
daudzveidot un uzlabot filiāles dar-
bību, ir daudz, resursi mums arī ir, 
tā ka tikai jāturpina strādāt ar pilnu 
atdevi un mīlestību,” reizē kā pamu-
dinājums un vēlējums izskan Indras 
Podziņas, PII „Minka” vadītājas, 
sacītajā.

Savs vērtējums „Lapsiņā” no-
strādātajiem gadiem ir arī Tamārai 
Prančai, bērnudārza „Lapsiņa” bi-
jušajai vadītājai, vēlāk PII „Minka” 
medmāsiņai: „Šobrīd „Lapsiņa” ir PII 
„Minka” filiāle, bet pirms 20 gadiem 
„Lapsiņa” bija atsevišķs bērnudārzs, 
kas savu darbību uzsāka februāra 
sākumā. Pirms atklāšanas mēs, visi 
darbinieki, kopīgiem spēkiem to ie-
kārtojām. Toreizējais pagasta pado-

mes priekšsēdētājs Staņislavs Un-
gurs mani uzaicināja kļūt par bērnu-
dārza vadītāju. Vienlaikus tad sāku 
pildīt arī medmāsas pienākumus. Te 
vēlētos piebilst, ka sākumā man pa-
šai bija doma nodibināt savu privāto 
dārziņu, diemžēl finansiālu iemeslu 
dēļ šī iecere neizdevās. 

Kopā ar mani darbu bērnudārzā 
sāka audzinātāja Lija no Siguldas 
un auklītes Dzintra Laganovska un 
Ilze Ivanova. Lieki būtu atgādināt, 
ka arī iepriekš šajā ēkā ilgus gadus 
bija darbojies bērnudārzs ar divām 
latviešu un četrām krievu grupi-
ņām, diemžēl līdz ar zvērsaimnie-
cības „Gauja” likvidēšanos darbību 
pārstāja arī bērnudārzs. Tā kā Ilzi 

jau iepriekš pazinu, jo kopā tikām 
strādājušas „Gaujas” bērnudārzā, 
tad, kļūstot par „Lapsiņas” vadītā-
ju, uzaicināju Ilzi pievienoties mūsu 
skaitliski nelielajam kolektīvam.

Bērnudārza telpas iekārtojām ar 
bijušā bērnudārza „Gauja” mēbe-
lēm, kas bija sanestas un sakrautas 
zālē, bet, kad vērās vaļā otra grupi-
ņa, redeļu gultiņas iegādājāmies no 
Saulkrastu bērnudārza. Par vadītāju 
nostrādāju vairāk nekā piecus ga-
dus. Tas bija līdz Inčukalna bērnu-
dārzu apvienošanai, kad „Lapsiņa” 
kļuva par „Minkas” filiāli. Pēc apvie-
nošanās paliku strādāt dārziņā par 
medmāsu, bet par vadītāju abiem 
bērnudārziem kļuva Inga Knite. Ga-

dos, kurus nostrādāju bērnudārzā, 
nomainījās trīs vadītājas, arī darbi-
nieki periodiski mainījušies… Tā jau 
tas dzīvē notiek.  Arī pati kopš pērnā 
gada rudens vairs nestrādāju „Lap-
siņā”, bet esmu priecīga un gandarī-
ta, ka mans darba mūžs vairāk nekā 
divdesmit gadu garumā ir bijis sa-
vijies ar bērnu audzināšanu, ka tas 
bijis piepildīts bērnu smiekliem un 
čalām, jo līdz ar mazuļiem paši kļūs-
tam jaunāki, kaut gadu skaits rāda 
pretējo. „Lapsiņas” un arī „Minkas” 
kolektīvam novēlu pacietību, izturī-
bu, jo darbs nebūt nav viegls, novēlu 
nekad nezaudēt bērnu mīlestību un 
uzticību.” 
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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jauns gads – 
jaunas iespējas

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds
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Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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PII „Minka” filiālei „Lapsiņa” – 20

Turpinājums 3. lpp. 

20

Lai katru dienu pa domai, pa 
teikumam, 

Gaismas staram un atklāsmes 
brītiņam, 

Katru dienu pa atziņai prātīgai
Ievijas gudrības audumā. 

Lai katru dienu pa sapnim, pa 
cerībai, 

Smaidam siltam un vārdam 
sirsnīgam; 

Katru dienu pa prieka brītiņam
Ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā.

/Iveta Krūmiņa/

Šī gada februāris PII „Minka” fi-
liālei „Lapsiņa” ir jubilejas mēne-
sis, jo savā krāsainajā dzīparu 
kamolā „Lapsiņa” šajā mēnesī ie-
vij savas darbības 20. gadskārtu. 
Laiks, šķiet, aizsteidzies nema-
not. Pirms 20 gadiem, vēl īsti zie-
mīgā februāra rītā, durvis mazu-
ļiem vēra bērnudārzs „Lapsiņa”. 
Turpmākie gadi ritēja, rūpējoties 
par mazuļiem un radoši strādājot, 
par ko liecina darbinieku atmiņas, 
saglabājušies atzinības raksti, 
fotogrāfijas un publikācijas laik-
rakstos. Sagaidot jubileju, aicinā-
jām esošos un bijušos bērnudārza 
darbiniekus dalīties pārdomās, 
sajūtās, atmiņās, jo ikvienam no 
viņiem kaut kur sirds vistālākajā 
stūrītī noteikti saglabājies kāds 
mīļuma pilns stāsts par senākiem 
laikiem.

„Kad 2013. gada oktobra beigās 
sāku strādāt par PII „Minka” vadī-
tāju, daļā sabiedrības valdīja vie-
doklis, ka filiāle „Lapsiņa” ir ne tā 
labākā vieta, kur laist savu bērnu 
dārziņā. Varu droši teikt, ka šob-
rīd situācija ir būtiski mainījusies, 
rindā uz „Lapsiņu” ir arvien vairāk 
bērnu, grupas tiek nokomplektētas 
pilnībā. Filiālē valda īpaša atmo
sfēra – visi procesi notiek mierīgāk, 
nesteidzīgāk. Ar bērniem ikdienā 
kopā ir brīnišķīgi, aizrautīgi peda-
gogi un skolotāju palīgi. Teritorija 
un telpas tiek arvien labiekārtotas, 
arī pedagoģiskajā procesā ievies-
tas dažādas inovācijas. Piemēram, 
2016. gada februārī mēs ar lepnumu 
uzņēmām pie sevis pedagogus no 
visas Pierīgas, lai iepazīstinātu ar 
daudzveidīgajām nodarbībām spor-
tā un mūzikā, un mūsu rīkotie pie-
redzes apmaiņas kursi tika augsti 
novērtēti. Filiāles pievienotā vērtī-
ba ir arī vecie ļaudis, ar kuriem kopā 
svinam dažādus svētkus. Ideju, kā 
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Inčukalna novada Valsts un pašval-
dības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs (KAC) nodrošina gan 
pašvaldības, gan noteiktus valsts 
pakalpojumus vienkopus, sniedz 
informāciju par tuvāko valsts ie
stāžu reģionālo struktūrvienību, 
tās darba laikiem un pieteikšanās 
kārtību. Mūsu pienākumos ietilpst 
sniegt iedzīvotājiem konsultācijas 
par epakalpojumiem, praktiski 
palīdzot darbā ar datoru, internetu 
un eID kartes lasītāju, zemāk mi-
nēto iestāžu epakalpojumiem:

• NVA (Nodarbinātības valsts aģen-
tūra);
• PMLP (Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde);
• UR (Uzņēmumu reģistrs);
• VZD (Valsts zemes dienests);
• VID (Valsts ieņēmumu dienests);
• VSAA (Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūra);
• VDI (Valsts darba inspekcija).
Paralēli valsts iestāžu pakalpoju-
miem klientu apkalpošanas centrs 
sniedz šādus Inčukalna novada pa-
švaldības pakalpojumus:
• pieņem un reģistrē klātienē ie-
sniegtos dokumentus, kas adresēti 
Inčukalna novada domei, struktūr-
vienībām, amatpersonām, deputā-
tiem, iestādēm;
• noformē mutvārdu iesniegumus 
rakstveidā;
• pēc pieprasījuma izsniedz rak
stiskas atbildes (lēmumus, izziņas 
u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem 
iesniegumiem;
• sniedz informāciju par pašvaldības 
administrācijas speciālistu, amat-
personu pieņemšanas laiku un vietu.

Apkopojot Inčukalna novada  
VPVKAC veiktos pakalpojumus un 
konsultācijas 2016. gadā, klientu ap-

kalpošanas centrs ieņem 28. vietu ar 
385 jeb 1,1% no visiem VPVKAC veik-
tajiem pakalpojumiem (skatīt tabulā).

Novadu nozīmes VPVKAC veiktie 
pakalpojumi un konsultācijas lai-
kā līdz 2016. gada oktobrim
Pērn novadā visvairāk iedzīvotā-
ji izmantoja iespēju saņemt VSAA 
(Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras) pakalpojumus, absolūts 
līderis no visa piedāvāto pakalpoju-
mu klāsta bija slimības pabalsta pie-
prasīšana, kā arī novada iedzīvotāji 
izrādīja interesi un izmantoja iespēju 
pieteikt ar bērna piedzimšanu un au-
dzināšanu saistītos pabalstus (bērna 
piedzimšanas, kopšanas pabalstus), 
jaundzimušo bērnu tēvi labprāt iz-
mantoja iespēju mūsu klientu apkal-
pošanas centrā pieteikties paternitā-
tes pabalsta saņemšanai.

Aktuāls pakalpojums 2016. gadā 
strādājošo pensionāru vidū bija ve-
cuma pensijas pārrēķins sakarā ar 
uzkrāto pensijas kapitālu periodā 
pēc pensijas piešķiršanas.

Tāpat aizvadītajā gadā pieņēmām 
iesniegumus, kas saistīti ar tuvinieku 
apbedīšanas pabalstu saņemšanu.

Savukārt starp VID (Valsts ieņē-
mumu dienests) pieprasītākajiem 
pakalpojumiem bija gada ienākumu 
deklarācijas pieņemšana attaisnoto 
izdevumu atmaksai un algas nodokļu 
grāmatiņas iesniegšana darbavietā.

No PMLP (Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde) pakalpojumu klāsta 
neapstrīdami pieprasītākais epa-
kalpojums bija dzīvesvietas deklarē-
šana interneta vietnē www.latvija.lv. 

AICINāM IeDZīVoTājUS arī šo-
gad aktīvi izmantot mūsu pakalpo-
jumus, vēlamies biežāk nekā līdz 
šim redzēt Vangažu, Gaujas un Meža 
miera iedzīvotājus. Mēs piedāvājam 
jums ietaupīt savu laiku un līdzek-
ļus un saņemt sev nepieciešamos 
valsts iestāžu pakalpojumus vien-
uviet, neapmeklējot katru valsts 
iestādi atsevišķi.

ATGāDINāM, ka no 2017. gada 
1. janvāra ir iespēja saņemt LDC 
(Lauksaimniecības datu centrs) pa-
kalpojumu – mājas (istabas) dzīv-
nieka reģistrāciju valsts vienotajā 
dzīvnieku reģistra datubāzē.

Mēs atrodamies: Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inču-
kalna novadā, LV2141. epasts: 
incukalns@pakalpojumucentri.lv, 
tālrunis: 65505888, 66954820.

Darba laiks:
P 9.00–12.00; 13.00–19.00
o 8.00–12.00; 13.00–17.00
T 8.00–12.00; 13.00–17.00
C 8.00–12.00; 13.00–18.00
P 8.00–12.00; 13.00–14.00

S, Sv brīvs

Informāciju sagatavoja 
Guna DrinkaBriede 

N o D e R ī G A 

Par Inčukalna novada 
Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu 
apkalpošanas centru

Novadu VPVKAC sniegto pakalpojumu salīdzinājuma tabula 
Novads PKī* PKS** Novads PKī* PKS** Novads PKī* PKS**

1. Ķekavas 15,9% 5379 20. Nīcas 1,6% 557 39. Brocēnu 0,7% 237
2. Salaspils 7,7% 2594 21. Pļaviņu 1,6% 552 40. Daugavpils 0,7% 233
3. Auces 5,3% 1802 22 Skrundas 1,4% 482 41. Grobiņas 0,7% 230
4. ādažu 4,7% 1597 23. Apes 1,4% 462 42. Rucavas 0,7% 229
5. Dagdas 4,7% 1587 24. Stopiņu 1,3% 448 43. Rundāles 0,5% 177
6. Viļānu 4,3% 1445 25. Dundagas 1,2% 423 44. Alsungas 0,5% 162
7. Ilūkstes 2,7% 906 26. Neretas 1,2% 413 45. Pārgaujas 0,4% 134
8. Salacgrīvas 2,7% 904 27. Raunas 1,1% 386 46. jaunpils 0,4% 127
9. Lielvārdes 2,5% 862 28. Inčukalna 1,1% 385 47. Kocēnu 0,3% 115

10. jelgavas 2,5% 854 29. Rūjienas 1,1% 376 48. Riebiņu 0,3% 111
11. Saulkrastu 2,4% 830 30. Rugāju 1,0% 351 49. Baltinavas 0,3% 108
12. Alojas 2,4% 819 31. Viesītes 1,0% 344 50. Beverīnas 0,3% 107
13. Strenču 2,4% 807 32. jaunpiebalgas 0,9% 307 51. Sējas 0,3% 94
14. Carnikavas 2,2% 755 33. Amatas 0,9% 298 52. Tērvetes 0,3% 94
15. Varakļānu 2,1% 726 34. Aglonas 0,8% 284 53. Salas 0,3% 93
16. Viļakas 1,9% 637 35. Lubānas 0,8% 274 54. Pāvilostas 0,3% 90
17. Rojas 1,8% 605 36. Cesvaines 0,8% 266 55. Aknīstes 0,2% 79
18. Kandavas 1,8% 599 37. Vaiņodes 0,8% 265 56. ozolnieku 0,2% 59
19. Ciblas 1,8% 594 38. Naukšēnu 0,7% 248

* PKī % nozīmē pakalpojumu un konsultāciju īpatsvars %, ** PKS nozīmē pakalpojumu un konsultāciju skaits

• После рассмотрения заявления 
заведующей дошкольного об-
разовательного учреждения (ДОУ) 
«Минка» Индры Подзини о работе 
упомянутого учреждения в летний 
период принято решение разрешить 
приостановить педагогический про-
цесс в ДОУ «Минка» с 3 июля по 28 
июля, а также разрешить приоста-
новить педагогический процесс в 
филиале «Лапсиня» с 28 августа 
по 30 августа. Обеспечить возмож-
ность родителям детей в это время 
пользоваться услугами остальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Инчукалнского края.   
• Рассмотрено заявление руководи-
теля русского вокального ансамбля 
«Русская кадриль» Галины Титаренко 
с ходатайством о выделении денеж-
ного приза за завоёванное III место на 
Международном фестивале русской 
песни и музыки «Рижский пряник – 
2016». Принято решение выделить 
денежный приз в размере 427 евро.
• Сдать в аренду товариществу 
«Spēka pasaule» зал спортивно-
го комплекса для организации 
соревнований на количество раз 
отжимания штанги 25 февраля со-
гласно Положению о спортивном 
комплексе и решению думы Ин-
чукалнского края от 18 сентября 
2013 года № 957§ «Об утвержде-
нии платных услуг Инчукалнского 
Спортивного комплекса». Выде-
лить средства в размере 300 евро 

на приобретение сувениров для 
призов из предусмотренных на 
спорт средств.
• Осуществить отчуждение недвижи-
мого имущества  квартиры по улице 
Сигулдас, 254, в Вангажи Инчукалн-
ского края общей площадью 42,4 м², 
организовав продажу имущества на 
аукционе. Утвердить условную пер-
воначальную цену аукциона 10000 
евро и условия аукциона «Условия 
аукциона недвижимого имущества 
думы Инчукалнского края по улице 
Сигулдас, 254, в Вангажи Инчукалн-
ского края».
• Принято решение утвердить с 1 
января 2017 года затраты образова-
тельных учреждений самоуправле-
ния Инчукалнского края на одного 
ребёнка (воспитанника) в 2017 году в 
частных дошкольных образователь-
ных учреждениях согласно приложе-
нию, в следующих размерах:
1. В соответствии с пунктом 74 пра-
вил КМ № 709 затраты программы 
дошкольного образования на одного 
воспитанника (с 1,5 до 4летнего воз-
раста) – 216,02 (двести шестнадцать 
евро 02 цента). 
2. В соответствии с пунктом 75 правил 
КМ № 709 затраты программы до-
школьного образования для обяза-
тельной подготовки к началу освое-
ния основного образования на одного 
воспитанника (в возрасте с 5 – 6 лет) –  
156,52 (сто пятьдесят шесть евро 52 
цента).

• Izskatot PII „Minka” vadītājas 
Indras Podziņas iesniegumu par 
minētās iestādes darbību vasaras 
periodā, nolemts atļaut pārtraukt 
pedagoģisko procesu PII „Minka” no 
3. jūlija līdz 28. jūlijam, kā arī atļaut 
pārtraukt pedagoģisko procesu fi-
liālē „Lapsiņa” no 28. augusta līdz 
30. augustam. Nodrošināt iespēju 
bērnu vecākiem šajā laikā izmantot 
pārējo Inčukalna novada pirmssko-
las izglītības iestāžu pakalpojumus.
• Iznomāt biedrībai „Spēka pasau-
le” Inčukalna sporta kompleksa zāli 
sacensību svaru stieņa spiešanā uz 
reižu skaitu organizēšanai 25. feb-
ruārī saskaņā ar Sporta kompleksa 
nolikumu un 2013. gada 18. septem-
bra Inčukalna novada domes lēmu-
mu Nr. 957.§. „Par Inčukalna sporta 
kompleksa maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu”. Piešķirt līdzekļus 
300 eiro apmērā apbalvošanas su-
venīru iegādei no sportam paredzē-
tajiem līdzekļiem.
• Atsavināt nekustamo īpašumu, 
dzīvokli Siguldas ielā 254, Vanga-
žos, Inčukalna novadā, ar kopējo 
platību 42,4 m2, organizējot īpa-

šuma pārdošanu izsolē. Apstipri-
nāt izsoles nosacīto sākuma cenu  
10 000 eiro un izsoles noteikumus 
„Inčukalna novada domes nekus-
tamā īpašuma Siguldas ielā 254, 
Vangažos, Inčukalna novadā, izso-
les noteikumi”.
• Nolemts apstiprināt ar 2017. gada 
1. janvāri Inčukalna novada pašval-
dības izglītības iestāžu izmaksas uz 
vienu bērnu (audzēkni) 2017. gadā 
privātajās pirmsskolas izglītības ie-
stādēs, saskaņā ar pielikumu, šādā 
apmērā:
1. Atbilstoši MK noteikumu Nr.709 
7.⁴ punktam viena audzēkņa pirms-
skolas izglītības programmas (no 
1,5 līdz 4 gada vecumam) izmaksas –  
216,02 eiro (divi simti sešpadsmit 
euro, 2 centi)
2.  Atbilstoši MK noteikumu Nr.709 
7.⁵ punktam viena audzēkņa obligā-
tās sagatavošanas pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai pirmsskolas 
izglītības programmas (vecumā no 
5 līdz 6 gadiem) izmaksas – 156,52 
eiro (viens simts piecdesmit seši 
euro, 52 centi).
• U.c. 

DoMeS LĒMUMI
Inčukalna novada domes svarīgākie lēmumi janvārī

Важнейшие решения думы 
Инчукалнского края в январе месяце
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INČUKALNA NoVADA  
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PII „Minka” filiālei „Lapsiņa” – 20
Turpinājums no 1. lpp. 

Divus desmitus gadu „Lapsiņā” 
strādā Dzintra Laganovska, „Lap-
sēnu” grupas auklīte. „„Lapsiņā” 
strādāju par auklīti jau 20 gadu – no 
1997. gada janvāra beigām. Dārziņu 
ar vienu grupiņu atklāja februāra sā-
kumā, bet darbiniekus pieņēma āt-
rāk, jo, pirms uzņemt bērnus, vaja-
dzēja iekārtot telpas. Iespējams, no-
kļuvu šajā darbā pavisam nejauši –  
toreiz tika izsludināta bērnudārza 
auklītes vakance, un es pieteicos 
cerībā, ka izvēlēsies mani. Tā arī 
notika. Protams, biju priecīga par šo 
iespēju, jo darbs man bija nepiecie-
šams, arī bērni man patika. Un tā jau 
divdesmit gadu esmu palikusi uzti-
cīga pirmsskolas skolotāja palīga 
darbam un „Lapsiņai”. ja salīdzina, 
kā bija bērnudārza pirmsākumos 
un tagad, jāsaka, ka izaugsme ir 
notikusi dažādās jomās – arī bērnu 
skaita ziņā. Sākotnēji darbojās tikai 
viena grupiņa ar vairāk nekā 20 bēr-
niem vecumā no 3 līdz 6 gadiem, bet 
pēc dažiem gadiem atvēra arī otru 
grupiņu, kurā bija 5 un 6 gadus veci 
pirmsskolēni. Šo pārdesmit gadu 
laikā pozitīvas pārmaiņas skārušas 
arī telpas un to aprīkojumu, tāpat 
arī rotaļu laukumus un zaļo zonu 
pagalmā. Ar bērniem „Lapsiņā” šob-
rīd strādā četras pirmsskolas izglī-
tības skolotājas un divas auklītes, 
vienīgi mans auklītes darba mūžs 
„Lapsiņā” nu jau iekāpis trešajā 
gadu desmitā. jubilejas reizē novē-
lu visiem izturību, pacietību un vai-
rāk par visu veselību – kā lielajiem, 
tā arī mūsu mazajiem!” ar vēlējumu 
emocionāli savu stāstījumu nobeidz 
Dzintra.

Savs īpašais ceļš kopā ar „Lapsi-
ņu” ejams ir bijis arī Ingai Moškinai, 
tagadējai PII „Minka” sporta sko-
lotājai un logopēdei. „„Lapsiņā” 
sāku strādāt 2002. gadā par pirms-
skolas izglītības skolotāju, kad tika 
atvērta otra grupiņa pirmsskolas (5 
un 6 gadus veciem) vecuma bērniem. 
Tas man bija liels izaicinājums – vis-
pirms jau bija jāiekārto telpas bērnu 
uzņemšanai, jāsagatavo materiālā 
bāze nodarbībām… Šis periods bija 
interesants, man patika, daudz kas 
balstījās uz entuziasmu, radošu-
mu, uz personīgo iniciatīvu. Ieejot 
pavisam tukšā telpā, neapjuku, jo 
vajadzēja tikai acumirkli, lai es jau 
zinātu, kur kas atradīsies, kur to vai 
citu lietu novietošu, kā tas izskatī-
sies. Protams, ar laiku tika veiktas 
izmaiņas, jo bērnu skaits pieauga, 

un tur, kur līdz šim, piemēram, at-
radās leļļu stūris, svarīgāk bija no-
vietot bērnu gultiņas. Bet tas nav 
nekas neparasts.

Šai grupiņai biju skolotāja viena 
pati, par auklīti strādāja Ilze Ivano-
va. Darba diena sākās astoņos no 
rīta, beidzās piecos vakarā. ja kādu 
bērnu vecāki nepaspēja izņemt līdz 
pieciem, tas pievienojās otrai grupi-
ņai. Sākotnēji jaunākajiem bērniem 
telpas bija otrajā stāvā, bet pirmo 
stāvu apdzīvoja vecākā grupiņa. Ie-
mesls tam gaužām vienkāršs – tel-
pā, kurā tagad mīt „Sienāzīši”, atse-
višķas ģērbtuves toreiz nebija. Lielie 
un mazie izmantoja kopīgu ģērbtuvi 
otrajā stāvā, un, lai mazajiem vai-
rākas reizes dienā, tajā skaitā arī 
pēc pastaigām, nebūtu jāmēro ceļš 
pa kāpnēm uz otro stāvu, mazuļus 
atstāja otrajā stāvā. 

Ar „Lapsiņas” bērniem nostrādā-
ju gandrīz sešus gadus. Tad divus 
gadus nostrādāju Inčukalna pamat-
skolā par skolotāju sagatavošanas 
grupā, un, kad „Minkā” pēc būvnie-
cības tika atvērts otrais stāvs, pār-
nācu uz „Minku” strādāt par sporta 
skolotāju. Vienlaikus tad vadīju 
sporta nodarbības arī „Lapsiņā”. 

„Lapsiņā” nostrādātos gadus 
atceros ar prieku un gandarījumu – 
bija ļoti daudz talantīgu, apdāvinātu 
un sportisku bērnu. Bērni dziedāja –  
ar bērnu ansambli un tā muzikālo 
vadītāju Ievu Kikusti koncertējot 
viesojāmies kaimiņu kultūras na-
mos, arī Inčukalna tautas namā bi-
jām bieži viesi. Audzēkņu vidū bija 
arī sportiski zēni un meitenes.

Un vēl. Tikai vienīgi labas atsauk-
smes tikām saņēmuši no Siguldas 
skolu pedagogiem par „Lapsiņas” 
bērnu sagatavotību skolai. Tas no 
sirds iepriecināja un motivēja strā-
dāt vēl labāk. jubilejas reizē novēlu 
visiem, visiem pedagogiem ugun-
tiņu krūtīs, entuziasmu un degsmi, 
kas parauj līdzi citus. Lai darbs ir 
prieks!” patiesu prieku par „Lapsi-
ņā” nostrādāto laiku pauž Inga.

Savas teju četros gadu desmitos 
krātās zināšanas „Lapsēnu” bēr-
niem tālāk nodod skolotāja Svet-
lana Ošiņa no Siguldas. „„Minkas” 
filiālē „Lapsiņa” strādāju darbu ap-
vienošanas kārtībā jau ceturto gadu. 
Kopsummā mans darba stāžs ir 39 
gadi, kurus pēc Rīgas Pedagoģiskās 
skolas beigšanas esmu nostrādājusi 
savā pamatdarba vietā Siguldas PII 
„ābelīte”. Pirms šīs iestādes divus 
gadus darbu apvienošanas kārtī-
bā nostrādāju Rīgas PII „Pūcīte”. 
Darbs savā profesijā patīk tāpēc, 
ka ir iespēja strādāt radoši. „Lap-
siņa” atšķiras no citām, kurās tiku 
strādājusi un strādāju, ar plašajām 
telpām un salīdzinoši mazāku bērnu 
skaitu grupā (18–20 bērni). Strādāju 
jaukta vecuma grupā, kuru apmek-
lē bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem. 
Līdz ar to atšķiras darba specifika. 
Pamatā notiek individuālais darbs, 
sadarbojoties ar auklīti kā skolotā-
jas palīgu. Gaujā ir skaista apkārt-
ne, kas nodrošina ar iespēju vērot 
un pētīt dabu. Pozitīva sadarbība 
izveidojusies ar bērnu vecākiem. Par 
darbu grupā informējam vecākus, 
izmantojot arī ITK, jo ir izveidota 

filiāles „Lapsiņa” grupa sociālajos 
tīklos. Ar vecākiem rīkojam kopīgus 
pasākumus: koncertus, tematiskās 
pēcpusdienas, radošās darbnīcas. 
Vecāki atbalsta un palīdz labiekār-
tošanas darbos. jūtams atbalsts arī 
no Inčukalna novada domes. Svētku 
reizē novēlu, lai neapdziest radošā 
dzirkstele ikdienas darbā, lai katra 
diena ir labestības un gaišuma pie-
sātināta!” saviem kolēģiem un dār-
ziņa audzēkņiem vēl Svetlana.

„Cik ātri gan skrien laiks, aug bēr-
ni, un, skat, mūsu mīļajai „Lapsiņai” 
jau divdesmit raženi gadi pagājuši! 
Šajos gados esam izaudzinājuši un 
izlolojuši prāvu bērnu pulciņu. Mans 
darbs „Lapsiņā” vienmēr ir saistījies 
ar pašiem mazākajiem – ar „Sienā-
zīšiem”. Tieši mēs ar audzinātāju 
Zani devām nosaukumu šai grupiņai, 
tādēļ jūtamies teju kā krustmātes 
šīs grupiņas mazuļiem. Skatoties, 
kā, laikam ejot, pieauguši kādreiz 
tik mazie ķipari, pārņem patiess 
prieks un lepnums. Strādājot „Lap-
siņā”, esmu ieguvusi īstus draugus 
no bērnu un vecāku vidus.  jūs visi 
esat super!

Paldies jums mīļie par to laiku, ko 
pavadījām kopā! Lai šī savstarpējā 
sapratne un uzticība nekad nebei-
dzas un jūs varētu sasniegt arvien 
jaunus horizontus. Lai „Lapsiņā” 
vienmēr valda laime un smaids! 
Laimīgi bērni – laimīga pasaule!” 
sirsnība un mīļums caurvij bijušās 
„Sienāzīšu” skolotājas Sarmītes 
Rauzas teikto. 

Filiāle „Lapsiņa” ir skolotājas 
Zanes Amoliņas pirmā nopietnā 

darbavieta, kurā viņa nostrādājusi 
jau deviņus gadus, tikko aizsācies 
desmitais. „Šķiet, pagājusi jau ve-
sela mūžība. Kādi tad bija mani pir-
mie iespaidi, sajūtas? Atklāti varu 
pateikt, ka pirmos mēnešus valdīja 
nenormāls satraukums, – ikreiz, kad 
vajadzēja runāt ar bērniem, vadīt 
nodarbības, biju pamatīgi nosvīdu-
si un milzīgā stresā. īpaši, ja manu 
darbošanos vēroja auklīte Maija, 
kura vēlāk kļuva par labu draudze-
ni. Atceros, dārziņa telpās bija lieli 
plaukti, vecas mēbeles, bet aiz aiz-
bīdītā skapja ārste pieņēma pacien-
tus. Bija komiski, jo bieži dzirdējām 
dažādu slimību aprakstus, bērnu 
raudas, gaisā nereti virmoja zāļu 
aromāti. Bet tas jau šķita sīkums. 
Bērniem bija viss nepieciešamais – 
rotaļlietas, spēles, dažādas grāma-
tiņas. Un metos es iekšā tajā bērnu-
dārza dzīvē…

Biju enerģiska, gribējās visu izmē-
ģināt – visu, ko uzzināju skolā vai 
sameklēju gudrās grāmatās, izmē-
ģinājām kopā ar bērniem. ja nemal-
dos, reizes divas gadā saņēmu pat 
goda rakstu „Spridzeklis”. Tie bija 
kā pateicība, kā mana darba augsts 
novērtējums.

Visu šo gadu laikā ir nomainījušās 
vairākas vadītājas un metodiķes. 
Katrai no viņām bija savas prasības 
un vēlmes, dažādi vadības stili, bet 
man šķiet, ka beidzot ir iestājies 
tāds miers un komanda nokomplek-
tēta. Vadītāji ir stabili, ar skaidrām 
prasībām un pozitīvismu it visā. Tas 
priecē! Šo gadu gaitā bērnudārzs 
jau ir ļoti audzis, ir piedzīvojis re-
montus, iegādātas jaunas mēbe-
les, rotaļlietas, spēles. Tomēr man 
svarīgākais, ko izjūtu pārmaiņās, ir 
attieksme, stils, mērķi, kā strādāt 
ar bērnu. Pirms deviņiem gadiem 
bija stingrākas padomiskās prasī-
bas un daudz nevajadzīgu pedagoga 
rakstu darbu. Tagad tomēr centrā ir 
bērns – lai viņam interesanti, jaut-
ri, aizraujoši, jo arī tā var mācīties. 
Priecē Indra, Vivita ar savām idejām, 
nostāju un aizrautību. Tas lieti no-
der un liek censties vēl labāk darīt 
savu darbu. Daudz ir paveikts, vi-
zuāli uzlabojot telpas, arī paplaši-
not rotaļlietu klāstu, kā arī mācī-
šanas stilā un daudzveidībā, tomēr 
man šķiet, ka ir vēl, uz ko tiekties, 
jo „pastāvēs tas, kas mainīsies, 
pastāvēs tie, kuri mainīsies!” ir  
pārliecināta Zane. 

Inese Pliena, 
PII „Minka” lietvede  

Jau 14 gadus 7. februārī tiks atzī-
mēta Pasaules Drošāka interneta 
diena, šā gada sauklis – „Kopā 
par labāku internetu!”. 

Katru gadu visā pasaulē un tostarp 
Latvijā tiek organizēti izglītojoši infor-
matīvi pasākumi, kas aktualizē drošī-

bas jautājumus internetā. Arī Vangažu 
pilsētas bibliotēka rīko informatīvi iz-
glītojošu pasākumu, kurā par drošību 
internetā pastāstīs Inčukalna novada 
IT speciālists Pēteris Caics. Pasākuma 
noslēgumā noskatīsimies filmiņas par 
drošību un riskiem interneta vidē.

Vangažu pilsētas bibliotēka 

aicina lasīšanas veicināšanas 
programmas „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2016” ekspertus uz 
noslēguma pasākumu.

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 
ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstrādāta un īstenota lasīšanas 
veicināšana programma. Bērni un 

jaunieši, kuri iesaistās žūrijas dar-
bā, kļūst par literatūras ekspertiem. 

Vangažu pilsētas bibliotēkas bib-
liotekāres saka lielu paldies visiem, 
kuri iesaistījās lasīšanas veicināšanas 
programmā un kļuva par lasīšanas 
ekspertiem. Aicinām visus lasīšanas 
ekspertus 28. februārī plkst. 15.30 uz 

gada noslēguma pasākumu. Pasāku-
ma ietvaros pārrunāsim izlasītās grā-
matas, dalīsimies iespaidos, darbosi-
mies radoši. Uz tikšanos bibliotēkā!

Vineta Bordāne, Vangažu pilsētas 
bibliotēkas vadītāja, 

Jeļena Ozoliņa, Vangažu pilsētas 
bibliotēkas bibliotekāre   

AKTIVITāTeS VANGAŽU BIBLIoTĒKā FeBRUāRī 

Drošāka interneta dienā Vangažu pilsētas bibliotēkā 
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Jānis Reimandovs – Latvijas tra-
dicionālā karatē dibinātājs un 
LTKF prezidents – ir teicis: „Ka-
ratē ir sevis pārvarēšanas un se-
vis iepazīšanas skola. Sevi mēs 
iepazīstam grūtību dinamikā un 
bieži sagraujam ilūzijas par sevi, 
savām spējām un raksturu, līdz ar 
to atklājam savus trūkumus un, 
tos pārvarot, pilnveidojamies. Pēc 
laika esam gandarīti par sasnieg-
to uzvaru pār sevi, pār savām bai-
lēm un netikumiem. Tā, atbrīvojo-
ties no ilūzijām, esam pasargāti 
no daudzām dzīves neveiksmēm.”

Veiksmīgu, veselīgu un laimīgu jau-
no gadu jums visiem novēl LTKF 

(Latvijas Tradicionālā karatē fede-
rācija) Inčukalna grupas sportisti. 
jau vairāk nekā 15 gadu Inčukalna 
tautas namā kopā sanāk entuzias-
ti, kas apgūst tradicionālā karatē 
pamatiemaņas trenera Armanda 
Pētersona vadībā. Divas reizes gadā 
notiek eksāmeni, kas ļauj dalībnie-
kiem pierādīt savu prasmi un iegūt 
nākamo jostu (zemākā – baltā, tad 
sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, 
divas zilās, trīs brūnās, melnā), 
regulāri notiek sacensības, kurās 
piedalās arī mūsu sportisti. Šobrīd 
Inčukalnā trenējas ap 20 cilvēku –  
no 6 gadu vecuma līdz 50 gadu ve-
cumam. Grupas sportistiem Vladi-
miram un Viktorijai jeršoviem jau 

ir melnās jostas, šobrīd viņiem jā-
strādā, lai pilnveidotu sevi arī turp-
māk. Ir arī astoņi sportisti, kuriem 
ir brūnās jostas, viņi drīzumā varēs 
mēģināt pierādīt sevi eksāmenā, lai 
saņemtu melno jostu. 

Decembra vidū inčukalnieši pie-
dalījās kārtējā LTKF Cēsu kluba rī-
kotajā čempionātā, un Ralfs Rainers 
Supe, Gundega Veide, Dāvis Marts 
Dovjats ieguva godalgotas vietas. 
Nodarbības turpinās arī jaunajā 
2017. gadā, sasniegt panākumus un 
gūt uzvaras varam arī turpmāk. Va-
rat nākt un pievienoties – šim sporta 
veidam vecuma ierobežojumu nav!

Armands Pētersons, 
LTKF Inčukalna grupas treneris  

Pagājušā gada vidū Inčukalna iedzīvotāji Vadima Gežas vadībā sāka 
apgūt aizraujošu komandu sporta veidu – frisbiju. Daudzus pārsteidz 
šī sporta veida dinamiskums, jo tā nebūt nav vienkārši „šķīvīša” pa-
mētāšana. 

Kopš vasaras spēlētāju skaits ir audzis, piesaistot arī interesentus no Si-
guldas, frisbijs īpaši populārs kļuvis arī starp Inčukalna pamatskolas skolē-
niem, kuri īsā laikā ir veiksmīgi iekļāvušies komandā.

Pusgada laikā ar vietējo uzņēmēju un organizāciju atbalstu tika sarīkots 
frisbija Cepures turnīrs, kas piesaistīja plašu spēlētāju loku no visas Lat-
vijas, tika apmeklēti arī līdzīgi turnīri citviet Latvijā. Nesenajā turnīrā, kas  
22. janvārī norisinājās Salaspils Sporta namā, mūsu novadu godam pārstā-
vēja astoņi dalībnieki, to vidū ar lieliskiem rezultātiem arī četri skolēni. Šajā 
gadā tiek plānota dalība ne vien Cepures turnīros, bet arī Latvijas Frisbija 
čempionātā jauktajā grupā, kā arī starptautiska mēroga sacensībās kaimiņ-
valstīs, startējot kā jauktā komanda „Wildcats” („Mežakaķi”).

Šobrīd norit aktīvs treniņu process, lai sagatavotos sacensībām, tomēr 
aizvien tiek gaidīti spēlētāji, kuri gatavi iekļauties „Mežakaķu” kolektīvā. 

Frisbija treniņi Inčukalna sporta kompleksā notiek piektdienās plkst. 
20.00 un svētdienās plkst. 19.00.

Plašāku informāciju par Inčukalna frisbija entuziastu aktivitātēm un sa-
sniegumiem skatiet www.facebook.com/frisbijs, bet uz jautājumiem pa tāl-
runi vai klātienē labprāt atbildēs Vadims Geža, tālrunis: 29444203.

Līga Kuzmina
Afiša: Dainis Guks 

Tautas deju kolektīvs „U.P.S.” 
savu darbību uzsāka jau pagāju-
šajā gadā un veiksmīgi piedalījās 
dažādos koncertos. Tagad nodibi-
nāta arī biedrība „DK „U.P.S.””. 

Ideja par pieaugušo tautas deju 
kolektīvu gaisā virmoja jau ilgāku 
laiku, līdz Vangažu kultūras nama 
bērnu tautas deju kolektīva „Pīlā-
dzītis” vecāki nolēma, ka no runā-
šanas jāpāriet pie dejām. Vecāki bija 
patiesi gandarīti ne tikai par jauko 
ideju (Vangažos jau vairākus gadu 
desmitus nav pieaugušo tautas deju 
kolektīva), bet arī par faktu, ka ko-
lektīva vadību uzņēmās deju grupas 
„Ciprese” vadītāja Ilona Petrovska. 

Tautas deja nu jau sev piesais-
tījusi ne tikai pīlādzēnu vecākus, 
kolektīvam un biedrībai pievieno-
jušies arī citi dejotgribētāji. Šobrīd 
mērķis augsts – lielie Deju svētki, 
bet kādu dienu šī ideja tiks realizēta 
arī dzīvē, uz ko dejotāji mērķtiecīgi 
tiecas. Mērķis nosprausts tik stin-

gri un dejas visiem patīk tik ļoti, ka 
šobrīd visi tērpi tiek šūti par saviem 
līdzekļiem. 

Apbrīnas vērts ir arī fakts, ka lie-
lākā daļa dejotāju līdz šim tautas 
dejās nav dejojuši, vien pāris dejo-
tāju kādreiz ir izlocījuši kājas tieši 
tautiskajās dejās. 

Mums daudzi jautā, ko nozīmē 

kolektīva un biedrības nosaukums –  
„U.P.S.”? Atrisinājums pavisam 
vienkāršs – tas ir uzsaukums visiem 
tautas deju mīļotājiem: uzdejosim, 
puiši, sievas!

Paldies Vangažu kultūras namam, 
kurš atradis brīvas stundas sasprin-
gtajā grafikā, lai mēs varētu dejot. 

Biedrība „U.P.S.” 

Vangažos jauns deju kolektīvs – „U.P.S.”

KARATĒ INČUKALNā

Pievienojies karatē pulciņam

TAUTAS DejAS

FRISBIjS

Pašiem sava 
frisbija komanda
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No 20. janvāra Inčukalna tautas 
namā var apskatīt Mākslinieku 
kopas izstādi „Ceļojums”. 

Kas tad ir „Ceļojums”?  Tā ir dzīve, 
kuru nevar aptvert ne laikā, ne telpā, 
kuru liktenis ieliek savā „mazajā bilžu 
rāmītī”. Tas ir katram cilvēkam atvē-
lētais laiks... personīgā telpa... visbei-
dzot arī dzimtā vieta, no kuras tu vari 
pavērt apvāršņus un doties pasaulē.

Bet katrs mēs tikai pats varam 
ieraudzīt, saskatīt un nodot savu 
sajūtu vēsti citiem. Mākslinieks pa-
sauli redz ar citām acīm un sajūt ar 
citām maņām. 

Visražīgākā māksliniece ceļotāja 
izrādījās Dace Saulīte ar darbiem 
par Itāliju, Franciju, Portugāli, Maro-
ku, Monako un īriju, kur būts mākslas 

plenēros. Savs stāsts trīs darba gadu 
garumā par skaisto Gērnsijas salu ir 
fotogrāfei Vitai Ošai. Kalifornijas 
magoņu lauku sajūtas virmo Daces 
Visnolas gleznā. Bet Latvijas mieru 
un jūru varam baudīt Anda Gūtmaņa 
gleznās un Ritas Bormanes fotog-
rāfijās, kā arī darbā „Stikla putnu 
lidojumā uz sauli”. Katrs mākslinieks 
bija veltījis savu sajūtu vārdus par 
valstīm un noslēgumā viesi tika cie-
nāti ar uz vietas gatavotu īru kafiju, 
Marokas apelsīniem, franču sieru, 
Portugāles vītināto gaļu un itāļu olī-
vēm.  Solvēga Ilvasa nospēlēja dažā-
du valstu klavieru skaņdarbus. 

Aicinām apmeklēt izstādi „Ceļo-
jums” Inčukalna tautas namā.

Inga Freimane,
Inčukalna tautas nama vadītāja   

Izstāde “Ceļojums”

Inčukalna senioriem sen jau par 
tradīciju ir kļuvusi kopīga jaunā 
gada sagaidīšana ar nelielu kon-
certu, apsveikumiem un ballīti. 
Arī šogad 7. janvārī Inčukalna 
tautas namā kopā nāca visi, kas 
sevi pieskaita pie godpilnā senioru 
loka – ļaudis no visiem Inčukalna 
novada galiem – Gaujas, Vanga-
žiem, Kārļzemniekiem, Sēnītes u. 
c. Jāsaka – labākie, pozitīvākie, 
krietnākie, laipnākie, atsaucīgā-
kie un foršākie – tādi patiešām ir 
mūsu vecākās paaudzes cilvēki. 

Svētku galdi tika saklāti ar pašu spē-
kiem un Inčukalna Sociālā dienesta 
atbalstu, ciemiņi sagaidīti un daudzi 
paldies vārdi teikti individuālajiem 
atbalstītājiem, Inčukalna Sociālajam 
dienestam un novada domei. 

Šogad seniori ciemos bija aicinā-
juši arī pavisam īpašus cilvēkus –  
šī gada „Latvijas lepnuma” goda 
nosaukumu ieguvušo Inčukalna in-
valīdu biedrības izveidotāju, iedves-
motāju un vadītāju Valdu Pavloviču, 
kā arī Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa 
ieguvēju Dailes teātra aktrisi Lidiju 
Pupuri –, lai teiktu personīgu pal-
dies un apliecinātu arī inčukalniešu 
cieņu un mīlestību.

Svinības sākās ar koncertu – pa-

zīstamais „eolikas” dziedātājs, kā 
arī vienubrīd TV laika ziņu stāstītājs 
Viktors Zemgals izpildīja iemīļotas 
dziesmas un pat iekustināja ļaudis 
pirmajam valsim. 

Turpinājumā seniori uzklausīja 
Inčukalna novada domes, Sociālā 
dienesta un citu sveicēju novēlēju-
mus jaunajā gadā un saņēma dāva-
nas – augļus, kliņģerus, vitamīnus, 
kafiju un citus spēcinošus dzērienus, 
kas lieliski atrada vietu uz svētku 
galdiem. Sociālais dienests izspē-
lēja arī loteriju – laimētājiem tika 
BeNU aptiekas dāvanu kartes.

Kopā sanākušos uzrunāja Inčukal-
na pensionāru padomes priekšsēdē-
tāja Ņina Bērziņa, pateikdamās vis-
iem, kas līdzdarbojušies iepriekšējā 
gadā un darījuši pensionāru ikdienu 
vieglāku, interesantāku, daudzveidī-
gāku. Svinības turpinājās ar lustīgu 
dejošanu mūsu pašu muzikanta Ilmā-
ra Miķelsona pavadījumā. Visi varētu 
vēlēties sagaidīt katru jauno gadu ar 
tik lielu pozitīvu enerģiju un dzīves
prieku, kā to dara mūsu mīļie seniori. 

Zinta Nolberga,
Inčukalna tautas nama 

Mākslinieciskās daļas vadītāja   

SeNIoRU GADA PASāKUMS

Inčukalna seniori sagaida jauno 2017. gadu

Piektdien, 3. februārī, plkst.19.00
STANDUP izrāde. Autors un izpildītājs: Maksims Trivaškevičs
Ieeja – 2,00 eiro, biļetes pārdošanā tieši pirms pasākuma

Piektdien, 10. februārī
Andreja Ēķa spēlfilma  “Svingeri”. Ieeja – 3,00 eiro

Trešdien, 15. februārī, plkst.12.00
aicinām uz sarunu
CIMDU ADĪŠANAS TRADĪCIJA 
Aicinātie viesi: Tautas daiļamata meistare Ilze Kopmane,
etnogrāfe Indra Čekstere, Dailes teātra aktrise Lidija Pupure.
Visi mīļi aicināti. Ieteikums līdzi ņemt roku darinātos cimdus.

Sestdien, 18. februārī, plkst.11.00 
Līgas Dombrovskas bērnu deju studijas Ziemas koncerts 
Ieeja bez maksas. Visi mīļi aicināti!

Sestdien, 18. februārī, plkst.17.00 
MŪZIKAS KONCERTS
Piedalās: Inčukalna jauktais koris „Mežābele” kopā ar LU jaukto kori 
„jubilate”, Siguldas sieviešu koris „Teiksma” un Inčukalna pūtēju 
orķestris. Ieeja – 2,00 eiro

Svētdien, 26. februārī, plkst. 18.00 
Dziedātājas Antas eņģeles un akordeonista Marko ojalo koncerts 
JŪRAS STĀSTI
Ieeja 5,00 eiro, biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un bibliotēkā

Aicinām apskatīt tautas namā Inčukalna Mākslinieku kopas izstādi 
CEĻOJUMS
Daces Saulītes, Daces Visnolas, Anda Gūtmaņa, Vitas ošas un Ritas Bormanes 
darbos Portugāle, Itālija, Maroka, Monako, Itālija, Gērnsijas sala, Francija un Latvija. 

Ir tik patīkami, ka dzīvē ir dažas 
lietas, kas nemainās, – tas saglabā 
stabilitāti un mieru ikdienā, un par 
vienu no tām mēs noteikti varam 
saukt ikgadējo Inčukalna karnevā-
lu, kas notiek jau 16. reizi janvāra 
otrajā sestdienā.

Izstāstīšu jums noslēpumu – tie, kuri 
katru gadu piedalās karnevālā, jau ilgi 
pirms tam riņķī un apkārt mēģina no-
skaidrot karnevāla tēmu no Inčukalna 
tautas nama darbiniekiem. Kad tēma 
uzzināta, sākas radošais process. Šo-
gad tēma bija „Mana bērnības sala”, 
kas sniedza plašus radošos apvāršņus, 
jo te bija iespēja izpausties kā savam 
mīļākajam tēlam bērnībā, izsapņotajai 
profesijai vai vienkārši sajusties atkal 
kā bērnībā ar lentēm matos.

Liels prieks, ka karnevālu apmeklē-
ja daudzi pašdarbnieku kolektīvi. Bija 
gan orķestris, kas atklāja karnevālu 
ar polonēzi, gan koris „Mežabella”, 
kas izpaudās citā ampluā un reper-
tuārā, gan LG „Virši”, kas ļāva mums 
visiem atcerēties bērnības dejas un 
rotaļas, gan amatieru teātris, kas at-
sauca atmiņā visiem mīļas bērnības 
multiplikācijas filmas un pasakas.

Tā jautrā, radošā un dejiskā noskaņā 
tika pavadīts 14. janvāra vakars un sa-
gaidīts 15. janvāris, karnevāla noslēgu-
mā žūrija apbalvoja radošākās maskas. 
Bija tik daudz interesantu tēlu, ka visus 
nemaz te nevar uzskaitīt, bet nevaru 
nepieminēt Pekausi, Karlsonu ar Bokas 
jaunkundzi, Pepiju Garzeķi un Buratīno.

Paldies visiem, kas atnāca un ļāvās 
atkal ciemoties bērnības salā.

Anete Nolberga   

INČUKALNA TAUTAS NAMS

FO
TO

: V
ita

 O
ša

Buratino kopā Karabasu Barabasu saņem balvu no žūrijas.

Pekausis dancina visus pēc kārtās.

Uz pasākumu ieradās arī Inčukalna iedzīvotāju padome un sveica 
fotogrāfi Vitu ošu par aktīvo atbalstu novada notikumu atspoguļošanā.

PASāKUMI 

Inčukalna tautas nama pasākumi februārī
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BJAC „Gauja” komanda ar teica-
miem panākumiem 9. janvārī pie-
dalījās Krimuldas novada atklāta-
jās sacensībās peldēšanā bērniem 
un jauniešiem „Saldais jaunais 
2017”. Vietējās vidusskolas basei-
nā Inčukalna novada jaunie spor-
tisti mērojās peldētprasmē ar mā-
jiniekiem, kā arī ar vienaudžiem no 
Lēdurgas, Līgatnes un Vidridžiem.

Sacensības notika četrās vecuma 
grupās. jaunākie peldētāji ūdensce-
liņā sacentās 25 m brīvā stila peldē-
jumā, kamēr vecākie – 50 m distan-
cē. Lieliskus rezultātus jaunākajā 

grupā meitenēm uzrādīja mazās 
inčukalnietes, kuras ierindojās pir-
majās piecās vietās. Te pārliecinoši 
labākā bija Laura Pigore (uzvarētā-
jas laiks 19:16). Kopskaitā „Gaujas” 
sportisti Krimuldas baseinā ieguva 
divas pirmās, divas otrās un divas 
trešās vietas. Malači peldētāji! Ko-
mandu sacensībām gatavoja treneri 
Raita Lapa, Pāvels Kondrahins un 
Diāna Ņikitina. Par veiksmīgo startu 
gandarīts bija BjAC „Gauja” vadī-
tājs Dmitrijs Tončinskis. Viņaprāt, 
sacensības pierādīja, ka „Gauja” 
gatavo ne vien teicamus džudistus, 
bet arī peldētājus. Svarīgi, ka teica-

ma peldētprasme nozīmē gan labu 
bērnu veselību, gan, kas īpaši svarī-
gi, viņu drošību uz ūdeņiem.

 Baseina direktores Līgas ozoli-
ņas vadītajiem krimuldiešiem pal-
dies par teicami sarīkotajām sacen-
sībām. Netrūka ne piemiņas medaļu 
dalībniekiem, ne dienvidu augļu dā-
vanās, kas jaunajiem peldētājiem jo 
īpaši garšoja ziemas saltumā.

Apsveicam: Laura Pigore – 1. vie-
ta; Ksenija Moroza – 1. vieta; emilija 
Zujeva – 2. vieta; ernests Brūns – 2. 
vieta; elīna Brantkalne – 3. vieta; 
Dāvis Dūka – 3. vieta.

Aivars Gaujnieks  

25. februārī Inčukalna sporta kompleksā norisināsies Latvijas III 
kausa posms spiešanā guļus uz reižu skaitu. Sacensību galvenais 
tiesnesis: Andrejs Rožlapa (starptautiskā II kategorija). 

Par sacensībām:
1. Laiks
10.00–11.30 dalībnieku svēršanās;
12.00 sacensību sākums.

2. Mērķis un uzdevumi
• Spēka vingrinājumu popularizācija Latvijā un Inčukalna novadā.
• Inčukalna novada kausa ieguvēju komandām un individuāli noskaid-
rošana.
• Sacensību organizācijas pilnveidošana turpmāko sacensību organizē-
šanai Latvijas Republikas mērogā.

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē biedrība „Spēka pasaule” sadarbībā ar Inčukalna 
novada domi un Latvijas Pauerliftinga federāciju.

4. Sacensību noteikumi
• Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies Latvijas Republikas 
sportisti un komandas, kā arī citu valstu komandas, sporta klubi. (ār-
valstu komandas dalās sporta klubos vai pilsētās, kuras viņi pārstāv, 
nevis kā valsts);
• Sacensības norisinās pēc IPF noteikumiem, līdz ar to vingrinājumu 
izpilde notiek atbilstoši šiem noteikumiem.

5. Vingrinājumu izpildes 
noteikumi
• Dalībniekam uz stieņa tiks uzlikts svēršanās laikā uzrādītais personī-
gais svars (sievietēm puse no personīgā svara), kurš tiks noapaļots līdz 
apaļiem kilogramiem uz augšu. Piemērs – svēršanās 80 kg – uz stieņa 
80 kg, svēršanās 80,1 kg – uz stieņa 81 kg.

6. Vērtēšana
• Komandu vērtējumā tiks ņemti vērā 8 labākie rezultāti no jebkura 
vecuma vai dzimuma grupas, jebkurā svara kategorijā;
• ja sakrīt komandu punktu skaits, tad tiek skaitīts pirmo vietu skaits, 
ja tas sakrīt, tad otro utt., un ja šāds vietu skaits ir vienāds, tad 8 ko-
mandas labāko atlētu uzspiesto reižu summa.
• Dalībnieki sacentīsies šādās grupās un svara kategorijās:
• jaunieši (U18): 66 kg, 83 kg, 105 kg, +105 kg;
• juniori (U23): 66 kg, 83 kg, 105 kg, +105 kg;
• Vīri (oPeN): 66 kg, 83 kg, 105 kg, +105 kg;
• Veterāni 1 (o40): 66 kg, 83 kg, 105 kg, +105 kg;
• Veterāni 2 (o50): 66 kg, 83 kg, 105 kg, +105 kg;
• Veterāni 3 (060): 66 kg, 83 kg, 105 kg, +105 kg;
• Sievietes: 57 kg, +57 kg. 

7. Apbalvošana
• Čempionātā tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām trīs labākie sa-
censību dalībnieki pēc sacensību rezultātiem, katrā svara kategorijā 
jauniešu, junioru, open, veterānu 1, veterānu 2, veterānu 3 un sieviešu 
grupās.
• Trīs labākie sportisti absolūtajā vērtējumā jauniešu, junioru, vīriešu, 
veterānu 1, veterānu 2, veterānu 3 un sieviešu grupās tiks apbalvoti ar 
kausiem un balvām.
• Komandu cīņā ar kausiem tiks apbalvotas trīs labākās komandas.

8. Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana
• Komandu un individuālie pieteikumi iesniedzami līdz 23. februārim 
(plkst. 24.00).

9. Īpašie nosacījumi
• Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās) iespējams, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu.

Visu sacensību nolikumu lasiet www.incukalns.lv.
Sacensības atbalsta Inčukalna novada dome, 

„Spēka pasaule” un 
Latvijas Pauerliftinga federācija.

Didzis Lapiņš 

22. janvārī Inčukalna sporta kom-
pleksa baseinā risinājās peldēša-
nas sacensības bērniem „Gaujas 
jaunie talanti”. Ūdensceliņā čet-
rās grupās startēja 80 Inčukalna, 
Krimuldas un Līgatnes bērni ve-
cumā no 5 līdz 12 gadiem. Ma-
zākie sacentās 25 m brīvā stila 
peldējumā un uz muguras, kamēr 
lielākie spēkojās 50 m distancē 
brīvajā stilā un brasā.

Rezultāti apliecināja, ka novadā 
netrūkst talantīgu jaunu peldētāju, 
kuriem, ja pietiks uzcītības treniņos 
un cīņas spara sacensībās, ir visas 
iespējas nākotnē izaugt par meista-
rīgiem sportistiem. 

Pasākuma iniciators un organiza-
tors BjAC „Gauja” vadītājs Dmitrijs 
Tončinskis uzsvēra, ka sacensības ir 
obligāta bērnu sporta sastāvdaļa. 
Pirmkārt, sacensības nozīmē svēt-
kus pēc ikdienišķa ikdienas treniņu 
darba, kuros netrūkst azartisku 
emociju. otrkārt, tikai startējot sa-
censībās, jaunie sportisti var pārlie-
cināties par savu varējumu salīdzi-
nājumā ar vienaudžiem baseina bla-
kus ūdensceliņos. Tieši sacensībās 
katrs to dalībnieks mācās uzvarēt, 
reizēm arī – cieņpilni zaudēt. BjAC 
„Gauja” saka paldies firmām „Guli-
ver” un „Forevers”, kuras palīdzēja 
segt sacensību izmaksas.

Patlaban BjAC „Gauja” treneru 
Raitas Lapas, Diānas Ņikitinas un 
Pāvila Kondrahina vadībā ar peldē-
šanu regulāri nodarbojas 120 Inču-
kalna novada bērnu.

Inčukalna novada bērni jums 
saka PALDIES!

Sākot jauno 2017. gadu, vēlētos 

BjAC „Gauja” vārdā pateikties vis-
iem bērnu sporta pastāvīgajiem lab-
vēļiem Inčukalna novadā – edgaram 
Demidovam (SIA „Guliver”),  Artai 
jamsenai (SIA „Vangažu nafta”), 
Andrejam Ždanam (SIA „For evers”),  
Valerijam Kļimovam (SIA „Izoterms”), 
Viktoram Grūtupam (SIA „Rāmkal-
ni”),  Gustavam Zatleram (SIA „Cēsu 
alus”), Kasparam Liepiņam (SIA „Vid-
zemes ekomežs”), ojāram Berziņam 
un Mārim Bērziņam (SIA „Latgranu-
la”),  Peterim Lejniekam (SIA „Har-
vei Group”), Normundam Haguram 
(SIA „Attīstības tehnology”), janai 
Škutānei (SIA „PFAT tulkojumi”) 

un Inčukalna novada domei. Bez 
jūsu atbalsta daudzas BjAC „Gau-
ja” sportiskās ieceres pērn netiktu  
īstenotas. 

Mūsu centra darbinieku, treneru 
un, protams, visu daudzo „Gaujas” 
audzēkņu un viņu vecāku paldies  
šiem saprotošajiem un dāsnajiem 
uzņēmējiem, kuriem vārdos un dar-
bos nav vienaldzīga jaunās paau-
dzes nākotne Inčukalnā!

Lai mums kopējs un visiem veik-
smīgs šis jaunais gads! Uz raženu 
sadarbību arī nākotnē!

BjAC „Gauja” vārdā
Dmitrijs Tončinskis 

„Gaujas” jaunie peldētāji uzvar Krimuldā

SPoRTS

Inčukalnā sacenšas peldēšanas jaunie talanti
INČUKALNA SPoRTA KoMPLeKSS

Inčukalna sporta kompleksā 
norisināsies Latvijas III kausa posms 
spiešanā guļus uz reižu skaitu

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, 
dzīvoklis Siguldas ielā 254, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 42,4 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma pie-
derošajām 4240/320174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas iereģistrēts Rīgas rajona tiesas Vangažu 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 10000026050054. īpašuma kadastra nr. 80179001267.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas 
brīža līdz 2017. gada 17.  marta plkst. 14.00.

Izsole notiks 2017. gada 17. martā plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena – 10 000 eiro.

Nodrošinājums, 10% no sākumcenas, tas ir 1000 eiro, un dalības maksa 100 eiro apmērā iemaksājami līdz 2017. 
gada 17. martam plkst. 14.00. Soļa apmērs – 500 eiro. 

Pirkuma samaksa veicama eiro 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma izsoles dienas.

PAZIŅojUMS PAR IZSoLI
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Pasākumi Vangažu kultūras  
namā februārī
Piektdien, 10. februārī, plkst. 15.00 
Popielas atlase (bez skatītājiem)
Aicināts ikviens atdarināt populāru dziedātāju un sameklēt atbilstošu 
video.

Piektdien, 10. februārī, plkst. 17.30
Ziemas spēles un rotaļas 
pie kultūras nama
Plkst. 18.30 „Teātris un es” piedāvā izrādi bērniem
 „Toms pret superpelēm” 
jautra komēdija par to, kā sadzīvot savā starpā. 
Ieeja brīva.

Sestdien, 18. februārī, plkst. 13.00 
Popielas fināls 
Ieeja – 1,00 eiro.
Žūrijas apspriedes laikā dejos estrādes deju grupa „Ciprese”.

Piektdien, 24. februārī, plkst. 19.30  
mākslas filma, komēdija „Svingeri”
Šī filma ir viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. 
Visus filmas personāžus vieno vēlme pēc flirta, vai tas būtu partneris 
svingeru vakarā vai nejauši sastapts svešinieks uz balkona.
Režisors: Andrejs Ēķis, lomās: Intars Rešetins, Kristīne Nevarauska, jānis 
jubalts, elīna Vāne, Ģirts Ķesteris, Kristīne Belicka, jurijs Djakonovs. 
Ieeja – 3,00 eiro. Ieeja no 16 gadu vecuma!

Sestdien, 25. februārī, plkst. 18.30 
Baltinavas pagasta dramatiskā teātra kolektīva „Palādas” 
komēdija „Ontana traģēdija” 4. daļa
Anna mācās ceļu satiksmes noteikumus, lai varētu vadīt laimēto auto, 
jo Antons nevēlas būt par šoferi, taču iecere pārvēršas dziļā traģēdijā 
abām pusēm. 
Biļetes iepriekšpārdošanā darba dienās pēc plkst. 15.00 pie dežuranta.  
Ieeja – 4,00 eiro

Martā
Piektdien, 10. martā, plkst. 10.00 
Valmieras kinostudija piedāvā izrādi bērniem 
„Smurfiņi un meža olimpiāde”
Smurfu mežā notiek olimpiskās spēles. Smurfiņi tām cītīgi gatavojas. 
Pilnīgi negaidot, sacensībām piesakās arī sarkanais smurfs Sārtvaidzis, 
kurš ir nolēmis uzvarēt ar ne visai godīgiem paņēmieniem. Līdz ar to cīņa 
par uzvaru smurfiņiem kļūst daudz, daudz grūtāka. Vai godīgums uzvarēs 
viltību, vai draudzība pārspēs visas likstas?    
Papildus izrādei izsludinām zīmējumu konkursu „Smurfiņi un sports”!  
Aicinām ikvienu mazo skatītāju uzīmēt smurfiņus sportojam.
Ieeja – 3,50 eiro

Sestdien, 11. martā, plkst. 14.00 
„Krievu kadriļa” aicina uz koncertu 
„Mīlot sievieti” 
Piedalās krievu, ukraiņu, baltkrievu vokālie ansambļi un deju kolektīvi.
Plkst. 18.00 atpūtas vakars ar groziņiem. Programmā diskotēka, spēles 
un konkursi. 
Ieeja – 3 eiro (ielūgumus var iegādāties kultūras namā darba dienās pēc 
15.00 pie dežuranta, tālr. 67995425).

Ar Inčukalna novada domes 2016. gada 21. decembra lēmumu Nr.1837.§ ir aktualizētas adreses vairākiem zemāk 
norādītajiem objektiem, kas atrodas Inčukalna novada ciemu teritorijās, bet iepriekš noteiktās adreses neatbilst 
LR Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 36. punkta prasībām.

Nr.
p.k.

Zemes vienī-
bas kad. apz.

Ēku/būvju kad. 
apz. Līdzšinējā adrese Jaunā adrese

1. 80640020052 80640020052001, 
002, 003, 005, 006

„Simsoni”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Simsoni”, Krustiņi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

2. 80640020168 80640020168001, 
002, 003, 007, 008

„Šalkas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Šalkas”, Krustiņi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

3. 80640020196 „Liepnas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Liepnas”, Krustiņi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

4. 80640020200
80640020200001, 
002, 003, 004, 005, 
006

„Skujiņas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141;

„Skujiņas”, Krustiņi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

5. 80640020262 80640020262001, 
002

„Saulstariņi”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141;

„Saulstariņi”, Krustiņi, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

6. 80640020538 80640020538001, 
002

„Vītiņkalni”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Vītiņkalni”, Krustiņi, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

7. 80640020590
„Mūsmājas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., 
LV2141

„Mūsmājas”, Krustiņi, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

8. 80640020597 „otto”, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov., LV2141

„otto”, Krustiņi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

9. 80640020656 80640020656001 „Rūči”, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov., LV2141

„Rūči”, Krustiņi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

10. 80640020601
80640020188001, 
002, 003, 005, 010, 
012, 013

„Sauleskalni”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Sauleskalni”, Gauja, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

11. 80640020608 80640020608001, 
002, 003, 004

“Ķiršukalni”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Ķiršukalni”, Gauja, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

12. 80640050014 80640050014001, 
002, 003, 004

„Druvas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2136

„Druvas”, Griķi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

13. 80640050020 80640050020001, 
002, 003

„egļukalni”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„egļukalni”, Griķi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

14. 80640050030 80640050030001, 
002

„Mežmalas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Mežmalas”, Griķi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

15. 80640050049 80640050049001 „Cielavas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Cielavas”, Griķi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

16. 80640050053 80640050053001 „Rači”, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov., LV2141

„Rači”, Griķi, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov.

17. 80640050130 80640050130001 „Saules 3”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Saules 3”, Griķi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

18. 80640050132 80640050132001, 
002

„Dole”, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov., LV2141

„Dole”, Griķi, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov.

19. 80640050162 80640050062003 „Māteri”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Māteri”, Griķi, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

20. 80640050164 „āres”, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov., LV2141

”āres”, Griķi, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov.

21. 80640060186 80640060186001 „Brīvzemnieki”, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov., LV2141

„Brīvzemnieki”, Inčukalns, Inčukal-
na pag., Inčukalna nov.

22. 80640060402 „Paipalas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Paipalas”, Inčukalns, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

23. 80640060630 80640060630001, 
003, 004

„Ankoriņi”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Ankoriņi”, Inčukalns, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

24. 80640060716 „Papardes 2”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Papardes 2”, Inčukalns, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

25. 80640080018 80640080018001 „Astras”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Astras”, Meža miers, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

26. 80640080019 80640080019001 „jaunblomi”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„jaunblomi”, Meža miers, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

27. 80640080022 80640080022001, 
002

„Zaļkalni”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Zaļkalni”, Meža miers, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

28. 80640080054 80640080054001, 
002, 006, 009

„Gobkalni”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Gobkalni”, Meža miers, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

29. 80640080067 „Zemeņlauki”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Zemeņlauki”, Meža miers, Inčukal-
na pag., Inčukalna nov.

30. 80640080068 80640080068001, 
002

„Dzilnas”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Dzilnas”, Meža miers, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

31. 80640080088 80640080088001, 
002, 003, 004

„Siliņi”, Inčukalna pag., Inču-
kalna nov., LV2141

„Siliņi”, Meža miers, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov.

32. 80640080146 80640080146001, 
003, 004, 005

„Bērzkrasti”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2136

„Bērzkrasti”, Meža miers, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

33. 80640080857 „Māllēpes”, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV2141

„Māllēpes”, Meža miers, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov.

Inčukalna novada domes zemes ierīkotāja Sintija Veinberga 

INČUKALNA NoVADA PAŠVALDīBA INFoRMĒ PASāKUMI
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PAR ZUPAS VIRTUVI
Karstā zupa turpmāk katru trešdienu Inčukalna centrā

• Dienas centrā „SARMA” – Atmodas ielā 1, Inčukalnā, 
no plkst. 9.00 līdz 10.00;

• Līdzi jāņem slēdzams trauks, 
kurā var ieliet karstu zupu. Porcijas lielums – 0,5 l;

• Pirmā zupas izdale notika jau 4. janvārī.

AGĪKS „Vangažu moto” 
12. martā plkst.19.00 Vangažu kultūras namā 

aicina uz kopsapulci. 

SIA „CEMETY” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar kapsētu digitalizāciju, 
kapsētu digitalizācijas un informācijas uzturēšanas sistēmas izstrādi un 
apkalpošanu. Sistēma izveidota sadarbībā ar pašvaldībām un kapsētu 
apsaimniekošanas speciālistiem. Datu ievade un informācijas apstrāde 
izveidota maksimāli ērta jebkura vecuma lietotājiem.

Sistēma „CeMeTY” paredzēta gan kapsētu uzturētāju un apsaimniekotāju, 
gan iedzīvotāju ērtībai. Tādēļ ir pieejami divi portāli: viens – kapsētu 
pārvaldniekiem, otrs – iedzīvotājiem apbedīto informācijas meklēšanai un 
apskatīšanai kartēs.
Kapsētu pārvaldniekiem piedāvā:
• Digitalizētu kapsētas plānu/karti;
• Kapa vietu īpašnieku, kapa vietu, apbedījumu kapa vietās uzturēšanu un 
papildināšanu;
• Kapa vietu aktēšanu, līgumu sagatavošanu un izdrukas;
• Rēķinu sagatavošanu un izdrukas, iespēju integrēties ar norēķinu 
sistēmām;
• Kapsētas notikumu kalendāra uzturēšanu;
• Kapsētas profila uzturēšanu;
• Kapa vietu un apbedījumu statistiku, prognozes u. c.
Iedzīvotājiem piedāvā:
• Apbedīto meklēšanu;
•  Apbedīto un kapa vietu informācijas papildināšanu (foto, dzīvesstāsti, 
piemiņas ieraksti u.c.);
• Kapsētas aktualitāšu informāciju (kapusvētki, svecīšu vakari u.c. notikumi).
• Bez papildu maksas tiek nodrošināts kapsētas profils;
• Bez papildu maksas tiek nodrošināta publiskā portāla daļa, kurā iespējams 
meklēt un apskatīt apbedīto informāciju;
• jebkurā brīdī iespējams saņemt datus prasītajos formātos.
Inčukalna novada iedzīvotāji ir aicināti apskatīt sistēmas mājaslapu: 
https://www.cemety.lv/ un sniegt informāciju par zināmajām apbedījuma 
vietām. Informāciju var sniegt arī Inčukalna novada kapu uzraudzei 
Veltai Lucei pa tālruni 29375462.
Šobrīd digitāli pieejama informācija par Inčukalna Vecajiem kapiem, bet 
paredzēts, ka jau šogad tā būs arī par jaunajiem kapiem. 

Dienas centrs „Sarma” 
aicina pievienoties ikvienu interesentu 

„ADĪTĀJU KLUBIŅAM”,
 

kurā, jauki pavadot laiku, dalīsimies savstarpējā pieredzē 
kopīgu rokdarbu darināšanā!

Pirmā tikšanās 15.02.2017. plkst. 11.00. 
Tālrunis uzziņām: 67977102, 26437786.

20. janvārī Vangažu kultūras namā notika estrādes deju grupas „Ciprese” koncerts. Šis gads dejotājiem ir īpašs, jo 
pavasarī tiks svinēta 25 gadu darbības jubileja. Koncertā piedalījās visu vecumu grupas, arī  vidējās paaudzes tau-
tas deju kolektīvs „U.P.S.”. Pa šiem gadiem „Cipreses” dalībnieku skaits ir ļoti audzis, un kolektīvā dejo jau daudzu 
bijušo dejotāju bērni. Dejotāji kā vienmēr uzstājās ar aizrautību un prieku un sniedza skatītājiem brīnišķīgu emocio-
nālu baudījumu. Paldies deju skolotājai Ilonai Petrovskai! Lai radošs jubilejas gads!

FoToMIRKLIS

Ar vērienīgu koncertu sācies 
deju grupas „Ciprese” jubilejas gads

DIeNAS CeNTRS „SARMA”

PAZIŅojUMS

Sadarbībā ar pašvaldībām un kapsētu apsaimniekoša-
nas speciālistiem Latvijā ir izveidota digitalizēta kapsētu 
sistēma „CEMETY”

SoCIāLā DIeNeSTA INFoRMāCIjA

Inčukalna novada Sociālais dienests 
sirsnīgi sveic jubilārus, kuri februārī svin 

75, 80, 85, 90 un vairāk. 
Lai laba veselība un daudz iemeslu smaidīt!

APSVeICAM


