
Deputātu vērtējumam tika iesniegts 
sabalansēts 2019. gada Inčukalna 
novada tehniskais budžeta plāns. 
Tas savā būtībā ir dokuments, kas 
atspoguļo īstermiņa pašvaldības 
politiku un prioritātes, izmantojot 
pašvaldības rīcībā esošos finanšu 
resursus, kā arī lielā mērā nosaka 
pašvaldības struktūrvienību rīcības 
plānu turpmākajam gadam. Kārtējā 
gada budžeta izpilde raksturo plā-
nošanas kvalitāti un pašvaldības 
kapacitāti iepriekš noteikto mērķu 
sasniegšanā. Sastādot 2019. gada 
budžetu, finanšu līdzekļu pieprasī-
jumi tika balstīti plānošanas doku-
mentos, norādot Attīstības prog-
rammā 2013.–2019. gadam noteik-
tos rīcības virzienus un aktivitātes, 
tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu 
ilgtspējīgu piešķīrumu un stimulējot 
plānošanas dokumentu ieviešanu. 
Pašvaldība, veidojot savu budžetu, 
ļoti lielā mērā ir atkarīga no valsts 
nodokļu politikas, kā arī valsts no-
teiktajiem makroekonomiskajiem 
scenārijiem un veiktajiem aprēķi-
niem pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanai. Sastādot 2019. gada pašval-
dības budžeta projektu, iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa prognoze ir bal-
stīta uz 2018. gadam plānotajiem 
līdzekļiem, kas ir norādīti Finanšu 
ministrijas mājaslapā. 2019. gada 
valsts budžets ir izstrādes stadi-
jā, un valstī ir pieņemti normatīvie 
akti, lai varētu izstrādāt un apstip-
rināt pagaidu tehnisko budžetu. Tā 
izstrādē nav ņemti vērā makroeko-
nomiskie scenāriju precizējumi, līdz 
ar to valsts noteiktā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa prognoze var tikt 
precizēta atbilstoši iepriekšminēta-
jiem rādītājiem, līdz ar to būs ne-
pieciešami precizējami pašvaldības 
budžetā. 
Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī 
finanšu resursu izlietojuma plāns 
izskatīts Inčukalna novada pa-

švaldības komiteju kopējā sēdē 
2019. gada 24. janvārī. Finanšu re-
sursu izlietojuma plāna projekti ir 
saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un 
struktūrvienību vadītājiem. 
Inčukalna novada domes cen-
tralizētās grāmatvedības un p/a 
„Sociālās aprūpes māja „Gauja”” 
konsolidētā budžeta ieņēmumu ko-
pējais apjoms 2019. gadam plānots 
8 526 649 eiro, izdevumu kopējais 
apjoms – 11  889 867 eiro. Inču-
kalna novada pašvaldības budžeta 
izdevumu pārsniegums pār ieņēmu-
miem – 3 363 218 eiro. 
Pamatbudžeta izdevumu daļas defi-
cītu 3 363 218 eiro plānots segt: ar 
budžeta ilgtermiņa aizņēmumu no 
Valsts kases 1 829 426 eiro apmērā 

ERAF projekta „Gaujas ielas reno-
vācija” realizācijai, 1 815 804 eiro 
segt no budžeta līdzekļu atlikuma 
uz 2018. gada 31. decembri. Inčukal-
na novada pašvaldības 2019. gada 
pamatbudžeta ieņēmumos lielākais 
īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim (64% no kopējiem pamat-
budžeta ieņēmumiem). Salīdzināju-
mā ar iepriekšējo gadu – pieaugums 
par 10%. Jāatzīmē, ka 2019. gadā 
nav mainīts procentuālais sadalī-
jums starp pašvaldību budžetiem 
un valsts budžetu – attiecīgi 80% 
un 20%. 
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
ieņēmumi tiek plānoti 470 014 eiro 
apmērā, t. sk. kārtējā gada ieņēmu-
mi 458 014 eiro un NĪN iepriekšējo 

gadu parādi 12 000 eiro, NĪN ieņē-
mumu īpatsvars pašvaldības ieņē-
mumu kopapjomā pamatbudžetā ir 
6%. Inčukalna novada pašvaldības 
ieņēmumu plānā mērķdotācijas 
izglītības funkciju nodrošināšanai 
plānotas 2019. gada astoņiem mē-
nešiem un sastāda 541 232 eiro. 
Mērķdotācijas 2019. gada astoņiem 
mēnešiem sadalījums interešu iz-
glītības programmu pedagogu da-
ļējai darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām – 35 039 eiro apmērā. 
Mērķdotācijas 2019. gada astoņiem 
mēnešiem sadalījums pašvaldību 
izglītības iestādēs bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbi-
nāto pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām – 87 656 eiro 
apmērā.
Pašvaldības 2019. gada budžeta 
ieņēmumu daļa ir plānota ar piesar-
dzīgu optimismu, bez nepamatotām 
ieņēmumu pieauguma prognozēm. 
Risks pastāv, ja valsts budžets 
2019. gadam pieņemšanas gaitā 
tiek būtiski mainīts.
Inčukalna novada pašvaldības pa-
matbudžeta ieņēmumi tiek novir-
zīti pašvaldības funkciju nodroši-
nāšanai – izdevumiem no budžeta 
finansētu institūciju, tajā skaitā 
pašvaldības izglītības, kultūras 
un veselības aizsardzības iestāžu, 
Sociālā dienesta un administrāci-
jas, uzturēšanai, novada izglītības, 
sporta un kultūras pasākumu fi-
nansēšanai, novada infrastruktūras 
uzturēšanai, samaksai par novada 
pasūtījumu veikšanu, pabalstiem 
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, 
investīciju finansēšanai, kā arī ci-
tiem izdevumiem. 

Galvenā prioritāte 
ir izglītība
Lielākie budžeta izdevumi plānoti 
izglītības iestāžu uzturēšanai, ar 
izglītību saistīto pasākumu finansē-
šanai 2019. gadā paredzēts izlietot 
4 061 070 eiro, kas ir 34% no plā-
notajiem kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, tajā skaitā valsts bu-
džeta mērķdotācijas un dotācijas 
apjoms, kas paredzēts 2019. gada 
astoņiem mēnešiem pedagogu dar-
ba atlīdzībai.
2019. gadā Inčukalna pirmsskolas 
izglītības iestādē „Jancis”, pirms-
skolas izglītības iestādē „Minka”, 
Inčukalna pamatskolā un Vangažu 
vidusskolā, Inčukalna Mūzikas un 
mākslas skolā ir plānoti līdzekļi kār-
tējiem telpu remontiem:
• Inčukalna pirmsskolas izglītības 

iestādē „Jancis” – iestādes kāpņu 
un kāpņu telpas remontam ir pa-
redzēti 15 000 eiro;
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8 526 649 EIRO

IZDEVUMI
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Inčukalna novada domes 
centralizētās grāmatvedības

un p/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” 
konsolidētā budžeta ieņēmumu 

kopējais apjoms 
Konsolidētā budžeta 

ieņēmumu kopējais apjoms
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11 889 867 
EIRO

IZGLĪTĪBA – 4 061 670 (53%)
EKONOMISKĀ DARBĪBA – 3 066 484 (26%)
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA – 1 409 592 (12%)
TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA – 1 130 625 (10%)
VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI  – 1 111 850 (9%)
ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS – 893 394  (8%)
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA – 216 252 (1,8%)

% no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem izdevumiem

Inčukalna novada pašvaldības 
2019. gada budžets
Inčukalna novada 2019. gada budžeta plāns ir sagatavots, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un 
citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Inčukalna novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kurā tiek plānoti un izlietoti 
tikai saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, pārējie finanšu līdzekļi ir uzskatāmi par pamatbudžeta līdzekļiem. 
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI JANVĀRĪ
SĒDES PROTOKOLS NR. 1 INČUKALNA NOVADĀ, VANGAŽOS, MEŽA IELĀ 1, 
2019. GADA 16. JANVĀRĪ

AICINA DARBĀ

PAZIŅOJUMS
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Inčukalna novada dome 2019. gada 16. janvārī, ņemot vērā Vides pār-
raudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņo-
jumu un sabiedrības viedokli, pieņēma lēmumu par paredzētās darbības 
akceptu – Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā 
„Liepkalni” paredzēts ierīkot derīgo izrakteņu smilts ieguves atradni. 
Ar lēmuma saturu iespējams iepazīties Inčukalna novada tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv.

PATEICĪBA
Izsakām lielu pateicību uzņēmumiem „Pata AB”, SIA „Latgranula”, 
SIA „Graanul Pellets” par granulām, Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrībai par finansiālu atbalstu, kā arī visiem inčukalniešiem, kuri 
atsaucās uz lūgumu palīdzēt nomaksāt 240 eiro domei par dokumentu 
sakārtošanu pakalpojumu sniegšanai.

Valda Pavloviča, n
Inčukalna invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja

PIEVĒRS UZMANĪBU!
Stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 384 
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

Cienījamie novada iedzīvotāji! Ir stājušies spēkā Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 384 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu un reģistrēšanu”.

Lai sistematizētu un uzskaitītu lokālās kanalizācijas ietaises, kas atro-
das Inčukalna novadā, un noskaidrotu to faktisko stāvokli, aicinām nova-
da iedzīvotājus Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā sadaļā „Doku-
menti” apakšsadaļā „Apbūves dokumentu veidlapas” aizpildīt „Decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma” veidlapu.
Šo iesnieguma veidlapu, elektroniski parakstītu, var iesūtīt pa e-pastu 
buve@incukalns.lv vai arī nosūtīt tās aizpildītu izdruku pa pastu uz ad-
resi: Inčukalna novada būvvaldei, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna 
novads, LV-2141. Pēdējais iesniegumu iesūtīšanas datums ir 2019. gada 
1. jūnijs (pasta zīmogs).

Aicina darbā 
uz noteiktu laiku (1,6 gadi) 
pirmsskolas izglītības 
skolotāju
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības 
iestāde „Minka”, Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, 
Inčukalna novads, tālr. 67977395, 
reģ. Nr. 90000068337, aicina darbā 
uz noteiktu laiku (1,6 gadi) pirmsskolas 
izglītības skolotāju filiālē „Lapsiņa”.
Darba uzsākšanas datums: 2019. gada 
5. maijs. Alga par 0,85 slodzēm: 
697,00 eiro. CV sūtīt uz e-pasta adresi: 
minka.pii@incukalns.lv.

Par paredzētās darbības akcep-
tēšanu. DOME NOLEMJ: akceptēt 
personas paredzēto darbību – de-
rīgā izrakteņa smilts ieguvi smilts 
atradnē „Liepkalni”, kas atrodas 
Inčukalna pagastā, Inčukalna no-
vadā, zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu 8064 002 0194, 
10,6 ha platībā. Paredzēto darbību 
ierosinātājs ir tiesīgs īstenot, tikai 
ievērojot ārējos normatīvajos ak-
tos noteiktos, ziņojumā paredzētos 
un 2018. gada 24. oktobra Vides 
pārraudzības valsts biroja atzi-
numā „Atzinums Nr. 5-04/15 par 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņo-
jumu smilts ieguvei atradnē „Liep-
kalni” Inčukalna novada Inčukalna 
pagastā” izvirzītos nosacījumus, 
ar kādiem paredzētā darbība īs-
tenojama. (Plašāk lasīt mājaslapā 
www.incukalns.lv sadaļā „Domes 
sēžu protokoli”.) 

Par finansiālu atbalstu bērnu un 
jauniešu grieķu–romiešu cīņas 
komandai. DOME NOLEMJ:  pie-
šķirt bērnu un jauniešu grieķu–ro-
miešu cīņas komandai finansiālu 
atbalstu 200,00 eiro apmērā Lat-
vijas Cīņas federācijas dalības 
maksas segšanai no sporta pasā-
kumiem paredzētajiem līdzekļiem. 
Piešķirtā pašvaldības finansējuma 
izmaksa tiek veikta no sportam pa-

redzētajiem līdzekļiem, pamatojo-
ties uz noslēgto līgumu un saskaņā 
ar finansiālā atbalsta pieprasītāja 
iesniegto rēķinu. 

Par sadzīves un bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošanu. DOME NO-
LEMJ:  atļaut SIA izvietot atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtu adresē 
„Vidzemes šoseja 47. km C” Inčukal-
na pagastā, Inčukalna novadā, ka-
dastra apzīmējums 8064 007 0872, 
ar mērķi veikt bīstamo un sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un īslaicīgu uzglabāša-
nu (pieņemt, šķirot un nodot gala 
pārstrādei melnos un krāsainos 
metāllūžņus, tai skaitā nolietotus 
transportlīdzekļus), ievērojot atkri-
tumu apsaimniekošanas regulējošo 
normatīvo aktu prasības paredzētās 
darbības veikšanai. Vienu lēmuma 
eksemplāru nosūtīt SIA uz juridisko 
adresi. Šo lēmumu saskaņā ar Admi-
nistratīvā procesa likuma 70. panta 
pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro 
daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. pan-
ta otro daļu un 189. panta pirmo daļu 
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas.

Par ēdināšanas pakalpojuma 
maksas apstiprināšanu Inčukal-
na novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs. DOME NOLEMJ:  

apstiprināt vienas dienas ēdināša-
nas pakalpojuma maksu Inčukalna 
novada pirmsskolas izglītības ie-
stādes „Minka”, tās filiāles „Lap-
siņa” un „Jancis” izglītojamajiem 
(brokastis, pusdienas un launags) – 
2,13 eiro; apstiprināt vienas dienas 
ēdināšanas pakalpojuma maksu 
Inčukalna novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Minka”, tās 
filiāles „Lapsiņa” un „Jancis” izglī-
tojamajiem (pusdienas) – 1,07 eiro; 
apstiprināt vienas dienas ēdināša-
nas pakalpojuma maksu Inčukalna 
novada pirmsskolas izglītības ie-
stādes „Minka”, tās filiāles „Lap-
siņa” un „Jancis” darbiniekiem 
(pusdienas) – 1,62 eiro; noteikt, 
ka faktiskie izdevumi ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai, kas 
rodas kā starpība starp vecāku 
maksu un izdevumiem par ēdinā-
šanas pakalpojuma sniegšanu, 
tiek segti ar pašvaldības budžeta 
dotāciju no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Lēmums stājas spēkā 
2019. gada 1. februārī. Ar šī lēmu-
ma spēkā stāšanās dienu atzīt par 
spēku zaudējušu Inčukalna novada 
domes 2013. gada 18. septembrī 
pieņemto lēmumu Nr. 56 „Par ēdi-
nāšanas maksu Inčukalna novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs” 
(protokollēmums Nr. 9-56.§). 

U. c.

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2019 
„Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam” pieņemšanu. 
Likuma „Par pašvaldību budže-
tiem” 7. pants nosaka, ka pašval-

dības savus budžetus izstrādā, 
apstiprina un izpilda patstāvīgi, 
ievērojot „Likumu par budžetu un 
finanšu vadību” un likumu „Par 
pašvaldībām”, kā arī citus likumus 

un Ministru kabineta noteikumus. 
DOME NOLEMJ: apstiprināt sais-
tošos noteikumus Nr. 1/2019 „Par 
Inčukalna novada pašvaldības bu-
džetu 2019. gadam”.

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS NR. 2 INČUKALNA NOVADĀ, 
VANGAŽOS, MEŽA IELĀ 1, 2019. GADA 28. JANVĀRĪ

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv 

sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

AICINĀJUMS
Cienījamie vecāki!
Inčukalna pamatskolas admi-
nistrācija aicina no šā gada 
1. marta pieteikt bērnus mā-
cībām 1. klasē un pirmsskolas 
sagatavošanas grupā „Sprīdīši” 
(mazā skoliņa) 2019./2020. mā-
cību gadā.

Pieteikties pie skolas direktora 
Kaspara Kira 318.a kabinetā dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. 
Laikus ar direktoru Kasparu Kiri lū-
dzam iepriekš saskaņot pa tālruni 
28451134 vai rakstot uz e-pasta 
adresi kaspars.kiris@incukalns.lv.

Sīkāka informācija pieejama vietnē 
www.incukalnapsk.lv 

sadaļā „Mācības” – „Uzņemšana”.

AICINĀJUMS
Cienījamie vecāki!
Vangažu vidusskola aicina pieteikt bērnus 1. klasei 2019./2020. mā-
cību gadam līdz 1. maijam. Skola piedāvā pagarinātās dienas grupu 
(līdz plkst. 19.00), mācību ekskursijas un interešu pulciņus:

 l deju pulciņš l teātra pulciņš l ansamblis l koris l 
l rokdarbu pulciņš zēniem l šahs l vispārējās fiziskās attīstības pulciņš l 

l peldēšana l handbols l florbols l 

Skolas telpās atrodas Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola. Pie-
teikties pie skolas sekretāres darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 vai 
iesniedzot iesniegumu skolas e-pastā vang_vsk@latnet.lv. Iesnieguma 
veidlapu var lejupielādēt mājaslapā vangazuvsk.lv. Līdzi ņemt bērna 
dzimšanas apliecību!
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3Turpinājums no 1. lpp.

• Pirmsskolas izglītības iestādē 
„Minka” plānots veikt remontus 
par kopējo summu 3500 eiro, 
t. sk. remontam grupiņas „Sprīdī-
ši” iebūvējamā skapja izveidei un 
veļas mazgāšanas telpas kosmē-
tiskajam remontam; 

• Inčukalna pamatskolai telpu re-
montam paredzēti 144 000 eiro, 
plānots izveidot jaunu mācību 
klasi 5–6 g. v. bērnu uzņemšanai, 
lai mazinātu rindas novada pirms-
skolas izglītības iestādēs;

• Vangažu vidusskolā paredzēti te-
košie remonti – 4000 eiro, skolas 
stadiona pārbūve – 850 000 eiro;

• Inčukalna Mūzikas un mākslas 
skolā – plānots Mūzikas sko-
las Vangažos vestibila remonts 
10 000 eiro apmērā.

Kārtējos izdevumos ir paredzēti arī 
izdevumi brīvpusdienu nodrošināša-
nai Inčukalna pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamajiem gan no valsts 
budžeta, gan no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem. Plānots, ka 2019. gadā 
brīvpusdienas no valsts budžeta lī-
dzekļiem 75 550 eiro apmērā saņems 
1.–4. klašu skolēni un no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 5., 
6., 7., 8. klašu skolēniem – 64 100 eiro 
vērtībā. Ar 2019. gada 1. septem-
bri plānotas brīvpusdienas 9. klašu 
skolēniem, paredzot 12 645 eiro lielu 
finansējumu. 

Sociālajai aizsardzībai 
piešķirts vairāk nekā pērn
Sociālajai aizsardzībai no Inčukalna 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem plānoti 1 409 592 eiro, 
t. i., 12% no pašvaldības pamat-
budžeta izdevumu kopējā apjoma. 
397 640 eiro jeb 28% no sociālās 
aizsardzības izdevumiem ir izdevu-
mi sociālajiem pabalstiem. 
Sociālo pabalstu veidus un to pie-
šķiršanas kārtību nosaka Inčukalna 
novada domes saistošie noteikumi. 
Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, 
lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā 
iztikas minimuma un dzīvokļu pa-
balstu izmaksu tiem iedzīvotājiem, 

kuriem normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā ir tiesības saņemt šos pabal-
stus. 2019. gadā plānots izmaksāt 
garantētā minimālā ienākuma pabal-
stus 7000 eiro apmērā un dzīvokļa 
pabalstus 72 000 eiro apmērā.
Pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem, 
audžuģimenēm un bāreņiem ir pa-
redzēti 35 000 eiro, pabalstiem ve-
selības aprūpei – 13 800 eiro, vien-
reizējiem pabalstiem krīzes situāci-
jā – 5200 eiro. 659 599 eiro jeb 47% 
no sociālās aizsardzības izdevumiem 
veido atalgojums un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
šīs nozares darbiniekiem (trīs dienas 
centri, sociālais dienests, bāriņtiesa, 
p/a „Sociālās aprūpes māja „Gauja””).
Deinstitucionalizācijas projekta ietva-
ros plānota arī sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem – fizioterapijas 
centra izveide, tā īstenošanai budžetā 
plānota kopējā summa 62 000 eiro, 
kuru veido 85% ES sociālā fonda lī-
dzekļi – 52 700 eiro, kā arī pašvaldības 
līdzfinansējums 9300 eiro.

Kultūrai un sportam – 
893 394 eiro
8% no pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumiem veido izdevumi atpūtai, spor-
tam un kultūrai, un tie ir 893 394 eiro. 
Atalgojumam un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām 
šīs nozares iestāžu un struktūrvienību 
darbiniekiem paredzēti 498 907 eiro jeb 
55% no atpūtai, sportam un kultūrai 
atvēlētajiem izdevumiem. 52 571 eiro 
jeb 6% no atpūtai, sportam un kultūrai 

atvēlētajiem izdevumiem ir pašdarbī-
bas kolektīvu un ansambļu uzturēša-
nas izdevumi. 404 964 eiro ir plānotie 
izdevumi sporta kompleksa, peldba-
seina un sporta laukuma uzturēšanai, 
238 948 eiro ir plānotie izdevumi Inču-
kalna Tautas nama un Vangažu Kultū-
ras nama uzturēšanai, 62 505 eiro ir 
paredzēti kultūras pasākumu organi-
zēšanai un nodrošināšanai. 

Par pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanu
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai 2017. gadā plā-
noti 1 130 625 eiro, t. i., 10% no pa-
švaldības 2019. gada pamatbudžeta 
izdevumiem. Maksājumiem par ielu 
apgaismojumam patērēto elek-
troenerģiju ir paredzēti 27 000 eiro. 
2019. gadā ir plānoti 17 400 eiro ielu 
apgaismojuma izbūves kapitālajiem 
remontiem, apgaismojuma uztu-
rēšanas izdevumiem – 25 000 eiro. 
Pašvaldības teritoriju apsaimnieko-
šana Vangažos ir nodota SIA „Van-
gažu namsaimnieks”. Šo funkciju 
veikšanai 2019. gada budžetā ir pa-
redzēti 31 000 eiro. 

Plānotie kapitālo remontu 
un celtniecības darbi
2019. gadā galvenajiem plānotajiem 
kapitālo remontu vai celtniecības 
darbiem – 1 562 344 eiro, t. sk. bruģa 
gājēju celiņa izbūvei Smilšu iela–Van-
gažu Kultūras nams – 17 200 eiro, 
bruģa gājēju celiņa izbūvei Meža ielā – 
15 000 eiro, bruģa gājēju celiņam 

Zvaigžņu ielā – 50 000 eiro, bruģa gā-
jēju celiņam Miera ielā – 50 000 eiro, 
atkritumu savākšanas laukuma izvei-
dei – 50 000 eiro. Gājēju celiņa izbū-
vei Krasta ielā – 100 000 eiro, Cīruļu 
ielas pārbūvei – 225 000 eiro, multi-
funkcionāla sporta laukuma izbūvei 
Gaujā – 50 000 eiro, jaunas mācību 
klases izveidei Inčukalna pamatsko-
lā – 144 000 eiro, Vangažu vidussko-
las sporta laukuma rekonstrukcijai – 
850 000 eiro, muzeja telpu izveidei – 
25 000 eiro. 

Turpināsim Gaujas 
un Silziedu ielas posma 
rekonstrukciju
Viens no lielākajiem izdevumu apjo-
miem 2019. gadā plānots funkcionā-
lajai kategorijai „Ekonomiskā darbī-
ba” – 2019. gadā paredzēts izlietot 
3 066 484 eiro, t. i., 26% no pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem. 2019. gadā 
tiks pabeigts ERAF projekts „Gaujas un 
Silziedu ielas posma rekonstrukcija”. 
Projekta kopējās atlikušās izmaksas 
plānotas 2 785 985 eiro apmērā. Šajā 
gadā pašvaldība iecerējusi no pamatbu-
džeta līdzekļiem veikt ceļu un ielu uztu-
rēšanu un remontus 137 000 eiro vēr-
tībā. Pašvaldības autoceļu un laukumu 
ikdienas uzturēšanai – 12 500 eiro, t. sk. 
5000 eiro pretputekļu apstrādei Māko-
ņu ielā. Ielu un ceļu rekonstrukcijas iz-
devumiem paredzēti 125 000 eiro, t. sk. 
plānotie darbi – Cīruļu ielas rekonstruk-
cijai. Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir 
gan ekonomiskās attīstības un konku-
rētspējas, gan arī iedzīvotāju ikdienas 
komforta un drošības jautājums. 

Speciālais budžets – 
īpašiem mērķiem 
iezīmēti ieņēmumi
Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, 
kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti 
ieņēmumi (dabas resursu nodokļa un 
valsts autoceļu fonda līdzekļi), ziedoju-
mi, dāvinājumi un citi pašu ieņēmumi, kā 
arī izdevumi, kurus paredzēts segt no 
šiem ieņēmumiem. 2019. gadā Inčukal-
na novada pašvaldības speciālā budže-
ta ieņēmumi ir plānoti 213 263 eiro un 
izdevumi – 210 000 eiro apmērā. Auto- 
ceļu fonda līdzekļu ieņēmumi ir plāno-
ti 2018. gada līmenī – 154 063 eiro – 
un veido lielāko īpatsvaru – 72,25% 
no speciālā budžeta ieņēmumiem. 
2019. gadā visu saņemto finansējumu 
autoceļu uzturēšanai paredzēts izlietot 
pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanai 110 000 eiro apmērā, kā 
arī Cīruļu ielas remonta izdevumu seg-
šanai – 100 000 eiro. No dabas resursu 
nodokļa plānotie izdevumi būs līdzdalī-
ba SIA „Vangažu avots” pamatkapitālā 
2019. gadam 100 000 eiro apmērā (no 
speciālā budžeta dabas resursa nodok-
ļa ieņēmumiem).
Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka, izstrā-
dājot budžetu, tika vērtēta un analizē-
ta katra joma un pašvaldības darbības 
nozare, izvērtējot atbalstu dažādām 
aktivitātēm gan uzņēmējdarbības at-
balstā, gan kultūrā, sportā un izglītī-
bā, gan sociālajā jomā, kuras attīstībā 
Inčukalna novada pašvaldība tuvāka-
jos gados plāno veikt rūpīgu darbu, 
dažādojot sociālos pakalpojumus da-
žādām iedzīvotāju grupām. 2019. gada 
budžets nodrošinās iepriekšējos ga-
dos uzsākto aktivitāšu turpināšanu, 
ar tā palīdzību tiks veiktas iestrādes 
tālākai mūsu novada ekonomiskajai 
attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvali-
tātes uzlabojumiem.
Plašāk par Inčukalna novada pašval-
dības 2019. gada budžetu iespējams 
lasīt pašvaldības mājaslapā www.
incukalns.lv sadaļas „Pašvaldība” 
apakšsadaļā „Budžets”.

Ar cieņu 
Aivars Nalivaiko, n 

Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs
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8 526 649 
E IRO

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS – 5 350 880 (63%)  

NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS – 470 014 (6%)

TRANSFERTU IEŅĒMUMI – 2 158 661 (25%)

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI – 529 994 (6%)

% no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem

Vēlamies vērst uzmanību uz Latvijas 
Atkritumu saimniecības uzņēmumu 
asociācijas publiskoto informāci-
ju par pēdējo 3–4 gadu laikā Lielās 
talkas ietvaros savākto lielgabarīta 
atkritumu apjomu. 

Asociācija min, ka aptuveni 50% sa-
vākto gružu veido neapzinīgo pilso-
ņu radītie atkritumi, šie cilvēki Lielās 
talkas aizsegu izmanto par iespēju 
reizi gadā attīrīt savu piegružoto 
teritoriju, un par šiem atkritumiem 
tiek samaksāts no pašvaldības un 
attiecīgi mūsu visu publiskajiem lī-

dzekļiem. Informējam, ka, sākot ar 
2019. gada Lielo talku, kura šogad 
notiks 27. aprīlī, Inčukalna novada 
teritorijā netiks izvietoti lielgabarīta 
atkritumu konteineri. 
Inčukalna novada pašvaldības iz-
pilddirektors Oskars Kalniņš norā-
da: „Uzskatu, ka apkārtējo vidi sa-
glabāt tīru mēs varam, sistemātiski 
apsaimniekojot atkritumus visa 
gada garumā, nevis tikai vienā ne-
dēļas nogalē Lielās talkas laikā. Pa-
švaldība nevar segt ik gadu nekon-
trolējami augošās izmaksas, kuras 
radušās lielākoties negodprātīgu 

iedzīvotāju darbības dēļ. Situācijās, 
kad ir nepieciešama lielgabarīta at-
kritumu izvešana, aicinu iedzīvotā-
jus vērsties pie sava atkritumu ap-
saimniekotāja – vides pakalpojumu 
uzņēmuma SIA „Clean R”. Protams, 
sadarbībā ar atkritumu apsaimnie-
kotāju iespēju robežās pašvaldība 
meklēs risinājumu, lai Lielās talkas 
laikā brīvprātīgie talkotāji varētu 
efektīvi šķirot un savākt atkritu-
mus talkas organizatoru noteiktajā 
kārtībā. Par šo iniciatīvu plašāk būs 
iespējams uzzināt, lasot marta pa-
švaldības informatīvo izdevumu.”

Atgādinām, ka Inčukalna novadā 
iedzīvotājiem ir pieejami divi videi 
kaitīgu atkritumu savākšanas pun-
kti, kur iedzīvotāji aicināti bez mak-
sas nodot atkritumus, kurus nav at-
ļauts mest sadzīves atkritumu kon-
teineros, – baterijas, akumulatorus, 
elektronisko un sadzīves tehniku, kā 
arī spuldzes un citas dzīvsudrabu sa-
turošas iekārtas. Laukumi ir pieeja-
mi: Inčukalnā, Miera ielā 1, pirmdie-
nās, trešdienās, piektdienās, ses-
tdienās un svētdienās no plkst. 10.00 
līdz 11.00, otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 19.00 līdz 20.00; Vangažos, 

„Viļņos”, pirmdienās un trešdienās no 
plkst. 19.00 līdz 20.00, otrdienās, ce-
turtdienās, piektdienās, sestdienās 
un svētdienās no plkst. 14.00 līdz 
15.00. Tāpat šajos laukumos iedzī-
votāji var izmest šķirojamos atkritu-
mus – papīru, stiklu un PET pudeles, 
samazinot savu sadzīves atkritumu 
apjomu un attiecīgi arī izdevumus.

Informāciju sniedza 
Inčukalna novada pašvaldības 

izpilddirektors O. Kalniņš.

Mārtiņš Pozņaks, n
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Skaidrojums par lielgabarīta atkritumu konteineriem 
Lielās talkas laikā 27. aprīlī

Inčukalna novada pašvaldības 2019. gada budžets
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Jaunais gads jau sen aiz muguras, un 
eglītes nobirušas, tāpat pagājusi sar-
kano siržu Valentīndiena. Šogad nova-
da seniori uz gada balli tika aicināti tās 
priekšvakarā – 9. februārī. 

Prieks par mūsu vecākā gadagāju-
ma cilvēkiem, kuri saposušies un ar 
mirdzumu acīs baudīja skaisto die-
nas vidu pie klātiem galdiem. Tau-
tas nama zāli rotāja lielas dzeltenas 
tulpes, vēstot, ka pavasaris vairs 
nav aiz kalniem. Inčukalnā novērtē 
šos cilvēkus, kas izskanēja arī nova-
da domes vadības pārstāvju, sociālā 
dienesta, Inčukalna „Benu” aptiekas, 
biedrības „Inčukalna izaugsmei” un 
veikala „Elvi” sveicēju sirsnīgajās 
runās. Pateicības vārdus gan saviem 
laikabiedriem, gan viesiem teica Inču-
kalna pensionāru padomes vadītāja 
Ņina Bērziņa un Vangažu pensionāru 
biedrības vadītāja Inta Tetere. 
Ņ. Bērziņa jau vairāk nekā 10 gadus 
aicina kopā novada pensionārus un rū-
pējas par viņu vajadzībām. Viņa ir tiešā 
saikne ar novada vadību, risinot sasā-
pējušus jautājumus, regulāri piedalās 
republikas pensionāru kustības rīko-
tajos pasākumos un akcijās. Nekad 
nav vairījusies uzņemties pienākumus 
un atbildīgi tos pildīt. Ņ. Bērziņa ir arī 
stabils balsts senioru korī „Atblāzma” 
un Gaujas dienas centra ansamblī. 
Darba dzīves pienākumi savulaik – 
viņa bijusi zvērsaimniecības „Gauja” 
kluba vadītāja, Murjāņu pionieru no-
metnes saimniecības daļas vadītāja 
un Gaujas Pasta nodaļas vadītāja – ir 
darījuši savu. Tā ir mērķtiecība, akurā-

tums, sirsnīgums un prasme runāt ar 
dažādiem cilvēkiem. Bet visam ir savs 
laiks. Senioru pasākumā Ņ. Bērziņa lū-
dza viņu atbrīvot no pensionāru pado-
mes vadītājas pienākumiem, jo vairāk 
ir jāvelta laiks savai veselībai. Novada 
domes vārdā priekšsēdētāja vietniece 
Ludmila Vorobjova pateicās Ņ. Bērzi-
ņai par darbu un novēlēja veselību un 
saglabāt dzīvesprieku. 

Pasākums īpaši jauks izvērtās, pa-
teicoties dziedošo māsu Legzdi-
ņu koncertam un arī deju mūzikai; 
starplaikos tika kopā dziedāts. Prieks 
un siltas sajūtas par apsveikumu no 
jaunajām deju grupas „Born to Dan-
ce” dejotājām. Atbildot uz viktorīnas 
jautājumiem par senākiem laikiem 
novadā, varēja nopelnīt pildspalvas 
ar Inčukalna uzrakstu. Svētku jaut-
rībai noderēja arī horoskopu izklāsts 
jaunajam Dzeltenās Cūkas gadam. Lai 
visiem laimīgs! 

Inga Freimane, n 
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Pagājušo gadu mēs dzīvojām zem 
Latvijas simtgades zīmes, tādēļ Van-
gažu Kultūras nama 60 gadu jubilejas 
svinības atlikām uz šo gadu, lai no 
sirds izbaudītu katra šī nama kolek-
tīva sirdsstīgu. Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Augšup” aizsāka šo jubile-
jas ciklu.
Pēc ļoti ilgiem gadiem Vangažu Kul-
tūras nams pulcēja lielu dejotāju 
saimi. Mēs esam laimīgi, apgaroti 
un saviļņoti, mūsu laimes hormons, 
mīlestības virpulis ir sasniedzis 
septītās debesis, jo spēja mīlēt ir 
skaistākā dāvana, kas šajā pasaulē 
ir dota, un arī mūsu draugi bija gata-
vi dalīties savos stāstos par mīles-
tību – par mīlestību uz deju un par 
mīlestību citam pret citu. 
Koncerta īpašā viešņa bija dziedātāja 
Olga Rajecka. Nevienam izbrīnu nekad 
nav radījis fakts, kad tie, kuri skais-
ti dejo, arī skaisti dzied, bet patiesu 
izbrīnu rada tie, kuri skaisti dzied un 
dejo, dzirkstošā priekšnesumā spējot 
demonstrēt šīs prasmes vienlaicīgi! 
Tieši tāda bija Olga, kura uzstājās 
kopā ar deju kolektīvu „Madara”.
„Augšup” bija sarūpējis īpašu dāva-
nu – kāpnes! Tās simbolizē izaugsmi, 
augšupeju un pacēlumu. Kā pirmais 
savas kāpnes saņēma Vangažu Kul-
tūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva vadītājs Andrs Briņķis, kurš 
daudzus gadus turpināja kolektīva 
dibinātājas Dzintras Veldres iesākto. 
Pēc krietna pārtraukuma kolektīvu 

no jauna izveidoja Ilona Petrovska, 
un nu savās rokās to pārņēmusi Liene 
Frīdberga. Šodien mēs nebaidāmies 
teikt šos vārdus – viņi visi nu jau ir tavi, 
tavas kāpnes uz dejas mīlestību!
Kāpnes saņēma „Augšup” draugi: 
Inčukalna Tautas nama VPDK „Virši” 
un „Labāko gadu virši” māksliniecis-
kais vadītājs Andrs Briņķis, repeti-
tors Andris Koknevičs, koncertmeis-
tares Aļona Kolčina un Ināra Paegle; 
Rīgas deju kopas „Marmale” māk-
slinieciskā vadītāja Elīna Ķersele, 
koncertmeistare Juta Davidovska; 
Rīgas VPDK „Grieži” mākslinieciskā 
vadītāja Sandra Ģīle; Līgatnes nova-
da VPDK „Zeperi” mākslinieciskā va-
dītāja Liene Frīdberga, koncertmeis-
tare Dace Bicāne; Garkalnes novada 
VPDK „Madara” mākslinieciskais va-
dītājs Viesturs Virza.
Katram no kolektīviem, kas piedalījās 
mīlestības koncertā, bija sava mīles-
tības garša. „Ja tu būtu ziedošs ķirša 
koks, tad es būtu maiga bite,” – ar šo 
brīnišķīgo dziesmu „Bišu koks” Olga 
pabeidza mīlestības dienas koncertu. 
Vangažu Kultūras nams saka milzīgu 
paldies visiem draugu kolektīviem, 
Jurijam Kasperam, Inčukalna novada 
pašvaldībai, AS „Tukuma piens”, SIA 
„Woodcrafting” un Ingai Lījvakai.
Lai katram no jums izdodas sapīties 
mīlestības pinekļos, un uz tikšanos 
nākamgad!

Inguna Zirne n

16. februārī Vangažu Kultūras namā 
priecēja ukraiņu kultūras biedrības 
25 gadu jubilejas koncerts. 1994. gadā 
notika pirmais ukraiņu dziesmu vakars. 
Toreiz viesojās ukraiņu dziesmu ansam-
blis „Dnipro”, un vēl tagad atceramies, 
kā viņi ienāca zālē ar skanīgu ukraiņu 
dziesmu, nesot tradicionālo svētku mai-
zi uz rakstaina tautiskā dvieļa. 

Tā bija kā ierosme arī mums Vangažos 
izveidot ukraiņu kultūras biedrību, lai 
uzturētu un koptu ukraiņu tautas tra-
dīcijas. Biedrības darbu Vangažos sā-
kotnēji vadīja V. Litviņuks, I. Omeļčuks, 
tagad jau vairākus gadus ar lielu entu-
ziasmu strādā I. Dukule.
Ar svētku uzrunām biedrību sveica 
Vangažu pilsētas pārvaldnieks Juris 
Jakubovskis, Ukrainas vēstniecības 
Latvijā pārstāve Alisa Podoļaka, kul-
tūras biedrības „Dnipro” priekšsēdē-
tājs I. Nalivaiko, vairāku Latvijas pil-
sētu ukraiņu biedrību pārstāvji, vācu 
kultūras biedrības pārstāve A. Balaš-
ko, krievu vokālais ansamblis „Krie-
vu kadriļa”, sponsoru vārdā Natalija 
Smirnova, labs mūsu biedrības draugs 
un palīgs Viktors Štefanovičs un citi. 
Inčukalna novada domes vārdā Juris 
Jakubovskis pasniedza biedrībai īpašu 

dāvanu ukraiņu nacionālo tautastērpu 
(kreklu) iegādei.
Koncertā piedalījās ritmikas deju gru-
pa „Kolibri” (vad. T. Everse), krievu 
vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” 
(vad. G. Titarenko, koncertmeistare 
A. Kolčina), ukraiņu dziesmu ansambļi 
„Kvitočki” (vad. L. Nesteroviča), „Jat-
raņ” (muz. vad. L. Nesteroviča, koncer-
tmeistars J. Kaspers), „Veselka” (vad. 
O. Belausa) un soliste L. Nesteroviča.
Skanīgās dziesmas un raitās dejas 

mijās ar humora pilnām, asprātīgām 
teātra ainām. Skatītāji koncertā silti 
uzņēma ukraiņu liriskās, humoristis-
kās un dzīvespriecīgās dziesmas. Visi 
priekšnesumi bija atraktīvi un labi sa-
gatavoti, un koncerts pagāja kā viens 
skaists mirklis. 
Paldies kultūras nama darbiniekiem 
par sadarbību ilgu gadu garumā!

V. Litviņuks, n
ukraiņu kultūras biedrības pārstāvis

Vangažos dejotāji pulcējas 
koncertā „Mīlestības pinekļos”
Februāris ir laiks, kad pilnā sparā sniegpārslas, mākoņi un Vēja māte savirpu-
ļo, satin un sapin sniega vaļņus un, šķiet, viskošāk gaisā virmo arī mīlestība. 
Atveras it viss – gan daba, gan cilvēku sirdis. Tieši tāpēc I. Vīgnera un J. Petera 
dziesma „Ar mīlestības pinekļiem” ir vispiemērotākā mūsu stāstam. Stāstam 
par Vangažu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvu „Augšup”.
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Patiesu izbrīnu rada tie, kuri skaisti dzied un dejo, dzirkstošā priekšnesumā spējot 
demonstrēt šīs prasmes vienlaicīgi!

Izskanējis Vangažu ukraiņu biedrības jubilejas koncerts

1994. gadā Vangažu ukraiņu biedrību dibināja (no kreisās) Vasilijs Litviņuks, 
Vjačeslavs Jacuns, Valentīna Afonova, Vera Jurševska, Ņina Solovjova. Īpašu 
pateicību izsakām Ivanam Omeļčukam.
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Inčukalna novada seniori 
tiekas gada ballē

Pateicības vārdus gan saviem 
laikabiedriem, gan viesiem 
teica Vangažu pensionāru biedrības 
vadītāja Inta Tetere (augšējā attēlā 
pa labi) un Inčukalna pensionāru 
padomes vadītāja Ņina Bērziņa (ap-
akšējā attēlā).

FO
TO

: I
N

GA
 F

RE
IM

AN
E

FO
TO

: I
N

GA
 F

RE
IM

AN
E



52019. gada FEBRUĀRIS NOVADA VĒSTIS 55

FOTOMIRKLIS

Mūsu pirmā skate veiksmīgi aizvadīta. Esam gandarīti par piecos mēnešos 
paveikto un raugāmies augšup!

Liene Frīdberga

Sacensību pirmais posms norisinājās 
jau 2018. gada 15. decembrī, tomēr pēc 
tā palika daudz neskaidrību godalgoto 
vietu sadalē. Tāpēc noslēguma diena 
bija sportiskā azarta bagāta un vis-
as komandas bija cīņas spara pilnas. 
Turnīra pirmās un otrās vietas liktenis 
izšķīrās mačā starp mūsu komandu 
„Sport Stars” un komandu „Ķīpsala 
2004”. Pirmajā posmā 15. decembrī 
ar rezultātu 6:3 uzvaru guva koman-
da „Ķīpsala 2004”, tādēļ izšķirošajā 
mačā mums bija nepieciešama uzvara, 
kuru komanda „Sport Star” izcīnīja ar 
rezultātu 9:5. 
Līdz ar to turnīra uzvarētāji bija jāno-
skaidro dramatiskā pēcspēles piecu 
metru soda metienu sērijā. Pirmos 
trīs pēcspēles soda metienus „Sport 
Stars” komanda nespēja realizēt, tas 
izdevās tikai ar pēdējiem diviem me-
tieniem. Komanda „Ķīpsala 2004”, 
gluži otrādi, nerealizēja savus pēdējos 
metienus. Klātesošajiem skatītājiem 
dedzīgi jūtot līdzi, pirmā soda metie-
nu sērija noslēdzās ar rezultātu 2:2. 

Izšķirošajā sērijā veiksme bija mūsu 
pusē. „Sport Star” realizēja vienu pie-
cu metru metienu, kuru raidīja Boriss 
Kanoņenko. Komandai „Ķīpsala 2004” 
neizdevās neviens metiens. Otro me-
tienu atsita mūsu vārtsargs Alek-
sandrs Ternovskis, kurš, jāpiebilst, 
bija pats jaunākais turnīra spēlētājs, 
dzimis 2008. gadā. Šādi viņš sagādāja 
mums uzvaru, bet sev – Turnīra labākā 
spēlētāja balvu! 
Pateicamies sportistu vecākiem par 
atbalstu gan treniņu procesā, gan ba-
seina tribīnēs. Pateicamies mūsu ko-
mandas treneriem par profesionālismu 
un pašaizliedzību darbā ar bērniem. 
Īpašu pateicību un atzinību gribētos 
izteikt Latvijas Ūdenspolo federācijai, 
ūdenspolo spēlētājam Аivaram Kalna-
kārklam, kura tēvs arī ir bijis šī sporta 
veida pārstāvis, un Inčukalna Sporta 
kompleksa direktoram Antonam Gei-
bam par pasākuma lielisko organizā-
ciju un atbalstu ūdenspolo attīstībai.

Jūlija Ternovska n

Aizvadītā gada nogalē mūsdienu deju 
studijas „Born to Dance” dejotāji de-
vās uz lielākajām modern linedance 
gada sacensībām. Šis ir nozīmīgākais 
gada sacensību posms, ar kuru tiek 
noslēgts deju sacensību gads. 

Pasaules linedance deju čempionāts 
notika Vācijā no 26. līdz 30. decem-
brim. Šīs sacensības pulcēja labā-
kos dejotājus no visas pasaules. 
Lai tiktu uz šo sacensību posmu, 
vispirms ir jākvalificējas trīs star-
ptautiskos sacensību posmos, un 
šogad tas izdevās vairākiem mūsu 
studijas dejotājiem – Artai Adrijai 
Kernai, Laumai Vītolai, Kristapam 
Neimanim un deju studijas vadītājai 
Kitijai Vāverei. Mājās ar pasaules 
čempiona titulu kategorijā „Novice 
Adult” atbrauca Kristaps, Arta ie-
guva 2. vietu kategorijā „Modern” 

un 3. vietu grupā „Novice Teen”, sa-
vukārt Lauma ieguva 4. vietu grupā 
„Modern Teen B”. 
Šīs deju sacensības bija liels pie-
dzīvojums, pilnas ar emocijām un 
notikumiem, kā arī atmiņā paliks ar 
spēcīgu konkurenci! Paldies visiem 
atbalstītājiem, kas deva iespēju 
realizēt šo ieceri un būt Pasaules 
čempionātā. Kopumā 2018. gadā 
deju studijas jaunieši ir atvedu-
ši Inčukalna novadam vairāk nekā 
divdesmit pirmās vietas, tai skaitā 
1. pakāpes grupas priekšnesumiem. 
Esam ļoti priecīgi par mūsu talantī-
gajiem jauniešiem, un milzīgs pal-
dies mūsu mīļajiem vecākiem!
Deju studijas deju gads aizsācies 
spraigā deju sacensību ritmā – 
pirmās godalgas nopelnītas jau 
26. janvārī pirmajā šī gada nacionālo 
sacensību posmā. Arī februārī jau-

niešiem būs divi sacensību posmi, 
un marts neizpaliks bez sevis pierā-
dīšanas deju olimpiādē. Liels prieks, 
ka šajos individuālajos startos pie-
vienojas arvien vairāk jauniešu, kas 
attīsta un pilnveido savas prasmes 
un skatuvisko kultūru.
Šajā deju sezonā plānoti vairāki jau-
ni izaicinājumi dejotājiem, lai varētu 
sevi pilnveidot un pierādīt, tostarp 
grupa uzaicināta uzstāties vairākos 
pasākumos, bet deju studijas vadī-
tāja tiek aicināta pasniegt starptau-
tiskas deju meistarklases ne tikai 
Baltijā, bet arī citur Eiropā. Sezo-
nas noslēgumā deju studija plāno 
koncertu tepat Inčukalnā, uz kuru 
laipni aicināti būs visi interesenti. 
Tiekamies uz deju grīdas! Lai panā-
kumiem bagāts gads!
  

Kitija Vāvere n

Februāris ir atnācis ar baltu snie-
gu, tāpēc laiks ir ziemas sporta 
spēlēm. Mums patīk darboties un 
apgūt jaunas zināšanas, veikt pē-
tījumus un eksperimentus. Tagad 
lielākie bērni zina, cik daudz cu-
kura ir viņu iecienītākajos našķos. 
Cukura daudzumu saldumos kopā 

ar bērniem pētīja, svēra un mērī-
ja medmāsiņa Aleksandra. Tagad 
zinām, ka veselīgāk ir ēst ķiploku 
maizītes, īpaši garšīgas tās ir tad, 
ja pašu rokām gatavotas. 
 

Kadrija Janisele, n
PII „Jancis” vadītāja

Ieskats bērnudārza „Jancis” ikdienā
Februāra pirmās dienas esam pavadījuši, aizrautīgi darbojoties. Piedāvājam 
dažas fotogrāfijas no mūsu ikdienas.
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Ūdenspolo komanda „Sport Start” 
izcīna zelta medaļas
12. janvārī noslēdzās ūdenspolo turnīrs „Ūdensbumba 2018”. Kategorijā no 
2004. līdz 2007. gadam dzimušajiem jauniešiem piedalījās trīs komandas no 
Rīgas – „Riga Sharks” (2006. g.), „Ķīpsala 2004”, „Rīga 2005” – un mūsu 
komanda no Inčukalna novada „Sport Stars” (2006. g.). 
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Entuziasms, liels darbs, 
panākumi un gandarījums

No kreisās puses: Marta Andersone, Kristiāna Skrindževska, Elīna Goldina, Melisa Rušiņa, Katarīna Kļaviņa, Kitija Vāvere, 
Lauma Vītola, Inese Reinfelde, Arta Adrija Kerna, Ennija Anete Pētersone, Marta Skutāne.
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Ziemas mēneši pazuda kā nebijuši, 
nu jau pavasaris pavisam tuvu, kaut 
sniegs vēl sedz lielu daļu „ziemeļu” 
Inčukalna. Šoziem vairāk nekā citus 
gadus sporta stundās bērni slēpoja, 
vēl joprojām ir iespēja uzvelt kādu 
sniegavīru un uzmeistarot sniega 
cietoksni. Mūsu 4.a klase ir gājusi arī 
pārgājienā uz mežu ar slēpēm, kur 
desiņu cepšana ugunskurā vainagoja 
samērā grūto ceļu. Bērni brīnās par 
skolotājām, kuras slēpot prot labāk 
par viņiem, – kā tas ir iespējams? 

Mūsu pedagogi jau no septembra 
ir sākuši gatavoties pārmaiņām 
skolā, kas sagaidāmas, sākot ar 
2020./2021. mācību gadu. Visvai-
rāk ir nepieciešamas zināšanas un 
pieredze, tā esam nolēmuši. Tieši 
tāpēc katru otrdienu sanākam kopā 
darba grupās, lai kopīgi plānotu, 
mācītos un dalītos pieredzē. No 
janvāra sākuma apmeklējam stun-
das cits pie cita, lai pēc tam kopā 
tās analizētu, pārņemtu pieredzi, 
mācītos izvirzīt stundā sasnie-
dzamo rezultātu, palīdzētu risināt 
radušās grūtības, paskatītos, kā 
stundās tiek izmantotas jaunas 
mācību metodes. Šobrīd, raksta 
tapšanas laikā, ir bijušas 19 atklā-
tās stundas gandrīz visos mācību 
priekšmetos, bet līdz mācību gada 
beigām katrs pedagogs ir apņē-
mies novadīt trīs atklātās stundas. 
Skolā esam 30 skolotāji, tātad līdz 
maija beigām būs bijusi iespēja vē-
rot aptuveni 90 stundas. Tas ir ne 
vien interesanti, bet arī ļoti izglīto-
joši. Katru atklāto stundu apmeklē 
2–5 kolēģi, bet, stundai beidzoties, 
katram ir jāizmanto princips „3 P”: 
paslavē, pajautā, piedāvā. Mēs cits 
pie cita ejam mācīties un cits citu 
atbalstīt.

Vai skolā radīsies jauna tradīcija? 
Tā varētu gadīties, jo sākumskolas 
vecāku pēcpusdiena „Dāvā savu sir-
di bērnam”, kuras ideja radās pirmo 
klašu audzinātāju Lanas Vanagas 
un Lienītes Petrovskas sadarbības 
rezultātā, dāvāja mīlestību visiem 
daudzajiem klātesošajiem. Skolotā-
jas saka: „Līdz šim vecāki ir priecā-
jušies par saviem bērniem un citiem 
skolēniem, apmeklējot skolas pasā-
kumus, koncertus. Tāpēc izdomā-
jām, kāpēc gan nepamēģināt vienu 
reizi gadā šīs sajūtas atdot bērniem 
atpakaļ. Priecīgie brīži kopā ar ve-
cākiem ir visvērtīgākais – tos bērni 

atceras visu mūžu. Patiesai kopā 
būšanai vajag vien laiku un nedaudz 
iedvesmas.” 
Pasākumu atbalstīja sākumskolas 
bērni un skolotājas, kā arī bērnu 
vecāki, kuri sniedza patiesi sirsnīgu 
velti savām atvasēm – priekšne-
sumus. Tie bija daudzveidīgi: tika 
lasītas pasakas, lomās izspēlē-
ta dziesma, stāstītas anekdotes, 
dziedātas dziesmas, skaitīti dze-
joļi, uzklausītas bērnu pārdomas 
par ģimeni. Viens no dalībniekiem 
bija bijušais policijas suns Silvers, 
kurš kopā ar saimniecēm demons-
trēja savas prasmes, par ko klā-

tesošajiem bija liels prieks. Visi ar 
lielu interesi uztvēra katra vecāka 
priekšnesumu, bija uzmanīgi skatī-
tāji un klausītāji un beigās apvieno-
jās kopīgā dziesmā.
Kopā būt un citam citu atbalstīt 
ir ļoti svarīgi, tas ir nepieciešams 
gan pieaugušajiem, gan bērniem, 
tāpēc šo pirmo, cerams, ne pēdējo, 
sākumskolas vecāku pēcpusdienu 
uzskatām par izdevušos. Ļoti liels 
paldies vecākiem: Aigaram Čekste-
ram, Viviānai Keišai, Jānim Hasne-
ram, Ingai un Jurim Caunēm, Elīnai 
Mitjakovai-Karasevai, Innai Hoņav-
ko, Ievai Kalniņai, Inetai Lejniecei, 

Marinai Ābelei, Brigitai Mironovai 
un, protams, arī pensionētajam po-
licijas sunim Silveram. 

Zinta Nolberga, n
skolotāja

Vārds „projekts” pirmo reizi tika 
izmantots apmēram 16. gadsimtā, 
un tas nāk no latīņu vārda „projice-
re” (‘mest uz priekšu’). Latīņu vār-
da sakne liek domāt par kustību, 
trajektoriju, noteiktām attiecībām 
telpā un laikā. Vienkāršā skaidroju-
mā: projekts ir problēma ar plānotu 
risinājumu.

Izglītojoties par projektu metodi 
Vangažu vidusskolā, ikviens dalīb-
nieks nonāca pie secinājuma, ka 
projektu izstrāde un īstenošana 
prasa ievērojamu intelektuālo un 
organizatorisko piepūli. Projekts ir 
komandas darbs, tāpēc bez labas 
komandas nevar sasniegt optimālus 
rezultātus. Dalībniekiem jābūt kom-
petentiem, atbildīgiem par veikto 
darbu un uzņēmīgiem, savu darbu 
darot kvalitatīvi. Arī skolēniem, 
piedaloties šajos projektos, pilnvei-
dosies prasmes: saskarsmes un sa-
darbības spējas, kritiskā domāšana, 
vēlme eksperimentēt, atvērtība pār-
maiņām, darbošanās ar tehnoloģi-
jām (digitālajiem tiešsaistes rīkiem). 
Labākais, ko varam dot tehnoloģiju 

paaudzei, ir iespēja apzināt sevi, 
savu potenciālu un vērtības, neap-
jukt daudzajās iespējās.
Projekts ir investīciju avots izglītī-
bā, kas dod iespēju uzlabot mūsu 
darba vidi un personīgo pieredzi, 
sadarbojoties ar partneriem na-
cionālā un starptautiskā līmenī. 
2017./2018. mācību gadā Vanga-
žu vidusskolas skolēni piedalījās 
nacionālajā „eTwinning” projektā 
„Garšu laboratorija „Pie Sprīdī-
ša”” (skolotāja S. Vencjuna kopā 
ar 6.a klasi), par kuru dalībnieki 
saņēma „eTwinning” Kvalitātes 
sertifikātu. 
2018. gada februārī tika uzsākts 
„eTwinning” labdarības projekts 
„Mani pirmie zābaciņi” (Latvijas un 

Polijas partneri, skolotāja S. Vencju-
na kopā ar rokdarbnieču komandu 
no 6.–9. klasēm). Projekts vēl ir 
aktīvs, un tā realizācija turpināsies 
līdz 2019. gada martam (sadarbība 
ar skolotājām Ingu Lījvaku un Inesi 
Zablocku).
Šobrīd 2019. gadā Vangažu vidus-
skola piedalās vēl trīs dažādos 
„eTwinning” projektos. Viens no 
tiem ir nacionālais projekts 2. kla-
sei „Dabas draugi – putni” (projekta 
vadītāja L. Kaļabina, projekta men-
tore S. Vencjuna). Projektā ir četri 
partneri – Aglonas vidusskola, Van-
gažu vidusskola (Inčukalna novads),  
Annas Brigaderes pamatskola (Tēr-
vetes novads) un Degumnieku pa-
matskola (Madonas novads).
2019. gada februārī starptautis-
ko „eTwinning” projektu „Valen-
tine’s Cards Exchange” (projekta 
vadītāja L. Brizga, projekta men-
tore S. Vencjuna) uzsāka Vangažu 
vidusskolas pirmsskolas grupas 
mazākie bērni. Projektā ir deviņi 
starptautiskie partneri – Grieķija, 
Spānija, Turcija, Polija, Ukraina, 

Horvātija, Rumānija, Latvija, Lie-
tuva. Darba valoda – angļu valoda. 
Tāpat šā gada februārī starptau-
tisku „eTwinning” projektu uzsāka  
6.–9. klašu jauniešu darba grupa – 
„Famous Women of the World” 
(projekta vadītāja S. Vencjuna). Pro-
jektā ir trīs partneri – Malta, Azer-
baidžāna, Latvija. Darba valoda – 
angļu valoda.
Skolēnu ieguvumi, darbojoties pro-
jektos, ir saziņa ar skolēniem no da-
žādām valstīm, nacionālās identitā-
tes apzināšanās un popularizēšana, 
virtuālā ceļošana. Projekta aktivitā-
tes veicina skolēnu motivāciju mācī-
ties un radošu tehnoloģiju izmanto-
šanu. Skolotājiem tā ir profesionālā 
tālākizglītība, darba procesā rodas 
inovatīvas metodes sadarbības vei-
došanai un ir interesanti apmainī-
ties idejām ar kolēģiem no Eiropas. 
Lai izdodas realizēt interesantus 
projektus!

S. Vencjuna, n
„eTwinning” projekta 

vadītāja, mentore

Vangažu vidusskolas skolotāji aktīvi piedalās „eTwinning” projektos
2018. gada augustā Vangažu vidusskolā viesojās pieredzējušās „eTwinning” vēstnieces Inese Zvaigznone (Dobeles 
1. vidusskola) un Iveta Milta (Dundagas vidusskola), kuras dalījās pieredzē, deva iespēju izstrādāt kopīgas projektu 
idejas un analizēt dažādu projektu pieredzi un iedrošināja mūsu skolas kolēģus iesaistīties reālos projektos. Iz-
glītošanās procesā satikās Vangažu pilsētas dažādu izglītības iestāžu pedagogi (PII „Jancis”, Vangažu vidusskolas 
priekšmetu skolotāji), kā arī ciemiņi no citām Latvijas pilsētām – Madonas novada, Jēkabpils Mākslas skolas –, lai 
veiksmīgi īstenotu „eTwinning” skolu sadarbības projektus, apgūtu jaunas mācību metodes, iepazītu „eTwinning” 
platformas, IKT digitālos rīkus, tāpat uzzinājām par tālākizglītības iespējām: vebināriem, starptautiskiem seminā-
riem, konferencēm.

Kā raibi raksti latviešu tautiskajos cimdos

Tūlīt vecāki dziedās dziesmu „Mūsu pļavā, zaļā pļavā”.
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Latvijā šobrīd ļoti daudz runā par 
deinstitucionalizāciju un tiek piemi-
nēts, ka saistībā ar šo procesu notiek 
dažādas aktivitātes. Kas tad īsti ir 
deinstitucionalizācija, un kas saistībā 
ar to norisinās Inčukalna novadā?

Deinstitucionalizācija ir process, 
kas vērsts uz personu neatkarīgas 
dzīves veicināšanu un sabiedrības 
radīto šķēršļu mazināšanu personu 
ar garīga rakstura traucējumiem ie-
kļaušanai sabiedrībā. Doma ir radīt 
tādus apstākļus un pakalpojumus, 
lai personas ar garīga rakstura 
traucējumiem spētu dzīvot sabied-
rībā un viņiem nebūtu jādodas dzī-
vot specializētajos pansionātos, 
kā tas ir bijis līdz šim, un lai tiem, 
kuri jau ir pansionātos, būtu iespē-
ja atgriezties dzīvot sabiedrībā – ja 
vien viņu veselības stāvoklis to at-
ļauj. Deinstitucionalizācijas process 
paredz arī pakalpojumu izveidi un 
nodrošināšanu bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem, lai, saņemot 
pakalpojumus, tiktu mazināts risks 

nonākt institucinālā aprūpē, un pa-
kalpojumus ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem, lai nodrošinātu 
iespēju dzīvot ģimeniskā vidē, ne-
nonākot bērnunamā. Tas tiek darīts 
tādēļ, lai veicinātu mūsdienīgas, ie-
kļaujošas sabiedrības veidošanos, 
kurā ikkatrs ir līdzvērtīgs ar neiero-
bežotām tiesībām.
Kopš projekta „Deinstituciona-
lizācija un sociālie pakalpojumi” 
ieviešanas Inčukalna novadā pa-
kalpojumu izmantojušas astoņas 
pieaugušas personas ar garīga rak-
stura traucējumiem – specializē-
tās darbnīcas, smilšu un mākslas 
terapija, psihologa konsultācijas, 
psiholoģiskās atbalsta grupas un 
aprūpe mājās. 
Savukārt 14 bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem ir iespēja 
saņemt sev atbilstošus nepiecieša-
mos pakalpojumus – fizioterapeita, 
logopēda konsultācijas, mākslas, 
smilšu terapijas un kanisterapijas 
nodarbības, kā arī aprūpes mājās 
pakalpojumu. Šo bērnu likumīga-

jiem aizbildņiem ir iespēja saņemt 
atelpas brīža pakalpojumu un fizio-
terapeita nodarbības.
Atbilstoši projekta nosacījumiem 
pakalpojumu sniegšana tiks nodro-
šināta līdz pat 2023. gada nogalei. 
Lai projekta ideja būtu ilgtspējīga 
un visā Latvijā turpinātos pakalpo-
jumu nodrošināšana mērķgrupām, 
ir izstrādāts katra plānošanas re-
ģiona deinstitucionalizācijas plāns, 
kas paredz dažādu pakalpojumu 
sniegšanas vietu izveidi novados – 
veidojot pakalpojumu tīklu. Inču-
kalna novadā pēc plānā apstipri-
nātā tiks izveidots fizioterapijas 
centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. 
Centrs tiks veidots Inčukalnā, At-
modas ielā 1-2, dienas centra tel-
pās, tādējādi optimizējot sniegto 
pakalpojumu tīklu un piedāvājot arī 
pārējiem novada iedzīvotājiem da-
žādus modernus pakalpojumus. 

Inčukalna novada 
Sociālais dienests n

Kas ir deinstitucionalizācija?

1.	 Izdarīt	Inčukalna	novada	domes	2009.	gada	16.	decembra	saistošajos	no-
teikumos	Nr.	17/2009	„Par	atvieglojumu	piešķiršanu	nekustamā	īpašuma	
nodokļa	maksātājiem”	šādus	grozījumus:
1.1.	izteikt	noteikumu	2.6.	apakšpunktu	šādā	redakcijā:	
„2.6. Nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā 
īpašumā uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00, kuram nav nekustamā 
īpašuma nodokļa parādi, saistošo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētie at-
vieglojumi tiek piemēroti ar taksācijas gada 1. janvāri.”;

	 1.2.	svītrot	noteikumu	2.7.	apakšpunktu.	
2.	 Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	to	publicēšanas	in-

formatīvajā	izdevumā	„Novada	Vēstis”.	

A. Nalivaiko, domes priekšsēdētājs

LATVIJAS	REPUBLIKA	
 INČUKALNA NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018.	gada	19.	decembrī	Nr.	11/2018	(protokols	Nr.	17–27.	§)

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 
2009. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 

„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.	Projekta	
nepieciešamības	
pamatojums

Projekts	nepieciešams,	jo	saskaņā	ar	Inčukalna	novada	domes	2018. gada	
15.	 augusta	 saistošajiem	 noteikumiem	 Nr.  8/2018	 „Par	 grozījumu	
2017.  gada	 19.	 jūlija	 Inčukalna	 novada	 domes	 saistošajos	 noteikumos	
Nr. 7/2017	„Par	nekustamā	īpašuma	nodokļa	piemērošanu	Inčukalna	nova-
dā””	no	saistošajiem	noteikumiem	tika	svītrots	4.	punkts,	kas	ietekmē	piešķi-
ramās	nekustamā	īpašuma	nodokļa	atlaides.

2.	Īss	projekta	
satura	izklāsts

Saistošie	noteikumi	vairs	neparedz	nekustamā	īpašuma	nodokļa	pārrēķinu	
un	atlaides	piemērošanu	ar	nākamo	mēnesi,	kad	fiziskā	persona	deklarēja	
savu	dzīvesvietu	attiecīgajā	objektā	taksācijas	gada	laikā.

3.	Informācija	par	plānoto	
projekta	ietekmi	
uz	pašvaldības	budžetu

Pašvaldības	budžetu	ietekmēs,	jo	ir	izmaiņas	nodokļa	iekasēšanas	kritērijos.

4.	Informācija	par	plānoto	
projekta	ietekmi	
uz	uzņēmējdarbības	
vidi	pašvaldības	teritorijā

Projekts	būtiski	neietekmēs	uzņēmējdarbības	vidi	pašvaldības	teritorijā.

5.	Informācija	
par	administratīvajām	
procedūrām

Administratīvās	procedūras	notiek	saskaņā	ar	likumu	„Par	nekustamā	īpa-
šuma	nodokli”.

6.	Informācija	
par	konsultācijām	
ar	privātpersonām

Konsultācijas	ar	privātpersonām	saistošo	noteikumu	projekta	izstrādes	pro-
cesā	netika	veiktas.

VESELĪBAS DIENA – 
tavas veselības veicināšanai 

un paradumu maiņai
28. februārī no plkst. 11.00 

Vangažu Kultūras namā Gaujas ielā 12, 
Vangažos, Inčukalna novadā. 

DALĪBA BEZ MAKSAS!

l Ārstu lekcijas un praktiski ieteikumi.
l Holesterīna un glikozes līmeņa noteikšana.
l Ķermeņa masas indeksa noteikšana.

l Komandu spēle.
l Dabas velšu degustācija.
l Viktorīna „Esi vesels!”.

l Dažādas aktivitātes, balvas.

Jautājumi, pieteikšanās: 
Mārtiņš Pozņaks, tālr. 28328282

LATVIJAS	REPUBLIKA	
 INČUKALNA NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.	gada	24.	janvārī	Nr.	1/2019	(protokols	Nr.	2–1.	§)

Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2019. gadam 
Izdoti saskaņā ar likumu „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”, 30.11.2015.  likumu „Par valsts budžetu 2019. gadam.

1.	 Noteikt	 Inčukalna	 novada	 pašvaldības	 pamatbudžetu	
2019.	gadam	ieņēmumos	8	526	649	eiro	apmērā	saska-
ņā	ar	1.	pielikumu.

2.	 Noteikt	 Inčukalna	 novada	 pašvaldības	 pamatbudžetu	
2019.	 gadam	 izdevumos	 11	 858	 598	 eiro	 apmērā	 pa	
ekonomiskās	klasifikācijas	kodiem	un	funkcionālajām	ka-
tegorijām	saskaņā	ar	2.	pielikumu.

3.	 Noteikt	 Inčukalna	 novada	 pašvaldības	 pamatbudžeta	
izdevumus	2019.	gadam	pa	Inčukalna	novada	struktūr-
vienībām,	iestādēm	saskaņā	ar	3. pielikumu.

4.	 Noteikt	 aizņēmumu	 atmaksas	 apmēru	 2019.	 gadam	
282 012	eiro	apmērā.	

5.	 Pamatbudžeta	 izdevumu	daļas	deficītu	3	346	949	eiro	
segt,	plānojot	budžeta	ilgtermiņa	aizņēmumu	no	Valsts	
kases	1	829	426	eiro	ERAF	projekta	„Gaujas	ielas	renovā-
cija”	realizācijai,	1	784	535	eiro	segt	no	budžeta	līdzekļu	
atlikuma	uz	2018. gada	31.	decembri.

6.	 Apstiprināt	kases	apgrozāmo	līdzekļu	atlikumu	2019. gada	
beigās	 Inčukalna	 novada	 pašvaldības	 pamatbudžetam	
900	000	eiro	apmērā.

7.	 Noteikt	Inčukalna	novada	pašvaldības	speciālo	budžetu	
2019.	gadam	ieņēmumos	213	263	eiro	apmērā	saskaņā	
ar	4.	pielikumu.

8.	 Noteikt	Inčukalna	novada	pašvaldības	speciālo	budžetu	
2019.	gadam	izdevumos	210	000	eiro	apmērā	saskaņā	
ar	5.	pielikumu.	

9.	 Noteikt	speciālā	budžeta	izdevumu	sadalījumu	pa	prog-
rammām	2019. gadam	saskaņā	ar	4.	pielikumu.	

10.	 Apstiprināt	līdzdalību	SIA	„Vangažu	avots”	pamatkapitālā	
2019.	gadam	100	000	eiro	apmērā	no	speciālā	budžeta	
dabas	resursa	nodokļa	ieņēmumiem.

11.	 Apstiprināt	mērķdotācijas	2019. gada	astoņiem	mēneš-
iem	 sadalījumu	pamata	 un	 vispārējās	 vidējās	 izglītības	
iestāžu	pedagogu	darba	samaksai	un	valsts	sociālās	ap-
drošināšanas	obligātajām	iemaksām	541 232	eiro	apmē-
rā	saskaņā	ar	6.	pielikumu.	

12.	 Apstiprināt	mērķdotācijas	2019.	gada	astoņiem	mēneš-
iem	sadalījumu	interešu	izglītības	programmu	pedago-
gu	daļējai	darba	samaksai	un	valsts	sociālās	apdrošināša-
nas	obligātajām	iemaksām	35	039	eiro	apmērā	saskaņā	
ar	7.	pielikumu.	

13.	 Apstiprināt	mērķdotācijas	 2019.	 gada	 astoņiem	mē-
nešiem	sadalījumu	pašvaldību	izglītības	iestādēs	bēr-
nu	 no	 piecu	 gadu	 vecuma	 izglītošanā	 nodarbināto	
pedagogu	darba	 samaksai	 un	 valsts	 sociālās	 apdro-
šināšanas	obligātajām	iemaksām	87	656	eiro	apmērā	
saskaņā	ar	8. pielikumu.	

14.	 Apstiprināt	 Vangažu	 Kultūras	 nama	 pasākumu	 plānu	
2019.	gadam	saskaņā	ar	9.	pielikumu.

15.	 Apstiprināt	 Inčukalna	 Tautas	 nama	 pasākumu	 plānu	
2019.	gadam	saskaņā	ar	10.	pielikumu.

16.	 Apstiprināt	atmaksājamo	aizņēmumu,	galvojumu	un	citu	
saistību	pārskatu	saskaņā	ar	11.	pielikumu.

17.	 Budžeta	 izpildītāji	 piešķirto	 līdzekļu	 ietvaros	 nodrošina	
efektīvu	 un	 racionālu	 pašvaldības	 budžeta	 izlietojumu	
atbilstoši	tāmēs	plānotajam,	lai	nodrošinātu	attiecīgo	pa-
švaldības	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	ekonomiska-
jām	kategorijām.

18.	 Inčukalna	 novada	 domes	 Finanšu	 un	 grāmatvedības	
daļa	nodrošina	pašvaldības	aizņēmumu	pamatsummas	
atmaksu	un	kredītu	procentu	atmaksu	saskaņā	ar	noslēg-
tajiem	 aizņēmumu	 līgumiem	 un	 budžetā	 šim	 mērķim	
plānotajiem	līdzekļiem.

19.	 Novada	domes	izpilddirektoram	saskaņā	ar	apstiprināto	
2019.	gada	budžetu	apstiprināt	iestāžu	un	struktūrvienī-
bu	izdevumu	tāmes.

20.	 Noteikt,	ka	iestāžu	un	struktūrvienību	vadītājiem	uz	rīko-
juma	pamata	un	 struktūrvienību	 vadītājiem,	 saskaņojot	
ar	izpilddirektoru,	nepieciešamības	gadījumos	ir	tiesības	
apstiprināto	 attiecīgo	 ekonomiskās	 klasifikācijas	 2200,	
2300	 kodu	 ietvaros	 veikt	 izmaiņas	 apakškodos,	 nepār-
sniedzot	 25%	no	 attiecīgo	 apakškodu	 summas	noteik-
tiem	mērķiem.

21.	 Noteikt,	ka	iestāžu	un	struktūrvienību	vadītājiem	budžeta	
izmaiņu	projektos	neiekļaut	izmaiņas	no	izdevumu	kodos	
2221,	2222,	2223,	2241	ieplānotajiem	naudas	līdzekļiem.

22.	 Paskaidrojuma	raksts	saskaņā	ar	12.	pielikumu.

A. Nalivaiko, domes priekšsēdētājs
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Taureņu spārna 
maigais pieskāriens dziesmā

tikai jums, SIEVIETES,
izskanēs š. g. 8. martā plkst. 18.00

Vangažu Kultūras namā

Ja gribi rakstīt par sievieti, 
iemērc spalvu varavīksnē 
un notraus ziedputekšņus 

no taureņu spārniem uz papīra…
/D. Didro/

Taureņus atmodinās dziesminieki 

Arnis MILTIŅŠ 
un Laima MILTIŅA

AICINĀJUMS

Ja tu vēlies dziedāt un esi gatavs piepulcēties Latvijā labi pazīstamā kora 
„Sapnis” studijai, tiekamies trešdienās plkst. 18.30 Vangažu Kultūras 
namā! Ar jaunajiem koristiem strādās kora mākslinieciskā vadītāja Iveta 
Rīsmane un vokālais pedagogs Žoržs Siksna.

NOVADA DOME SVEIC!

PASĀKUMI VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ

n Ceturtdien, 28. februārī, plkst. 11.00 „Veselības diena” tavas veselības veicināšanai un paradumu maiņai. 
Dalība bez maksas!

n Piektdien, 8. martā, plkst. 18.00 koncerts „Jums, sievietes” ar dziesminiekiem Arni Miltiņu un Laimu Miltiņu.
n Sestdien, 9. martā, plkst. 17.00 krievu vokālā ansambļa „Krievu kadriļa” koncerts „Veltījums sievietēm”. 

Vīriešu apsveikuma vārdi, liriskas dziesmas, joki un bērnu deju priekšnesumi.
n Piektdien, 22. martā, plkst. 19.00 A. Ēķa komēdija „Klases salidojums” (attēlā). Ieeja 3 eiro. Viņu draudzība 

ir izturējusi laika pārbaudi, un tagad, 25 gadus pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu doties uz kla-
ses salidojumu. Viens no viņiem ir no dzīves un hemoroīda noguris ģimenes galva, otrs ir mežonīgs rokeris ar 
kaislīgām pielūdzējām katra koncerta aizkulisēs, savukārt trešo tikko pametusi sieva. Viņu tikšanās ir jaukas 
atmiņas, veču vēlme palīdzēt cits citam, bet galvenais – tā ir neprātīga ballīte, kur viņus gaida trakas lietas. 

n Trešdien, 27. martā, Teātra diena.

PASĀKUMI INČUKALNA TAUTAS NAMĀ
n Sestdien, 23. februārī, plkst. 17.00 kora mūzikas koncerts. Inčukalna jauktais koris „Mežābele” un dziedošie 

draugu kolektīvi. Ieeja 2 eiro.
n Trešdien, 27. februārī, plkst. 17.00 Inčukalna amatierteātra kamerizrāde pēc A. Šafera, T. Viljamsa un 

D. Mameta darbu motīviem „2+”. Režisors Ģirts Sils. Lomās: Zinta Nolberga, Ieva Kalniņa, Jānis Liepiņš, 
Armands Pētersons un Jevgenijs Grahoļskis. Izrāde pieaugušajiem. Ieeja 2 eiro.

n Piektdien, 1. martā, plkst. 19.00 J. Ābeles mīlasdrāma, filma „7 miljardi gadu pirms pasaules gala”. Ieeja 3 eiro.
n Piektdien, 8. martā, plkst. 18.00 „Domājot par jums, sievietes!”. Inčukalna mākslinieku kopas mākslinieku – Anda 

Gūtmaņa, Zigurda Bormaņa, Borisa Samusa, Paula Putniņa un Modra Baloža – izstādes atklāšana. Mārtiņa Ezeriņa 
un Gundara Dzenovska dueta izpildījumā skaistākās latviešu dziesmas sievietēm. Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva.

n Sestdien, 16. martā, plkst. 14.00 Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā „Draugi uz mūžu”. Ieeja 10 eiro. 
Biļetes var iegādāties www.bilesuparadize.lv, kā arī Inčukalna bibliotēkā un Tautas namā.


