Fjodors Kuļišovs, Viktors Koroļkovs, Estere Bormane
Ņina Bolotova, Vera Pūdiste, Zinaida Koliškina

90 gadi

Dmitrijs Krasnovs

Aicina darbā frizieri! Skaistumkopšanas salonā Vangažos.
Tālrunis: 29773364.

VANGAŽU BIBLIOTĒKA AICINA UZ
JAUNO GRĀMATU IZSTĀDI
No 14. līdz 17.novembrim bibliotēkā varēs apskatīt jauno
grāmatu izstādi. Interesenti var skatīt jaunas bērnu grāmatas,
grāmatas par medicīnu un psiholoģiju, vēsturiskas grāmatas,
latviešu un krievu daiļliteratūru.
Pēdējo divu mēnešu laikā Vangažu bibliotēka iegādājusies
157 jaunas grāmatas.
Laipni gaidīti!
Vangažu bibliotēkas bibliotekāres
KONCERTI UN IZSTĀDES INČUKALNA NOVADA
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ NOVEMBRĪ:
14.novembrī Vangažu mazajā zālē pl.17.30
16.novembrī Inčukalna Jaunajā zālē pl.18.00
Ieeja brīva.
Laipni gaidīti visi mūzikas un mākslas mīļotāji!

Izstāde “Pūķis nāk!“
Vangažu kultūras namā
Iekārtošana 23.novembrī no pl.14.00
Lūdzam rokdarbnieces gatavot siltus, pūkainus apģērbus, kā arī aktīvi
piedalīties izstādes veidošanā, lai Pūķa gada ziemu mēs sagaidītu
silti tērpušies!
Vangažu pilsētas pensionāru biedrība

Masiere piedāvā ķermeņa masāžas pakalpojumus
Inčukalnā un Inčukalna novadā.
Pensionāriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem
īpaša pieeja.
Sīkāka informācija pa tālruni: 20447387 (Ingrīda).
Steidzami! Kokzāģētava Vangažos aicina darbā lentzāģa
operatoru. Interesēties pa tālruni: 29191244 (Mihails).

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955, iespiests tipogrāfijā “Dardedze Hologrāfija”, Ķengaraga iela 10a, Rīga,
tālrunis: 67076700. 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 un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

