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Apstiprināts šī gada budžets
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ŠAJĀ NUMURĀŠAJĀ NUMURĀ

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA 
JAUNUMI
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Februārī Inčukalna novada deputāti apstiprināja 2011.gada budžetu. 
Lūk, neliels ieskats tajā.

Sastādot 2011.gada budžetu ievērots likuma „Par pašvaldībām” 14., 21., un 46. pants, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., un 17. pants un likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” 12.pants.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi
Inčukalna pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2011.gadā, ko veido pamatbudžeta un 

speciālā budžeta ieņēmumi, plānoti Ls 4012336. Budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2010.
gadu, ir samazinājušies par 18%.

Pamatbudžets - tā ir budžeta ieņēmumu daļa, ko veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvo-
tāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), ne nodokļu ieņēmumi (pašvaldības 
nodevas, ieņēmumi no pašvaldības piekritīgās mantas realizācijas, maksājumi no iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem), maksājumi no valsts budžeta.

Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētos ieņēmumu avotus - privatizācijas 
fondu, dabas resursu nodokli. Speciālā budžeta līdzekļi, saskaņā ar likumdošanu, tiek no-
virzīti konkrētu pasākumu realizācijai.

Inčukalna pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti Ls 3937386, 
kas salīdzinājumā ar 2010.gadu ir samazinājušies par 18%.

Pašvaldības budžeta izdevumi
Inčukalna pašvaldības 2011.gada kopbudžeta izdevumi plānoti Ls 4812200, tai 

skaitā: 
• pašvaldības pamatbudžeta izdevumi Ls 4013190;
• speciālā budžeta izdevumi Ls 100070 palielinājums salīdzinot ar 2010.gadu par 40 %. 
To ietekmē līdzekļu atlikums uz gada sākumu.
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INČUKALNA TAUTAS NAMA 
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Izpildvaras institūcija
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes 

funkcijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldī-
bām” nodrošina Inčukalna novada dome. Šo 
funkciju realizāciju pamatojoties un apstipri-
nāto pašvaldības domes nolikumu, racionāli 
un likumīgi, izmantojot pašvaldības rīcībā 
esošos resursus, nodrošina ievēlētie deputāti, 
domes vadība un struktūrvienības. 

Pašvaldības izveidoto struktūrvienību 
kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju 
administrēšana. Pašvaldības pārvaldes dar-
bības nodrošināšanai 2011.gadā paredzēti 
Ls309563, tas ir 6,4% no kopbudžeta iz-
devumiem. 
Izglītība

Izglītības vajadzībām plānots izlietot 
Ls 2152998. No valsts mērķdotācijas pe-
dagogu atlīdzībai, kas aprēķināta astoņiem 
mēnešiem 2011.gadā - Ls 373895, vecāku 
iemaksas par bērnu ēdināšanu PII  „Minka”, 
„Jancis” Ls 45400, vecāku līdzdalības mak-
sājums par mūzikas skolu Ls 12150.

Inčukalna pašvaldības izglītības sistēmā 
ietilpst 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 
viena pamatskola, viena vidusskola, Mū-
zikas un mākslas skola.

Pašvaldības budžeta līdzekļi paredzēti 
pašvaldības izglītības iestāžu administra-
tīvā un saimnieciskā personāla, pirmskolas 
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku 
atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai, 
izglītības iestāžu uzturēšanai un materiāli 
tehniskās bāzes nostiprināšanai,  papildus 
fi nansējums pulciņu darbam skolā.

2011.gadā Inčukalna novada pašvaldība 

izglītības iestāžu mācību darbam plāno:
• Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidus-
skolas siltināšana ar valsts investīciju fonda 
līdzfi nansējumu Ls 820000, datorizācijas 
projekts – Ls 25600, skolēnu autobusa ie-
gāde par Eiropas līdzekļiem Ls 35000 (paš-
valdības līdzfi nansējums – Ls 5230). 
• Savstarpējie norēķini ar citām pašvaldības 
izglītības iestādēm par pakalpojumu snieg-
šanu – Ls 120000. 
Sociālā apdrošināšana un sociālā 
nodrošināšana

Sociālai palīdzībai no pašvaldī-
bas 2011.gada budžeta plānots izlietot 
Ls 900801, palielinājums salīdzinot ar 
2010.gadu – 4%.

Pabalstiem un palīdzībai trūcīgiem un 
maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem 
2011.gadā plānoti Ls 362939,-, palielinā-
jums - 20%.

Inčukalna novada pašvaldība 2011.gada 
budžetā ir paredzējusi Ls 122639,- pabals-
tam garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai, izdevumi salīdzinot ar 
2010.gadu palielināti par 37%.

Arī 2011.gadā pašvaldība piešķirs vien-
reizēju pabalstu Ls 100,- katra jaundzimušā 
aprūpei ar nosacījumu, ka vecāki ir dekla-
rējuši savu dzīvesvietu Inčukalna novadā, 
un vienreizējo apbedīšanas pabalstu Ls 70. 
Inčukalna novada dome ir piešķīrusi brīv-
pusdienas bērniem no trūcīgām un mazno-
drošinātām ģimenēm Inčukalna pamatskolā 
un Vangažu vidusskolā 2010./2011. mācību 
gadam Ls 32000.

Pašvaldība pilnībā fi nansē dienas cen-

tra „Sarma”, dienas centra „Vangaži” un 
dienas centra „Gauja” darbību, kopējais 
fi nansējums Ls 34958.

Sociālai aprūpei mājās 2011.gadā pare-
dzēts fi nansējums Ls 16008,- fi nansējums 
salīdzinot ar 2010.gadu palielināts par 18%.

Bērnu bāreņu aprūpei Ls 32760 (ārpus ģi-
menes aprūpē SOS ciematā Valmierā atrodas 8 
bērni, Īslīcē – 5, audžuģimenēs – 6, viens bērns 
atrodas VSAC „Kurzeme” fi l. „Liepāja”). 
Brīvais laiks, sports, kultūra, tūrisms

Kopējais brīvā laika, kultūras un 
sporta nozares fi nansējums 2011.gadā ir 
Ls 424940.
• Pašvaldības fi nansējums-Ls 378760.
• Pašu iestāžu maksas pakalpojumi - 
Ls 46180.

Finansējums salīdzinājumā ar 2010.
gadu samazinājies par 11%. Finansējuma 
sadalījums, sporta un kultūras nozarē 2011.
gadā paredzēts:

• Sporta pasākumi - Ls 11200,-
• Kultūras pasākumi Ls 9250,-
• Iestāžu uzturēšana Ls 387253,-.
Mākslinieciskās pašdarbības  kolektīvi 

Inčukalns Ls 15320,-, Vangaži Ls 7767,-
Laikraksts „Novada Vēstis” Ls 3400,-.

No pašvaldības budžeta tiek fi nansēts 
tautas nams Inčukalnā, kultūras nams Van-
gažos, apvienotā bibliotēka Inčukalnā ar 
fi liāli Vangažos, sporta komplekss ,sporta 
pasākumi. Tiek piešķirti līdzekļi divu koru 
un pūtēju orķestra, 3 deju kolektīvu un 5 
vokālo ansambļu (bērnu, sieviešu, krievu, 
ukraiņu, baltkrievu) māksliniecisko vadī-
tāju apmaksai.

N.p.k. Nosaukums Fonda nosaukums un 
līdzfi nansējums % Īstenošanas gads Kopsumma ( Ls) Pašvaldības 

līdzfi nansējums (Ls)

1. Izglītības iestāžu  informatizācija, Vienošanās Nr. 
3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/546 ERAF, 100% 2010.-2011. 35599,68 0,00

2.
Inčukalna novada domes attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana, Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/041/059

ESF, 100% 2011.-2013.(1.
cet.) 50000,00 0,00

3.

Inčukalna novada domes pašvaldības izglītības ēku- 
Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija, 
veicot energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot oglekļa 
dioksīda emisijas samazinājumu,  Nr. KPFI-7/14.

KPFI, 85% 2011. 817814,49 122672,17

4.  Drošais ceļš iedzīvotājiem (Gauja), Vienošanās 
Nr.3DP/3.2.1.3./10/APIA/CFLA/042/035 ERAF, 79% 2011. 75520,32 14160,07

5. Drošais ceļš uz skolu (Inčukalns), Vienošanās Nr. 
3DP/3.2.1.3./10/APIA/CFLA/043/036 ERAF, 79% 2011. 65405,55 12263,55

6. Vāveres ielas un Zvaigžņu ielas posma rekonstrukcija,  Nr. 
10-04-L32100-000103 

ELFLA, 90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām 
(ir mainījušās projekta 
izmaksas un palielināts 
pašvaldības līdzfi nansējums)

2011.-2012. 110000,00 70000,00

7. Krasta ielas posmu rekonstrukcija, Nr. 10-04-L3210-
000254

ELFLA, 90% no projekta 
attiecināmajām izmaksām 
(ir mainījušās projekta 
izmaksas un palielināts 
pašvaldības līdzfi nansējums)

2011.-2012. 50000,00 35000,00

8. 
Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas 
centrā “Gauja”, Vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/
VRAA/063/018 

ERAF, 79% 2010.-2011. 13223,00 2480,00

Kopā: 1217563,04 256575,79

Galvenie uzdevumi (projekti) novadā 2011. gadā (kopsavilkums uz 16.02.2011.)

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Tautsaimniecībā tiks sakārtota ūdenssaimniecība Kārļzemniekos, skrusteņa nomaiņa Gaujā, 
ciklona nomaiņa Inčukalna katlu mājā, dzīvojamās mājas remonts Kārļzemnieki-4, u.c.
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INČUKALNA NOVADA DOMES INČUKALNA NOVADA DOMES 
FEBRUĀRA SVARĪGĀKIE LĒMUMIFEBRUĀRA SVARĪGĀKIE LĒMUMI

Tulkojums: SIA “Tulko”

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В 
ФЕВРАЛЕФЕВРАЛЕ

• Slēgt līgumu ar SIA „Vangažu namsaim-
nieks” par Vangažu pilsētas pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošo teritoriju ap-
saimniekošanu līdz 31. 12.2011. 
• Piešķirt sporta deju dejotājam treniņa 
procesa nodrošināšanai un sacensību at-
balstam fi nansiālu atbalstu Ls 50,- ap-
mērā.
• Atteikt fi nansiālu atbalstu Inčukalna 
handbola komandai sakarā ar 2011.gada 
budžeta samazinājumu. 
• Piešķirt Inčukalna Galda hokeja kluba 
junioriem autobusu uz Ventspilī notiekošo 
Latvijas čempionātu Galda hokejā.
• 1.Atļaut Inčukalnā 2011. gadā rīkot ga-
datirgus, laukumā pie stacijas:
10.aprīlī - Pavasara gadatirgus;
15.maijā - Zaļās rotas gadatirgus;
18.jūnijā - Amatnieku gadatirgus;
21.augustā - Gadatirgus „Pretī skolai”;
16.oktobrī - Rudens gadatirgus;
11.decembrī - Ziemassvētku gadatirgus.
2. Atļaut Vangažu pilsētas laukumā Vi-
dzemes ielā 8, Vangažos 2011.gadā vien-
reiz mēnesī rīkot gadatirgus:
19.martā - Pavasara gadatirgus;
16.aprīlī - Lieldienu gadatirgus;
14.maijā - Gadatirgus;
18.jūnijā - Jāņu gadatirgus;
16.jūlijā - Gadatirgus;
20.augustā - Gadatirgus;
17.septembrī - Miķeļdienas gadatirgus;
15.oktobrī - Rudens velšu gadatirgus;
19.novembrī - Valsts un pilsētas svētkiem 
veltīts gadatirgus;
17.decembrī - Ziemassvētku gadatirgus.
• Nepiešķirt vienreiz mēnesī bezmaksas 
transportu pensionāru nokļūšanai uz Si-
guldu un atpakaļ.
• Rakstīt vēstuli LR Izglītības un zināt-
nes ministrijai ar lūgumu sakārtot īpašumu 
Gaujas ielā 25, Vangažos, pievienojot klāt 
uzņemtās fotogrāfi jas, pēc tam skatīt jau-
tājumu atkārtoti.
• Apstiprināt Inčukalna novada notei-
kumus „Noteikumi par kompensācijas 
mācību izdevumu segšanai piešķiršanas 
kārtību Inčukalna novada pašvaldības 
darbiniekiem”. 
• Atcelt 2010. gada 16. novembra Inču-
kalna novada domes lēmumu “Par PSIA 
“ Vangažu avots” valdes locekļu ievēlē-
šanu” daļā par valdes locekļu pilnvaru 
apstiprināšanu. Apstiprināt ar 2011. gada 
1. martu PSIA „Vangažu avots valdi trīs 
cilvēku sastāvā nosakot pilnvaru termiņu 
uz trīs gadiem: Guntars Indriksons, Ar-
mands Cīrulnieks, Antons Geiba.

• Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 4/2011 
“Par Inčukalna novada pašvaldības bu-
džetu 2011. gadam.”. 
• Uzdot Inčukalna novada Inčukalna Tautas 
nama vadītājai I.Freimanei nodrošināt12.
februārī notikuša ziedojumu koncerta ie-
ņēmumu Ls272, - apmērā ieskaitīšanu In-
čukalna novada domes ziedojumu kontā 
noteikta mērķa - Inčukalna pamatskolas 
un Tautas nama pūtēju orķestra pieredzes 
koncertbraucienam uz Inčukalna novada 
Vangažu pilsētas sadraudzības pilsētu 
Saui (Saue) Igaunijas Republikā.
• U.c.

• Заключить договор с ООО «Van-
gažu namsaimnieks» о хозяйственном 
об служивании  наход ящихс я 
в  собственности  и  владении 
самоуправления города Вангажи 
территорий до 31.12.2011. 
• Выделить танцору спортивных танцев 
для обеспечения тренировочного 
процесса и поддержки соревнований 
финансовую поддержку в размере Ls 
50,–.
• Отказать инчукалнской футбольной 
команде в финансовой поддержке в 
связи с уменьшением бюджета 2011 
года.
• Выделить юниорам Инчукалнского 
клуба настольного хоккея автобус для 
поездки на проходящий в Вентспилсе 
чемпионат Латвии по настольному 
хоккею.
• 1. Разрешить в 2011 году провести 
следующие ярмарки в Инчукалнсе на 
площади у станции:
10 апреля – Весенняя ярмарка;
15 мая – Ярмарка зеленого убранства;
18 июня – Ярмарка ремесленников;
21 августа – Ярмарка «Навстречу 
школе»;
16 октября – Осенняя ярмарка;
11 декабря – Рождественская ярмарка.
2. Разрешить в 2011 году ежемесячно 
проводить ярмарки на площади города 
Вангажи по адресу ул. Видземес 8, 
Вангажи:
19 марта – Весенняя ярмарка;
16 апреля – Пасхальная ярмарка;
14 мая – Ярмарка;
18 июня – Ярмарка в честь Янова дня;
16 июля  – Ярмарка;
20 августа – Ярмарка;

17 сентября – Ярмарка в честь дня 
Микелиса;
15 октября – Ярмарка даров осени;
19 ноября – Ярмарка, посвященная 
государственному  празднику  и 
празднику города;
17 декабря – Рождественская ярмарка.
• Не выделять ежемесячно бесплатный 
транспорт для доставки пенсионеров в 
Сигулду и обратно.
• Написать письмо Министерству 
образования и науки ЛР с просьбой 
привести в порядок собственность по 
адресу ул. Гауяс 25, Вангажи, приложив 
сделанные фотографии, после этого 
рассмотреть вопрос повторно.
• Утвердить правила Инчукалнского 
края «Правила о порядке выделения 
компенсации на покрытие расходов 
на учебу работникам самоуправления 
Инчукалнского края». 
•  Отменить  решение  думы 
Инчукалнского края «Об избрании 
членов правления ООО самоуправления 
«Vangažu avots»» от 16 ноября 2010 
года в части, касающейся утверждения 
полномочий членов правления. 
Утвердить с 1 марта 2011 года правление 
ООО самоуправления «Vangažu avots» 
в составе трех человек, установив 
срок полномочий три года: Гунтарс 
Индриксонс, Армандс Цирулниекс, 
Антонс Гейба.
• Принять обязательные правила № 
4/2011 «О бюджете самоуправления 
Инчукалнского края на 2011 год». 
•  Поручить  руководителю 
Инчукалнского народного дома 
Инчукалнского края И. Фреймане 
обеспечить зачисление доходов 
от  состоявшегося  в  феврале 
благотворительного концерта в размере 
Ls 272,– на счет для пожертвований думы 
Инчукалнского края для определенной 
цели – концертной поездки по обмену 
опытом Инчукалнской основной школы 
и духового оркестра Народного дома 
в город Сауэ Эстонской Республики 
– город-побратим города Вангажи 
Инчукалнского края.
•Прочее. 



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS44
SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKAS INČU-
KALNA NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI Nr. 2/2011 “PAR MATE-
RIĀLĀS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBU INČUKALNA NOVADĀ”. 

Apstiprināti ar Inčukalna novada do-
mes 2011.gada 19.janvāra sēdes lēmumu, 
protokols Nr.1-9.§. 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu.
I.VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1.Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir 
sniegt materiālu pabalstu personām/ģimenēm, 
neizvērtējot to materiālo stāvokli. 
1.2.Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības 
pabalstu sniegšanas un saņemšanas kārtību, per-
sonām/ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu 
ir deklarējušas  Inčukalna novadā un ir sasnie-
dzamas Inčukalna novada domes administratī-
vajā teritorijā.
1.3.Šie noteikumi nosaka Inčukalna novada 
materiālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu 
apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtību.
II.MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABAL-
STU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu 
lemj Inčukalna novada Sociālais dienests, saņemot 
personas iesniegumu un tam pievienotos nepiecie-
šamos dokumentus:
2.1.1. rehabilitācijas pabalsta saņemšanai Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums;
2.1.2. pabalsta ārkārtas situācijā saņemšanai So-
ciālajā dienestā jāiesniedz atzinums no iestādes 
par esošo problēmu (slimnīcas, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests);
2.1.3. apbedīšanas pabalsta saņemšanai Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz miršanas apliecības ko-
pija, uzrādot oriģinālu;
2.1.4. dzimšanas pabalsta saņemšanai Sociālajā 
dienestā jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija, 
uzrādot oriģinālu;
2.1.5. pabalsta sodu izcietušām personām, kuras 
atgriezušās no ieslodzījuma, saņemšanai Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz Ieslodzījuma vietu pār-
valdes izdota izziņa par atbrīvošanu pēc brīvī-
bas atņemšanas soda izciešanas kopija, uzrādot 
oriģinālu;
2.1.6. Inčukalna novada represētām personām 
Sociālajā dienestā jāiesniedz represētās personas 
apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
2.1.7. Ziemassvētku atbalsts pirmās grupas 
invalīdiem, bērniem invalīdiem un invalīdiem 
kopš bērnības, iesniedzot Sociālajā dienestā 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas atzinumu.
III.  VIENREIZĒJIE MATERIĀ-
LĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI, NEIZ-
VĒRTĒJOT ĢIMENES/PERSONAS 
IENĀKUMUS
3.1. Pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem 
kopš bērnības rehabilitācijai 1 reizi gadā Ls 
70,- .
3.2. Pabalsts ārkārtas situācijās (stihiskas nelai-

mes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kas 
saistīti ar veselības problēmām) līdz Ls 300.
3.3. Apbedīšanas pabalsts Inčukalna novadā dekla-
rētajiem iedzīvotājiem Ls 70,00 apmērā, izmaksājot 
personai, kura uzņemas apbedīšanu un uzrādījusi 
personas miršanas apliecību, pabalsta pieprasīšanas 
termiņš 6 mēneši.
3.4. Dzimšanas pabalsts Ls 100,- par katru 
jaundzimušo bērnu, ja bērna un vismaz viena 
no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir In-
čukalna novadā, pabalsta pieprasīšanas termiņš 
6 mēneši.
3.5. Pabalsts sodu izcietušajām personām, ku-
ras atgriezušās no ieslodzījuma, 50% no valstī 
noteiktās minimālās algas apmēra.
3.6. Pabalsts Inčukalna novada represētajiem 
līdz Ls 30,- gadā.  
 IV. MATERIĀLAIS ATBALSTS ATSEVIŠ-
ĶĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM
4. Pašvaldība neizvērtējot personas ienākumus, 
var piešķirt personai vienreizēju netestētu ma-
teriālo atbalstu Ziemassvētkos:
4.1. Pirmās grupas invalīdiem, bērniem invalī-
diem un invalīdiem kopš bērnības Ls 20,-  Zie-
massvētkos.
4.2. Atbalsts pensionāriem, kuri ievietoti aprū-
pes centros, Ziemassvētkos, līdz Ls 5,00 paci-
ņām.
4.3. Atbalsts pirmskolas vecuma bērniem ar Zie-
massvētku paciņām līdz Ls 5,- uz bērnu.
4.4. Materiālais atbalsts aizbildņu ģimenēm Zie-
massvētkos līdz Ls 20,- uz bērnu.
V.LĒMUMA PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 
5.1. Lēmumus, kuri pieņemti Sociālajā dienestā, 
klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada 
domē.  
5.2. Ja domes lēmums klientu neapmierina, tam 
ir tiesības lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona  tiesā, likumā noteiktajā kārtībā.
VI. PĀREJAS NOTEIKUMI
6.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi spēku 
zaudē Inčukalna novada domes 2010.gada 
16.novembra saistošie noteikumi Nr.25/2010, 
„Par materiālās palīdzības piešķiršanas kār-
tību”. 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  
Nr.4/2011 “Par Inčukalna novada paš-
valdības budžetu 2011. gadam.”

Novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Apstiprināti ar Inčukalna novada do-
mes 2011.gada 25.februāra ārkārtas sēdes 
lēmumu, protokols Nr.3-1.§.

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 
14.,21.,46.p. un likumu ”Par pašvaldību budže-
tiem” 2.,7.,11,15.,16.,17.p.,likuma „Par budžetu un 
fi nanšu vadību” 11.un 41.p.,likuma ” Par nodokļiem 
un nodevām”  12.p..Papildus ņemti vērā Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku at-
līdzības likums ,MK noteikumi  Nr.1031 „Noteikumi 
par budžetu izdevumu klasifi kāciju atbilstoši eko-
nomiskajām kategorijām”, MK noteikumi  Nr.1032  
„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifi kāciju”.
1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamat-
budžetu 2011.gadam ieņēmumos  3937386 latu  
apmērā.
2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamat-
budžetu 2011.gadam izdevumos 4712130 latu 

apmērā pa ekonomiskās  klasifi kācijas kodiem  
un funkcionālajām kategorijām.
3. Noteikt  fi nansējumu no Valsts Kases  2011.
gadā  297050 latu apmērā, t.sk. aizņēmumu at-
maksu  202950 latu apmērā, t.sk. Valsts Kasei 
-201920 latu apmērā, SIA HANSA līzings-1030 
latu apmērā, saņemt aizņēmumu no Valsts Kases 
Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas 
siltināšanas projektu realizēšanai 500000 latu 
apmērā
4. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta nau-
das līdzekļu atlikumu uz 2011.gada 1. janvāri  
589012 latu apmērā, t.sk. P/a Sociālās aprūpes 
māja „Gauja” naudas līdzekļu atlikums – 38293 
lati
5. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamat-
budžeta izdevumus 2011.gadam pa Inčukalna 
novada struktūrvienībām, iestādēm saskaņā ar 
pielikumu Nr.3.
6. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu 
atlikumu Inčukalna novada pašvaldības pamat-
budžetā uz pārskata perioda beigām 160000 latu 
apmērā.
7. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu ,galvo-
jumu un citu saistību pārskatu.
8. Noteikt Inčukalna novada  pašvaldības spe-
ciālo budžetu 2011.gadam ieņēmumos 74950 latu 
apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.5
9. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības speciālo 
budžetu 2011.gadam izdevumos 100070 latu ap-
mērā  atbilstoši funkcionālajām un ekonomiska-
jām kategorijām  saskaņā ar pielikumu Nr.6, pa 
izdevumu mērķiem saskaņā ar pielikumu Nr.7
10. Apstiprināt Inčukalna novada  pašvaldības 
speciālā  budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 
2011. gada 1.janvāri 112254 latu apmērā, t.sk. 
dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikums - 57190 
latu apmērā, autoceļu līdzekļu atlikums- 52811 
latu apmērā, pārējie ieņēmumi-2253 latu ap-
mērā
11. Apstiprināt ziņojumu par 2011.gada budžetu. 
Pielikums Nr.8
12. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji ap-
stiprina pašvaldības iestāžu ieņēmumu un izde-
vumu tāmes un noslēdz fi nansēšanas līgumu par 
fi nansējumu.
13. Pašvaldības budžeta plāns ir noteikts sīkākajā 
sadalījumā pa izdevumu kodu grupām. Iestāžu 
un struktūrvienību vadītājiem ir tiesības rīkoties 
ar pašvaldības budžeta līdzekļiem plānoto izde-
vumu robežās. Atsevišķos gadījumos ar domes 
fi nansu daļas vadītājas un domes priekšsēdētāja 
saskaņojumu, iesniedzot priekšlikumu par paš-
valdības budžeta izmaiņām, drīkst  veikt maksā-
jumus nepārsniedzot izdevumu kodus ar divām 
zīmēm.   Visiem budžeta izpildītājiem atļauts 
pirkt pakalpojumus un preces  no komercsa-
biedrībām  ar kurām noslēgti līgumi saskaņā ar 
iepirkumu procedūrām.
14. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1031 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi kāciju 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 4¹ punktu, 
Valsts Kases pārskatu sistēmai sniegt informāciju 
par pašvaldības budžeta izdevumiem sadalījumā  
grupās ar divām zīmēm .
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LATVIJAS REPUBLIKAS INČUKALNA NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 1/2011 “PAR PAŠVALDĪ-
BAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANU INČUKALNA NOVADĀ”. 

Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2011.gada 19.janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 1-8.§. 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.panta pirmo daļu.
I.VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1.Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu 
mērķis ir pēc personas (ģimenes) materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas sniegt materiālu atbalstu 
krīzes situācijā nonākušām personām (ģime-
nēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu darbspējīgo personu iesaistīšanu so-
ciālās situācijas uzlabošanā:
1.1.1.ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un 
bērniem, kuri turpina mācības dienas nodaļā, 
ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;
1.1.2. vientuļiem un nestrādājošiem pensionā-
riem, kuri dzīvo atsevišķi no bērniem;
1.1.3. I, II grupas nestrādājošiem invalīdiem 
un invalīdiem kopš bērnības.
1.2. Noteikumi nosaka pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstu sniegšanas un saņemša-
nas kārtību, personām (ģimenēm), kuras savu 
pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Inčukalna  
novadā un ir sasniedzamas Inčukalna  novada 
domes administratīvajā teritorijā.  
1.3. Noteikumi nosaka Inčukalna novada do-
mes sociālo pabalstu veidus, to apmēru, kārtību, 
kādā piešķirams un izmaksā¬jams pabalsts, kā 
arī pabalstu piešķiršanas jautājumos pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
II.SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 
PIEPRASĪŠANAS PIEŠĶIRŠANAS KĀR-
TĪBA
2.1. Par sociālās palīdzības pabalstu piešķir-
šanu lemj Inčukalna novada pašvaldības So-
ciālais dienests, saņemot personas iesniegumu, 
pamatojoties uz zemāk minētiem dokumentiem, 
izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ie-
nākumus un materiālos resursus:  
2.1.1.iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, 
tajā norādītajām ziņām un nepieciešamajiem 
dokumentiem; 
2.1.2.valsts un pašvaldību institūciju, kā arī 
citu juridisko vai fi zisko personu rīcībā esošo 
informāciju; 
2.1.3.pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas 
datiem; 
2.1.4. līdzdarbības pienākumu pildīšanu, kurus 
nosaka sociālais darbinieks kopīgi ar klientu 
slēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumu 
pildīšanu. 
2.2. Persona, kurai ir pārvietošanās grūtības, 
iesniegumu par sociālās palīdzības  pabalsta 
nepieciešamību, var pieteikt:
2.2.1. ar pasta starpniecību;
2.2.2. iesūtot elektroniskā pasta vēstuli vai ar 
faksa starpniecību;
2.2.3. informējot Sociālā dienesta darbiniekus 
pa tālruni;
2.2.4. ar pilnvarotās personas starpniecību.
2.3.Ja Sociālajā dienestā saņemts iesniegums 
no personas, kurai ir pārvietošanās grūtības, 
tad Sociālā dienesta darbinieki veic apsekošanu 
dzīvesvietā 3(trīs) darbadienu laikā.
2.4 Inčukalna novada domes Sociālajam die-
nestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības 
pabalsta nepieciešamību ģimenei/personai, ja 
tās situācija neatbilst šajos noteikumos minēta-
jiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, vai soci-
ālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei/

personai radušās papildus objektīvas grūtības 
pamatvajadzību apmierināšanā. 
2.5. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta vai sa-
mazināta par neprecīzi sniegto ienākumu daļu, 
ja pabalsta pieprasītājs iztikas līdzekļu dekla-
rācijā sniedzis nepatiesas ziņas vai līdzdarbī-
bas pienākumu pildīšanā iesaistītās personas 
apzināti izvairās no līdzdarbības pienākumu 
izpildes.
2.6. Sociālā dienesta sēdes notiek 2 reizes mē-
nesī, katra mēneša pirmajā un trešajā piekt-
dienā.
2.7. Sociālais dienests, septiņu dienu laikā in-
formē klientu par pieņemto lēmumu.
2.8. Sociālās palīdzības saņēmējs materiālo 
pabalstu saņem Inčukalna novada domes ka-
sēs Inčukalnā un Vangažu pārvaldē, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu.
2.9. Pabalsts audžuģimenēm tiek pārskaitīts 
uz pakalpojuma sniedzēju uzrādīto kontu līdz 
katra mēneša 15.datumam.
III.SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 
SAŅĒMĒJI
3.1.Persona (ģimene) atzīstama par sociālās 
palīdzības pabalstu saņēmēju:
3.1.1.persona (ģimene) ir garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanas (turpmāk tek-
stā GMI) pabalsta saņēmēja;
3.1.2.ģimene ar nepilngadīgiem bērniem vai 
bērniem, kuri turpina mācības dienas nodaļā, 
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem (turpmāk tekstā 
ģimene ar bērniem), kuru ienākumi uz katru ģi-
menes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī 
nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās 
darba algas;
3.1.3. vientuļš un nestrādājošs pensionārs, kurš 
dzīvo atsevišķi no bērniem, kura ienākumi 
pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 
valstī noteikto minimālo darba algu;
3.1.4. I, II grupas nestrādājoši invalīdi un in-
valīdi kopš bērnības.
IV. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪ-
BAS PABALSTU VEIDI
4.1.Mājokļa pabalsts:
4.1.1.mājokļa pabalstu izmaksā skaidrā naudā 
vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam Ls 30,- 
mēnesī līdz 5 mēneši kalendārā gada laikā;
4.1.2. klientam, kas pieprasa mājokļa pabalstu, 
uzrādīt līgumu ar apsaimniekotāju;
4.1.3.komunālo maksājumu parādniekiem, kam 
parāds pārsniedz Ls 100, uzrādīt vienošanos ar 
apsaimniekotāju par parāda apmaksu;
4.2. Pabalsts kurināmā iegādei – ne vairāk kā 
divas malkas kravas uz ģimeni 7,50m³, naudā 
131,76 gadā.
4.3. Pabalsts mācību grāmatu, kancelejas preču 
un citu ar mācībām un audzināšanu saistītu iz-
devumu samaksai, ņemot vērā skolnieku skaitu 
ģimenē, Ls 30,- vienam bērnam, var pieprasīt 
līdz tekošā mācību gada sākumam.
4.4. Pabalsts ēdināšanai/brīvpusdienām:
4.4.1. skolēniem, kuri mācās pašvaldības sko-
lās, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam no 
pabalsta piešķiršanas brīža līdz mācību gada 
beigām.
 4.4.2. brīvpusdienām līdz Ls 20,- mēnesī no 

pabalsta piešķiršanas brīža līdz mācību gada 
beigām, bērniem, kuri mācās citu pašvaldību 
mācību iestādēs dienas nodaļā, pamatojoties uz 
mācību iestādes izziņu.
4.4.3. daļējai ēdināšanas izdevumu segšanai 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs – 
pirmsskolas vecuma bērniem, pārskaitot ēdinā-
šanas pakalpojuma sniedzējam, izvērtējot kon-
krēto ģimenes situāciju līdz Ls 20,- mēnesī.
4.5. Pabalsts uzturam  Ls 1,00  dienā, tuber-
kulozes slimniekiem ārstēšanās periodā, pa-
matojoties uz Tuberkulozes dispansera ārsta 
izziņu. 
4.6. Pabalsts aprūpei mājās līdz Ls 30,-  mē-
nesī, ar ārsta atzinumu un Sociālā dienesta iz-
vērtējumu personām, kuras nesaņem materiālo 
pabalstu aprūpei no Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras.
4.7. Pabalsts audžu ģimenei mēnesī Ls 90,- par 
katru ģimenē ievietoto bērnu, slēdzot līgumu 
ar audžuģimeni.
4.8. Apbedīšanas pabalstu iedzīvotāja apbedī-
šanai, kam nav piederīgo, vai ja piederīgiem 
nav iztikas līdzekļu, un nav tiesību uz cita 
veida palīdzību vai apbedīšanas pabalstu, So-
ciālais dienests nodrošina apbedīšanu, naudu 
pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.

V. I E R O B E Ž O J U M I  PA B A L S TA 
SAŅEMŠANAI
5.1. Atteikuma iemesli pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalsta piešķiršanai:
5.1.1. ģimenes locekļi atkārtoti atsakās no līdz-
darbības savas sociālās situācijas uzlabošanā 
- atsakās no medicīniskas izmeklēšanas, ārstē-
šanas un rehabilitācijas pasākumiem, piedalīša-
nās aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
5.1.2. kāds no ģimenes/mājsaimniecības lo-
cekļiem atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai 
nepieciešamos pierādījumus un dokumentus, 
sniedz nepatiesas ziņas;
5.1.3. darbspējīga persona bez objektīva ie-
mesla nav reģistrējusies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā.

VI. LĒMUMA PĀRSŪDZĪBAS KĀR-
TĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES KON-
TROLE
6.1. Lēmumus, kuri pieņemti Sociālajā die-
nestā, tiesības ir apstrīdēt Inčukalna novada 
domē.  
6.2. Ja domes lēmums klientu neapmierina, tam 
ir tiesības lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona  tiesā, likumā noteiktā kārtībā.
6.3. Šo saistošo noteikumu izpildi pārrauga un 
kontrolē Inčukalna novada Dome.  

VII. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi spēku 
zaudē Inčukalna novada domes 2010.gada 16. 
novembra saistošie noteikumi Nr.24/2010, „Par 
sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību”. 

Novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Blaus



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS66

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKIEM UN LIETOTĀJIEM
Ar 01.01.2011. ir stājušies spēkā grozī-
jumi likumā „Par nekustamā īpašuma no-
dokli”.
Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2011.
gadam nosaka likuma 3.pants.
Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir: 
1) 1,5 procenti no nekustamā īpašuma ka-
dastrālās vērtības: 
- zemei, 
- ēkām vai to daļām, kas tiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai;
- inženierbūvēm; 
2) vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām 
mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku da-
ļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzī-
vošana un kuras (kuru daļas) netiek izman-
totas saimnieciskās darbības veikšanai: 
- 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas 
nepārsniedz 40 000 latus; 
- 0,4 procenti no kadastrālās vērtības da-
ļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepār-
sniedz 75 000 latus, 
- 0,6 procenti no kadastrālās vērtības da-
ļas, kas pārsniedz 75 000 latus. 
Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums katram nodokļa maksātājam 
katrā pašvaldībā ir 5 lati, arī tad, ja par 
taksācijas gadu aprēķinātais kopējais no-
doklis pēc atvieglojumu piemērošanas ir 
mazāks par 5 latiem. Izņēmums ir nodok-
lis trūcīgajām personām.
Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 
1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot 
zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hek-
tāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti 
lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. 
Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas 
periods ir kalendārais gads. 

Atvieglojumi nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem (5.pants.)
1.Valsts noteiktie NĪN atvieglojumi ir:
• Politiski represētajām personām - 50% 
nodokļa atvieglojums par zemi un ēkām, 
kas netiek izmantotas saimnieciskās dar-
bības veikšanai un ir īpašumā  vairāk kā 
piecus gadus.
• 90% nodokļa atvieglojumi par mājokli, 
kas netiek izmantots saimnieciskās darbī-
bas veikšanai personām, kurām ir piešķirts 
trūcīgas personas statuss.
2. Pašvaldības noteiktie NĪN atvieglojumi, 
kas tiek apstiprināti Inčukalna novada do-
mes saistošajos noteikumos. Lai iegūtu šos 
atvieglojumus, atvieglojumu saņēmējam 
jāgriežas pašvaldībā ar motivētu iesnie-
gumu, pievienojot iesniegumam nepie-
ciešamo dokumentu kopijas. Atvieglojumi 
pēc Inčukalna novada domes saistošajiem 
noteikumiem tiek piešķirti uz tekošo gadu 
tām fi ziskajām personām, kuras dzīves-
vietu ir deklarējušas savā īpašumā. 
Pašvaldības noteiktie atvieglojumi:
• 1. un 2.grupas invalīdiem – zemes īpaš-
niekiem, lietotājiem  70%;
• ģimenēm ar bērnu vai laulato 1. un 2. 
grupas invalīdu – 50%;
• daudzbērnu ģimenēm – 50%;
• politiski represētajām personām, kuru īpa-
šumā ir zeme mazāk kā 5  gadus  25%;
• sabiedriskā labuma organizācijām, kas 
sniedz pakalpojumus Inčukalna novada 
iedzīvotājiem – 50%;
• atvieglojumi piešķirami maznodrošināta-
jām personām par mājokli -  50%;
• atvieglojumi piešķirami sabiedriskajām 
sporta organizācijām par zemi, kas tiek izman-
tota kāda sporta veida popularizēšanai 50%.
Atlaides piešķiramas tikai tiem zemes īpaš-
niekiem un valdītājiem, kuru zemes īpašums 

nav iznomāts citam lietotājam, un uz kuru 
zemes netiek veikta saimnieciskā darbība.
Kārtība, kādā maksātājs var saņemt 
nodokļa atvieglojumus.
Nodokļa maksātājam jāiesniedz Inču-
kalna novada domē motivēts iesniegums 
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu. Iesniegumā juridis-
kai personai jānorāda pamatojums, bet 
fi ziskai personai iesniegumam jāpievieno 
atvieglojumu piemērošanas apliecinoši 
dokumenti :   
• VDEĀK invaliditātes izziņas kopija 
(paša īpašnieku, lietotāja, bērnu vai lau-
lāto);
• politiski represētā apliecības kopija;
• deklarētās dzīvesvietas izziņa (par nepie-
ciešamām personām);
• bē r n u  d z i m š a n a s  a p l i e c īb u 
kopijas(daudzbērnu ģimenēm);
• sociālā dienesta izziņas kopija par maz-
nodrošinātās personas statusu. 
Iesniegumi par NĪN atlaidēm iesniedzami 
līdz 1.jūlijam.
Inčukalna novada domes saistošie noteikumi 
Nr.17/2009., kas ir apstiprināti 16.12.2009., 
ar papildinājumiem ir publicēti Inčukalna no-
vada domes mājas lapā www.incukalns.lv.
Portālā www.epakalpojumi.lv ir izveidota sa-
daļa, kurā nodokļa maksātājs var pieteikties 
saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu. 

Inčukalna novada domes nodokļu inspektores 
Inas Zvirbules apmeklētāju pieņemamie laiki: 
• Inčukalna novada domē 
pirmdien (9.00–12.00, 13.00–19.00); 
ceturtdien  (8.00–12.00, 13.00–17.00), 
tālrunis 67977108.
• Vangažu pilsētas pārvaldē 
trešdien (8.00–12.00, 13.00–17.00), 
tālrunis 67995840.

Seminārs „Tomātu un ķirbju audzēšana augļu un sēklu ieguvei”
Norises laiks: 17.martā pl.11.00
Norises vieta: Vangažu pilsētas pārvalde, Meža iela 1, Vangaži 
Darba kārtība

Laiks Stundu 
skaits Saturs Lektors

11.00-12.00 1 Tomātu audzēšanas pamatprincipi. Tomātu šķirņu izvēle pēc audzēšanas 
apstākļiem un augļu pielietojuma. Bražūne 

12.00-13.00 1 Augsnes sagatavošana, veselīgu stādu audzēšana. Stādu aprūpe- krūma 
formēšana, lapu laušana, galotņošana Bražūne 

13.00-13.30 0,5 Kafi jas pauze, diskusijas  

13.30-15.00 1,5 Ķirbju audzēšanas nosacījumi. Latvijas apstākļiem piemērotākās šķirnes. 
Ķirbju uzturvērtība un lietošana.

Sarma Žarčinska,

Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts” 
konsultante

15.00-16.00 1 Istabas ārstniecības augi mūsu veselībai

Sarma Žarčinska,

Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts” 
konsultante

16.00-16.30 0,5 Aktuālie atbalsti dārzeņu audzētājiem. Inčukalna novada lauku attīstības 
speciāliste Baiba Toča

Iepazīšanās ar jauno sēklu kolekciju.
Kontaktinformācija: Baiba Toča tālrunis: 28754552, e-pasts Baiba.Toca@llkc.lv vai Linards Ligeris tālrunis:28677152 e-pasts: 
Linards.Ligeris@llkc.lv.
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Valentīndiena dienas centrā „Gauja”
Ik gadu dienas centrā tiek 

svinēti mīlestības svētki – Va-
lentīndiena. Laicīgi tiek zīmēta, 
veidota un darināta Valentīndie-
nas izstāde, un darbojas īpašais 
vēstuļu pasts, caur kuru ikviens 
var apsveikt jebkuru citu dienas 
centra apmeklētāju. 

Šogad šī skaistā diena bija 
pirmdienā, un, neskatoties uz 
lielo aukstumu ārā, dienas centra 
apmeklējums bija labs, un svētku 
dienu varējām atzīmēt plašākā 
lokā. 

A p m e k l ē t ā j i e m 
prieks šogad bija par 
krāšņo Valentīndienas 
zīmējumu izstādi. Iz-
stādē piedalījās 43 bērnu 
darbiņi, un tos nāca ap-
lūkot arī bērnu vecāki un 
vecvecāki. 

Arī mans prieks 
katru gadu ir ļoti liels, 
saņemot sirsnīgos ap-
sveikumus un vēstulītes 
no saviem dienas centra 
bērniem. Katrs ir cen-
ties un vēlējies sagādāt 
prieku. Tā ir brīnišķīga 
sajūta – saņemt šo pa-
tieso vēlējumu! 

Dienas centra „Gauja” un ansambļa „Gauja” vadītāja
Inese Strauta

Ansamblis „Gauja” iesāk Jauno Kaķa-Zaķa gadu!
Šā gada 3.februārī pēc ķīniešu horo-

skopa sākās baltā Zaķa gads un ansamblis 
„Gauja” ar savu ziemas programmu devās 
uz vietējo aprūpes centru, lai sniegtu ska-
nīgu koncertu tā iemītniekiem, kā arī šo 
pēcpusdienu vērstu krāšņāku ar latviešu 
dzejnieku dzeju, ar kuru klausītājus ie-
pazīstināja dienas centra apmeklētājas un 
ansambļa „Gauja” atbalstītājas – jaunā 
māmiņa Lolita un fantastiski izpalīdzīgā 
un atsaucīgā meitene – Anastasija.

Ar jaunām, krāsainām puķēm pie sirds 
Gaujas dāmas līdz pat asarām aizkustināja 
kādu klausītāju ar senu, mīļu dziesmu, kā 
arī lika dziedāt līdzi daudziem koncerta 
apmeklētājiem. 

Pēc koncerta visiem klausītājiem (bija 
atnākuši arī vietējie iedzīvotāji) un visiem 
aprūpes mājas iemītniekiem tika dāvāti 
dienas centra bērnu darinātie eņģelīši.

Tā jauno Kaķa – Zaķa gadu uzsāka 
dienas centra ansamblis „Gauja”.  

Laimīgu, saticīgu, veselības un mīles-

Ansamblis “Gauja”

tības pilnu šo gadu vēlam visiem novada iedzīvotājiem un darbiniekiem!

Māmiņ! Tēti! Ieskaties!
Mazo vokālistu konkurss 

„Inčukalna Cālis 2011”
gaidīs cālēnus Inčukalna Tautas namā 
sestdien, 2011.gada 26.martā, pl.12.00

Lūdzam pieteikt mazos 
dziedātājus vecumā 
no 2 – 7 gadiem!

Konkursā dziedātājus vērtēs trīs 
apakšgrupās:

2-3 gadus vecie cālēni;
4-5 gadus vecie cālēni;  
6-7 gadus vecie cālēni.

Lai kļūtu par konkursa dalībniekiem:
• jāpiesakās Inčukalna Tautas namā vai 
pa tālruni 29478251 līdz 21.martam;
• jāsagatavo VIENA vecumam un spē-
jām atbilstoša dziesma pēc brīvas izvē-
les (dziesma var būt gan bez pavadī-
juma, gan ar pavadījumu).

Žūrijas komisija vērtēs bērna 
muzikalitāti, izpildījuma kvalitāti un 
dziesmas atbilstību bērna vecumam!

Gaidīsim visus dziedāt pratējus un 
dziedāt gribētājus, atbalstītājus 

un skatītājus!

DIENAS CENTRS “GAUJA“DIENAS CENTRS “GAUJA“
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Mūsu trumpis – operativitāte
Iebraucot Vangažu rūpniecis-

kajā zonā, var pamanīt salīdzinoši 
jaunos angārus, kas pieder SIA 
„Izoterms”. Šeit atrodas minētā 
uzņēmuma ražošanas komplekss, 
kura direktors Aleksandrs Elvihs 
atzīst, ka „Izoterms” lielākais 
plus konkurentu vidū ir operati-
vitāte. „Ražojam jomai, kurā ne 
vienmēr visu var iepriekš pare-
dzēt, tāpēc svarīgi ir ātri reaģēt 
uz pasūtītāja specifi skajām vēl-
mēm,” sarunā ar „Novada Vēs-
tīm” uzsvēra A.Elvihs.

UZŅĒMĒJVIDE NOVADĀUZŅĒMĒJVIDE NOVADĀ

SIA „Izoterms” ir stabils Latvijas uz-
ņēmums, kas mūsu valstī darbojas jau 20 
gadus. To kopš pirmās dienas vada īpaš-
nieks un valdes priekšsēdētājs Valērijs 
Kļimovs. Savu darbību uzņēmums sāka 
Rīgā ar metālvelmējumu tirdzniecību. Kā 
mums vēstī uzņēmuma mājas lapa, SIA 
„Izoterms” jau kopš pirmsākumiem sevi 
pozicionējis kā celtniecības metālkons-
trukciju ražotājs un piegādātājs. 

Strauja paplašināšanās un izaugsme
1999.gadā Vangažos vecās Dzelzbetona 

rūpnīcas teritorijā tika atvērts „Izoterms” 

ražošanas komplekss, kurā uzsāka ražot 
rūpnieciski izolētas cauruļvadu sistēmas 
centralizētiem siltumtīkliem. „Daļa telpu 
tika renovētas, daļa – uzcelta no jauna. 
Sākotnēji ražošanas telpas pletās 10000m2 
platībā. Tagad jau ir par 17000m2 vairāk, 
tātad notikusi strauja paplašināšanās,” 

stāstīja A.Elvihs, kurš ražošanas 
kompleksu sāka vadīt gadu pēc tā at-
vēršanas. „Toreiz te strādāja aptuveni 
20 cilvēki, tagad – 120. Toreiz ražo-
jām tikai cauruļvadu sistēmas, vēlāk 
arī metālkonstrukcijas. Cauruļvadu 
sistēmas nepieciešamas centralizēta-
jiem siltumtīkliem. Katrā apdzīvotā 
vietā ir siltumtīkli, kuri ar laiku ir 
jāmaina un jāatjauno. Šādas caurules 
samazina siltuma zudumu, kas plūst 
pa sistēmu.”

Kad ražotne bija iekarojusi zi-
nāmu nopietnu lomu Latvijas tirgū, 
uzņēmums sāka piedalīties dažādos 
konkursos. Tomēr sākums nebija 
gluds, jo bijajāpierāda lielajiem 
uzņēmumiem sava kvalitāte un ap-
kalpošanas serviss. „Visbiežāk pie-
dalījāmies A/S „Rīgas Sitlums” kon-
kursos. Ar laiku šis uzņēmums mūsu 
produkciju atzina par ļoti kvalitatīvu 
un atbilstošu. Tagad esam pamatpie-
gādātājs,” piebilda direktors.

Tomēr, Latvijas tirgus SIA „Izo-
terms” sastāda tikai pusi no apjoma. 

„Mums ir labas pozīcijas Lietuvā (Šauļi, 
Paņeveži, u.c.), kur darbojas mūsu pār-
stāvji. Esam sākuši strādāt arī Igaunijas 
tirgū, arī tur arī pārstāvis, tomēr pagai-
dām realizētais apjoms tur ir ļoti mazs, 
jo Igaunija labprātāk sadarbojas ar Somiju 
un Dāniju. Sadarbojamies arī ar Kaļiņin-
gradu.”

Otra nozare, kurā nopietni darbojas 
SIA „Izoterms”, ir metālkonstrukciju ra-
žošana, kas tiek izmantotas, piemēram, 
lielveikalu celšanā. „Mēs ne tikai ražojam 
šīs konstrukcijas, bet arī nodrošinām to 
montāžu un uzstādīšanu. Metālkonstruk-
ciju ražotne bija tā, kas izjuta vislielāko 
pieprasījuma kritumu laikā, kad valstī 
sākās krīze. Rezultātā, bijām pat spiesti 
ražošanu ik pa laikam apstādināt. Pēdējā 
pusgadā situācija ir uzlabojusies, esam 
atjaunojuši otro maiņu. Izdzīvot palīdzēja 
tas, ka uzņēmums ir daudzpusīgs, nodar-
bojas ar vairākiem ražošanas veidiem, līdz 
ar to veidojās arī fi nansiālās rezerves,” 
skaidroja A.Elvihs, uzsverot, ka viens no 
uzņēmuma lielākajiem plusiem ir tas, ka 
regulāri tiek ieguldīti līdzekļi tehnoloģiju 
attīstībā, kas arī ir būtisks nosacījums, lai 
būtu soli priekšā konkurentiem.  

„”Izoterms” nodrošina ātru pasūtījumu 
izpildi. Tas ir mūsu trumpis. Lielākiem uz-
ņēmumiem varbūt ir plašākas tehnoloģijas, 
tomēr apkalpošanas ātrums un iespējas ze-
mākas. Un tas ir loģiski, jo paiet ilgāks 

Foto: Jana Bunkus

SIA “Izoterms“ ražošanas kompleksa Vangažos direktors Aleksandrs ElvihsSIA “Izoterms“ ražošanas kompleksa Vangažos direktors Aleksandrs Elvihs
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Jana Bunkus

laiks, kamēr pasūtījums tiek apstrādāts un 
izpildīts. Neapšaubāmi, arī tas attiecīgā si-
tuācijā ir pluss, tomēr mēs ātrāk spējam 
reaģēt arī uz situācijām, kad pasūtītājam 
papildus esošajam pasūtījumam nepie-
ciešami papildinājumi. Mēs varam darbu 
pārplānot dienas divu laikā.”

Krīze nav gājusi ar līkumu
Uzņēmums lielāko ražošanas pacē-

lumu piedzīvoja 2007. un 2008.gadā. Nā-
kamajā gadā sekoja straujš kritums. Ražo-
šana samazinājās par aptuveni 40%. „Bija 
brīdis, kad bijām spiesti laist darbiniekus 
bezalgas atvaļinājumos, samazināt algas 

un darbinieku skaitu. Neskatoties uz fi -
nansiāli nelabvēlīgajiem laikiem, vienmēr 
esam centušies laicīgi izmaksāt algas, jo 
cilvēkiem ir jāuztur ģimenes. Šajā gadā 
situācija uzlabojās. Protams, nebūs tik labi 
kā divus gadus iepriekš, tomēr galvenais 
atgūties no kritiena. Tas lēnām notiek. Šo-
gad lielas peļņas nebūs. Galvenais, ka ir 
jūtama pozitīva tendence, kas nozīmē, ka 
ar laiku atkal varēs runāt arī par peļņu,” 
skaidroja direktors. 

Sadarbība ar pašvaldību - laba 
„Vangažos jūtamies labi. Ilgus gadus 

bijām pilsētas svētku uguņošanas spon-

sori. Ir laba sadarbība ar Vangažu pilsē-
tas pārvaldi. Žēl, ka valsts nolēma likvidēt 
Vangažu arodskolu. Mums bija izveido-
jusies ļoti laba sadarbība, daudzi studenti 
nāca pie mums praksē un bieži vien šeit 
arī palika darbā.”

Džastins Bībers un Eminems uz Vangažu skatuves
Vangažu kultūras namā bērnu 

un jauniešu konkurss “POPiela” 
ir kļuvis par tradīciju un ir ska-
tītāju iemīlēts. Šogad tas notika 
13.februārī un ļāva skatītājiem 
vērot tādu slavenu dziedātāju at-
darinājumus kā Dž.Bībers, Emi-
nems u.c. 

Piedalīties un parādīt savas radošās 
spējas tika aicināti visi, kas vēlas atdarināt 
savu mīļāko grupu vai mūziķi. Bērni pat-
stāvīgi sagatavoja savus priekšnesumus, 
kurus konkursā novērtēja žūrija trīs cil-

vēku sastāvā. Tie bija trīs radoši jaunieši 
ar zināmu skatuves pieredzi mūzikā, de-
jās un teātra jomā - Anita Niedra, Kaspars 
Saltums un Lelde Lietaviete. 

Pavisam bija iespējams noskatīties 15 
priekšnesumus, turklāt visi labi pārdomāti, 
Tas sarežģīja žūrijas darbu, jo bija grūti 
izlemt. Pēc karstām diskusijām godalgotās 
vietas tika sadalītas:

1.vieta: Milana Semjonova,Valērija 
Serbina (Комбинация “American boy”) 

1.vieta: Anna Koršunova, Vikto-
rija Karpova, Ksenija Zaiceva (Нюша 
- Выше)

2.vieta: Anželika Ivanova (Kylie Mi-
nogue “Better than today”)

2.vieta: Silvestrs Kaņeps, Andrejs 
Birjukovs (Justin Bieber “Baby”)

3.vieta: Venija Ņikiforova, Katrīne 
S u t a - P r a n ča , 
Karīna Škir-
mante (Ashley 
Tisdale “Crank it 
up”)

3.vieta: Sin-
dija Kuļagina 
(Eminem “I’m 
not afray”) 

Žūrijas ap-
spriedes laikā de-
joja estrādes deju 
grupa ‘’Ciprese’’ 
un Mākslas vin-
grošanas skolas 
audzēknes Kitija 
un Darja. Visi 
dalībnieki un 
dejotāji saņēma 
piemiņas balvas. 
1.-3.vietu iegu-
vēji saņēma dā-

vanu kartes Ls 50, Ls 30, Ls 20 vērtībā. 

No kreisās: Venija, Karīna, Katrīne.

Sanita Ancveire-Auziņa
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Vangažu kultūras namā 
19. un 20.martā 

no pl.10.00 notiks
 

biljarda atklātais turnīrs. 

Dalībnieku reģistrācija notiks 
turnīra atklāšanas dienā. Dalības 
maksa 5Ls. Ieejas maksa skatītā-

jiem 0,30Ls.

BĒRNU VOKĀLAIS 
KONKURSS “CĀLIS”

26.martā pl.12.00

Vangažu kultūras namā

Konkursā piedalās pirms-
skolas vecuma bērni līdz 6 
gadu vecumam ar divām brī-
vas izvēles dziesmām.

Pieteikties konkursam var līdz 
17.martam pa tālruni: 26714435 

Ieeja brīva
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Pavasara jaunumi bibliotēkā
Bibliotēka cenšas iet laikmetam līdzi: 

8.februārī piedalījāmies Vispasaules dro-
šāka interneta dienās gan Inčukalnā, gan 
Vangažos. Vangažu bibliotēkā ar interesen-
tiem tikās datorspeciālists Pēteris Caics, at-
bildēja uz jautājumiem, stāstīja, kā neiekļūt 
kļūmīgās situācijās. Inčukalna bibliotēkā 
2.klases skolēni ar skolotāju Lanu skatījās 
video par drošu internetu, atbildēja uz kon-
kursa jautājumiem, paši uzdeva jautājumus. 
Čakli piedalījāmies  Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas grāmatzīmju zīmēšanas kon-
kursā „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. 
Pārdomātas un košas grāmatzīmes zīmēja 
Gaujas dienas centra bērni ar devīzi „Mēs 
lasām”. Pasākumu atbalstīja Dienas centri 
gan Vangažos, gan Inčukalnā. Paldies par 
sadarbību vadītājām Inesei Strautai, Elīnai 
Miezei un Svetlanai Cepurniecei! Visas grā-
matzīmes nogādājām Bērnu un jauniešu lite-
ratūras centrā Rīgā. Visi bērnu darbi piedalī-
sies konkursā par interesantāko grāmatzīmi. 
Inčukalna bibliotēku čakli apmeklēja bērnu-
dārznieki: divas grupas no PII „Minka” un 
viena grupa ar audzinātāju Aiju no PII „Lap-
siņas”. Bērni dzīvoja skaņu pasaulē: gan ar 
mājdzīvniekiem, gan meža dzīvniekiem, 
gan dabas skaņām. Viss bibliotēkā saistīja 

bērnu uzmanību: gan grāmatu 
izskats, gan telpas, gan datori 
un it sevišķi rotaļlietu automa-
šīnas!

Iepirkām bibliotēkā jaunas 
grāmatas. D.Geisleres „Kima 
var būt stipra” grāmata uzrunā 
bērnus no piecu gadu vecuma, 
rosinot vecākus diskutēt  par 
vardarbību un mobingu bērnu-
dārzos un sākumskolās. 

Pašiem mazākajiem inte-
resi izraisīs grāmatiņas: ,,Kam 
pieder šīs balsis?”, ,,Kas kat-
ram garšo?”, ,,Kas dzīvo šinī namiņā?”, 
,,Ugunsdzēsēju mašīna”.

 Tuvojas pavasaris, un, kamēr vēl nevar 
strādāt ārā, varam palasīt gudras grāmatas: 
T.Lorers ,,Sargā savu dārzu” (kā saviem 
spēkiem cīnīties pret dārza kaitēkļiem), S. 
Vidlunda,,Ēnaugi tavā dārzā” u.c. 

I.Sproģe sagādājusi mums dāvanu, kā 
viegli apgūt alfabētu „Joka pēc alfabēts” , 
kuru apgūt palīdz DVD ar Renāra Kaupera 
dziesmu. A.Šmits savā grāmatā „Digitālā 
fotogrāfi ja’’ soli pa solim ar praktiskiem 
piemēriem māca programmas daudzās ie-
spējas un papildiespējas.

Kas seko S. Zigezāras tīņu izklaidei, var 
priecāties par šīs sērijas jau piekto turpi-
nājumu.

L. Neimane un G. Zaiceva piedāvā 
mums „Kā ar baudu kļūt slaidai”, bet M. 
Horslija „Čakru līdzsvarošana ar jogu” 
māca, kā praktiski līdzsvarot čakras, izman-
tojot krāsas, skaņas, mantras, ēterisko eļļu , 
kristālus, masāžu un ēdienu. 

Iegādājāmies  daudz grāmatu gan lat-
viešu, gan krievu valodā, katrs atradīs sev 
kaut ko interesantu. 

Bibliotēka jums vienmēr atvērta!

Bibliotekāre M.Aļeksejeva

Drošāka interneta diena Vangažu pilsētas bibliotēkā
8.februārī  vairāk nekā 

pasaules 60 valstis apvienojās, lai 
astoto gadu pēc kārtas atzīmētu 
Vispasaules Drošāku interneta 
dienu.

 Šogad kampaņas „Internets - tā nav 
spēle, tā ir TAVA dzīve!” mērķis bija 
vērst sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, 

uzmanību uz virtuālās dzīves nozīmi un 
to, kā aktivitātes virtuālajā vidē ietekmē 
cilvēka reālo dzīvi. Kā cilvēki veido savu 
virtuālo identitāti? Kādas pretrunas pastāv 
starp personas reālās dzīves identitāti un 
to, kā viņš pasniedz sevi virtuālajā vidē? 
Visi šie jautājumi bija aktuāli šī gada Dro-
šāka interneta dienā.

Arī Vangažu pilsētas bibliotēka rīkoja 

Drošākas interneta dienas dalībnieki ar Vangažu bibliotekārēm un IT speciālistu 
Pēteri Caicu

informatīvi izglītojošu pasākumu bērniem 
„Internets tā nav spēle, tā ir tava dzīve”. 
Mūsu maziem apmeklētājiem demonstrē-
jām IT speciālista Pētera Caica un Van-
gažu pilsētas bibliotēkas sagatavoto pre-
zentāciju „Par drošību internetā”. P.Caica 
uzstāšanās laikā tika pārrunātas sekojošas 
tēmas:
• „Kā būt gudram interneta lietotājam?” 
- par riskiem, spēlējot spēles internetā.
• „Tīmekļa etiķete” – tāpat kā ikdienas 
dzīvē, arī saskarsmei interneta vidē pastāv 
uzvedības noteikumi.

Bija pievērsta uzmanība uzticības tāl-
runim, kādos gadījumos zvanīt un par ko 
jāziņo. Pasākumā bērni noskatījās īsfi l-
miņas „Padomā, pirms ievieto internetā”. 
Bērni aktīvi iesaistījās diskusijās par re-
dzēto prezentāciju un tajā redzamo ietei-
kumu apspriešanā. Šā pasākuma ietvaros 
tika izveidota mape ”Drošas interneta viet-
nes bērniem ”.

Vangažu pilsētas bibliotēkas 
bibliotekāres

INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKAINČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA

Bērni bibliotēkāBērni bibliotēkā

Foto: Vija O
nskule
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12.februārī Inčukalna sporta 
kompleksā norisinājās Inčukalna 
novada atklātās sacensības svaru 
stieņa spiešanā. Tas bija arī II 
Latvijas kausa posms. 

Sacensības pulcēja diezgan lielu da-
lībnieku skaitu, proti, 46 sportistus, no 
kuriem viens sportists bija atbraucis no 
Lietuvas. Konkurence bija ļoti sīva, jo 
īpaši Open un Junioru klasēs, kurās star-
tēja lielākais sportistu skaits. Open klasē 
labāko rezultātu uzrādīji sportists no 
Ventspils - Aleksandrs Malašonoks, kurš 
startēja svaru grupā līdz 83 kg, un savu 
svaru pacēla precīzi 42 reizes, iegūstot 
arī absolūto sacensību uzvarētāja godalgu. 
Jauniešu grupā vislielāko reižu skaitu uz-
cēla Raimonds Liepiņš, kurš svaru stieni 
pacēla 36 reizes, uzrādot labāko rezultātu 
starp saviem konkurentiem. Lietuvas spor-
tists savā svara grupā startēja vienīgais un 
izcīnīja pelnītu pirmo vietu, paceļot savu 
svaru 11 reizes. Jāpiemin, ka sportists pār-
stāv senioru grupu. 

Inčukalna komandā šajās sacensībās 
bija astoņi sportisti, kuri regulāri trenē-

jas Spēka Pasaules klubā Inčukalnā. 
Šie sportisti bija: Aija Sakne, Rolands 
Zariņš, Andris Kalniņš, Jānis Anšmits, 
Guntis Gruzniņš, Jānis Indriksons, 
„Spēka Pasaules” galvenais vīrs Rinalds 
Dimiņš un vadītājs Inčukalnā Didzis La-
piņš. Vislabāk no Inčukalna komandas 
veicās Jānim Anšmitam, kurš ieņēma 
pirmo vietu savā grupā junioriem, pa-
ceļot savu svaru 17 reizes un uzstādot 
jaunu Latvijas rekordu. Aija Sakne ie-
ņēma godpilnu otro vietu sieviešu grupā. 
Tika ,,noceltas” arī trīs trešās vietas ar 
Rolanda Zariņa, Gunta Gruzniņa un 
Rinalda Dimiņa spēkiem. Rinaldam arī 
jauns Latvijas rekords savā svara kate-
gorijā. Pārējie komandas dalībnieki bija 
tikai soļa attālumā no goda pjedestāla, 
jo konkurence šogad bija nopietna. Kaut 
arī tika parādīti tik labi rezultāti, mūsu ko-
manda ieņēma otro vietu komandu kop-
vērtējuma, piekāpjoties Ķeguma novada 
sporta kluba pārstāvjiem. 

Sacensības tika noorganizētas ļoti labā 
un kvalitatīvā līmenī. Godalgoto vietu pār-
stāvji saņēma trīs kaluma medaļas, bet ab-
solūtie uzvarētāji katrā grupā saņēma goda Didzis Lapiņš

Sacensības svaru stieņa spiešanā

Jānis Anšmits

kausu un fi rmas „Olimp” vitamīnus. 
Sacensības Inčukalnā noritēja jau otro 

gadu un guva lielu atsaucību arī šogad, 
liekot domāt par regulāru spēka sportu 
notikumu plejādi Inčukalna novadā.

Pateicamies par sniegto atbalstu Inču-
kalna novada domei un Inčukalna sporta 
kompleksa vadītājam Antonam Geibam!

SPORTA ZIŅASSPORTA ZIŅAS

Sestdien, 19.martā, 
Inčukalna Tautas namā 

NOVADA 
GALDA HOKEJA TURNĪRS!

Veči un naži “grauž” ledu
20.februārī Inčukalna slido-

tavā pie Tautas nama norisinā-
jās Inčukalna novada atklātais 
hokeja turnīrs.

Lai arī gaisa temperatūra turnīra dienā 
bija vairāk nekā -18 grādi, atsaucība bija 
negaidīti liela. Uz turnīru atbrauca septi-
ņas komandas: divas no Vangažiem, trīs 
no Inčukalna, viena no Gaujas, un viena 
no Siguldas. Turnīrs attaisnoja savu no-
saukumu – „Graužam ledu”, jo pat lielais 
aukstums nespēja slāpēt azartu, spēlēts 
tika no pl.11.00 līdz 17.00. 

Lai spēļu starplaikos būtu iespēja maz-
liet sasildīties, pie laukuma tika dedzināts 
ugunskurs un skanēja mūzika – ja nu kāds 
nolemtu sasildīties dejojot. 

Turnīrs tika atklāts ar simbolisku ieme-
tienu laukuma centrā. Par pasākuma po-
pularitāti liecināja arī fakts, ka komandās 
spēlēja gan bijušie, gan esošie profesionā-
lie hokejisti no virslīgām. 

Kā jau nopietnu vīru hokejā pierasts, 
arī šoreiz neiztika bez grūstīšanās un pāris 
kautiņiem. Tā kā turnīrs tomēr vairāk bal-
stījās uz draudzīgu attiecību principiem, 
tad viss beidzās bez starpgadījumiem un 
ar smaidiem. Jāpiebilst, ka arī turnīra no-

teikumi aizliedza spēka spēli. 
Turnīrā 1.vietu izcīnīja komanda 

„Gauja” (no Gaujas), 2.vietu „Veči” (no 
Inčukalna), 3.vieta „Vangažu seniori” (no 
Vangažiem), 4.vieta „Naži” (no Siguldas). 
Turnīra labākais spēlētājs – Raivis Olavs. 
Turnīra galvenie tiesneši – Ivars Kursītis 
un Ģirts Bunkus. 

Paldies visiem dalībniekiem, organi-

Ģirts Bunkus

Komanda “Gauja”.

zatoriem un atbalstītājiem! Uz tikšanos 
nākamajos turnīros!
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Aukstā projektu nedēļa Inčukalna pamatskolā

Neskatoties uz auksto laiku, kad daļa 
bērnu drīkstēja palikt mājās, skola strā-
dāja kā parasti, projektu nedēļa notika kā 
ieplānota.

Pirmās klases skolēni laimīgi izman-
toja savas tiesības uz brīvdienām, bet 2.-
4.klases piedalījās projektā par veselīgu 
dzīvesveidu. 5.klase iedziļinājās latviešu 
literatūrā - “Latviešu rakstnieku darbi ki-
nomākslā un animācijā”. 7.klase kopā ar 
saviem vecākiem, kuri deva lielu ieguldī-
jumu kopīgajā darbā, pētīja savu ģimeņu 
dzimtas kokus un uzzināja daudz intere-
santu faktu par saviem senčiem. 6.klases 
skolēni tradicionāli gatavojās kārtot velo-
sipēdistu tiesības, cītīgi mācījās ceļu satik-
smes noteikumus, pildīja testus, pārrunāja 
situācijas, kurās var nonākt ceļu satiksmes 
dalībnieks, un rezultātā no 20 uz eksā-
menu atnākušajiem skolēniem eksāmenu 
nokārtoja 17 un saņēma velosipēdista 
braukšanas apliecības. 9.klases skolēniem 
bija dota iespēja pārbaudīt savus spēkus, 
pildot iepriekšējo gadu pamatskolas beig-
šanas eksāmenus. Jācer, ka tas liks aizdo-
māties un izdarīt secinājumus par to, vai 
kādam nav jāmaina attieksme pret sevi un 
mācību darbu. 

Projektu nedēļa ir nopietns darbs gan 
skolēnam, gan skolotājam, tomēr tā ir arī 
neliela atpūta no ikdienā apgūstamajiem 
mācību priekšmetiem. 

Jau septembrī sastādītais 
darba plāns paredzēja šo gada 
nedēļu Inčukalna skolā kā pro-
jektu nedēļu. Tas ir laiks, kad tiek 
izmantotas ļoti dažādas darba 
formas, kad katra klase saplāno 
darbu pa dienām un strādā kopā 
ar saviem klases audzinātājiem.

Irēna Ņikitina

Noderīgā projektu nedēļa 
No 14. līdz 18. februārim Inčukalna 

pamatskolā notika projektu nedēļa. Tajā 
katras klases skolēni iesaistījās kādā pro-
jektā.

Mūsu klase strādāja pie tēmas “Karje-
ras izvēle”. Centāmies izzināt kādās pro-
fesijās nākotnē varētu strādāt. Mēs pildī-
jām dažādus testus, lai mēģinātu saprast, 
kas mūs saista. Testos bija dažādi karjeras 
virzieni. Centāmies noskaidrot, vai mūsu 
darbs varētu saistīties ar tehniku, dabu, 
cilvēkiem, mākslu vai pacietību prasošām 

6.klases skolēni ir priecīgi par iegūtajām velosipēdistu tiesībām6.klases skolēni ir priecīgi par iegūtajām velosipēdistu tiesībām

zinātnēm. Lielākā daļa no mums nākotni 
cerēja saistīt ar mākslu.

Mācījāmies rakstīt CV un motivācijas 
vēstules. Prezentējām sevi klases priekšā. 
Internetā meklējām darba piedāvājumus, 
analizējām to prasības. Iepazināmies ar 
darbu vietējos uzņēmumos. 

Braucām uz uzņēmumu „Swedwood”, 
SIA „Gauja AB”, gājām uz pašmāju vei-
kalu „Elvi”. Iepazināmies ar uzņēmumu 
ražošanu, darba pienākumiem un piedā-
vājumiem. 

Ekskursijā uz „Swedwood” mums 
parādīja prezentāciju par fi rmas vēsturi, 
mēs redzējām, kā strādā kokapstrādes 
ceha iekārtas, kuras ir modernākās Lat-
vijā. Tā bija ļoti noderīga un interesanta 
ekskursija.

Vēl mēs devāmies uz zvēraudzētavu 
„Gauja”. Tur mums pastāstīja par dzīv-
nieku barošanu. Mēs redzējām dažādu 

krāsu ūdeles un lapsas.
Pēdējā projektu nedēļas dienā, mēs de-

vāmies uz piemājas veikalu „Elvi” ,kur 
mums pastāstīja par veikala darbības re-
žīmu.

Pie mums vēl viesojās arī pārstāve no 
vidusskolas, kura mums pastāstīja par vi-
dusskolas izvēli. 

Projektu nedēļā mums visvairāk patika 
ekskursijas, tās bija interesantas un aiz-
raujošas, tās palīdzēja rast iespaidu par 
dažādiem darba veidiem. 

Par spīti aukstajam laikam mēs nācām 
uz skolu un piedalījāmies projektu nedēļas 
ieplānotajās ekskursijās.

Mūsuprāt, šī tēma klasei bija ļoti no-
zīmīga. Daudziem šī tēma palīdzēja radīt 
priekšstatu par nākotnes karjeru. 

8.klases skolniece Keitija Krastiņa

Foto: Irēna Ņ
ikitina

INČUKALNA PAMATSKOLAINČUKALNA PAMATSKOLA

8.klase “Swedwood” ražotnē8.klase “Swedwood” ražotnē
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Interešu izglītība paplašinās
Šis mācību gads iesākās ar patīkamām 

pārmaiņām interešu izglītībā. Vangažu vi-
dusskolas skolēni šobrīd var darboties jau 
desmit dažādos interešu izglītības pulci-
ņos. Bērniem tā ir iespēja attīstīt savas 
spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. 
Varbūt tieši tā var atrast savu dzīves ai-
cinājumu, nemaz nerunājot par jauniem 
draugiem, kuriem ir līdzīgas intereses. 
Pulciņi ir saturīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēja. Mūsu skolā var mācīties dejot, 
dziedāt, gleznot, nodarboties ar sportu, 
aktiermākslu, rokdarbiem.

Šajā mācību semestrī interešu izglītī-
bas pulciņu dalībnieki jau ir piedalījušies 
dažādos konkursos un godam pārstāvē-
juši skolu. Esam pamatoti lepni, ka skolā 
mācās talantīgi un mērķtiecīgi skolēni, jo 
panākt augstus rezultātus var tikai ar ne-
atlaidīgu ikdienas darbu. 

Apsveicam pulciņu dalībniekus un 
pedagogus!

Pulciņa 
nosaukums Dalībnieki Konkurss Konkursa rezultāti Pedagogs

Deju grupa 
„Kolibri”

1.-2. kl. 
grupa

Pierīgas novadu 
mūsdienu deju 

konkurs

1.pakāpe
Piedalījās arī 

Vidzemes reģiona 
konkursā Madonā

T.Everse

Deju grupa 
„Kolibri” Jauktā grupa

Pierīgas novadu 
mūsdienu deju 

konkurs
3.pakāpe T.Everse

Teātra studija 
„Licedejs” 5.-12.kl.

Pierīgas novadu 
jauniešu un skolu 

teātru skate
2.pakāpe M. 

Zlotņikova

Viktorija 
Borovaja 
(12.kl.)

Pierīgas novadu 
skatuves runas 

konkurss

1.vieta
Piedalīsies reģiona 

konkursā

M. 
Popazova, 
S. Runce

Vokālais 
ansamblis 5.-9.kl. 

Pierīgas 
pašvaldību vokālo 
ansambļu konkurss 

„Balsis”

2.pakāpe J.Kaspers

Ar nepacietību gaidām 2.- 4. klašu  koru skati „Tauriņu balsis” martā. Lai mums 
izdodas!

Teātris pusaudžiem
Vangažu vidusskolas sākumskolas sko-

lēni ir atsaucīgi un ieinteresēti teātra skatī-
tāji. Bet kādēļ pusaudža vecumā interese par 
literāru darbu, izrādes  emocionalitāte vairs 
nav tik aktuāla? Mēģinājām kaut nedaudz 
mainīt pusaudžu domas un februāra sākumā 
aicinājām  aktieri un režisoru Ēriku Vilsonu 
viesoties mūsu skolā. 

Neparastā veidā skolēniem tika rādīts 
R.Blaumaņa stāsts „Nezāle”.

 Tā bija monoizrāde, bet interesanti bija 
tas, ka režisors uzvedumā iesaistīja nejauši 
izvēlētus aktierus. Jau izrādes sākumā sko-
lēnus sagaidīja pirmais pārsteigums – ak-
tiera darbības laukums un skatītāju krēsli 
tika sapludināti kopā. Tad sekoja vēl lielāks 
apmulsums – no skolēnu vidus tika izraudzīti 
aktieri, kas palīdzēja veidot izrādi. Un tā, bez 
Ē.Vilsona izrādē piedalījās arī Vangažu vi-
dusskolas skolēni.

Jaunie aktieri saņēma savu varoņu fo-
togrāfi jas. Tās bija veco laiku fotogrāfi jas, 
ierāmētas veclaicīgos rāmjos, kas klātesoša-
jos radīja senatnīgu gaisotni. Ē.Vilsons bija 
stāstītājs, bet skolēni izrādē vairāk piedalījās 
ar mīmikas un žestu palīdzību. Lai arī sā-
kumā tas likās neiespējami, izrādes režisors 
prasmīgi visu sasaistīja kopā, interese par no-
tiekošo ne aktieros, ne skatītājos neatslāba 
ne brīdi. Arī skatītāji ik pa laikam iesaistījās 
notikumu norisē – tad kādam uz brīdi vaja-
dzēja kļūt par pagasta vecāko, skrīveri, Līzes 
māti vai pat arī kādu dabas tēlu.

Kā atzina  skolēni, izrāde bija kas jauns 
un saistošs. Izrādās, ka literāru darbu veik-
smīgi var apgūt arī šādi.

VANGAŽU VIDUSSKOLAVANGAŽU VIDUSSKOLA

Ēnu diena
16.februārī visā valstī, arī In-

čukalna novadā, norisinājās Ēnu 
diena, kad skolniekiem bija ie-
spēja iepazīties ar dažādām pro-
fesijām un speciālistu darbu.

Inčukalna no-
vada domes Van-
gažu pilsētas pār-
valdē šajā dienā 
valdīja īsta rosība, 
jo uzzināt vairāk 
par domes un at-
sevišķu speciālistu 
darbu viesos bija 
ieradušies 24 Van-
gažu vidusskolas 
skolēni. Ēnu dienas 
ieskaņā skolēniem 
bija iespēja pa-
viesoties deputātu 
istabā, noskatīties 
prezentāciju par Inčukalna novadu, no-
vada domi un Vangažu pilsētas pārvaldi, 
kā arī piedalīties imitētā balsojumā par 
jauniešiem aktuālu jautājumu. Tas skolē-
niem deva iespēja izjust deputātu darbu.

Vēlāk skolēni katrs devās pie sevis 
izvēlētā domes darbinieka: domes priekš-
sēdētāja Arvīda Blaua, pārvaldes vadītāja 
Aivara Nalivaiko, Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas Jautrītes Siliņas, sabiedrisko 
attiecību speciālistes Janas Bunkus, Paš-

valdības dzīvojamā fonda pārvaldnieka 
Māra Onskuļa, būvvaldes vadītāja Pētera 
Veidemaņa, būvinspektora Jāņa Pelēķa. 
Viens skolēns devās arī uz PSIA „Vangažu 
Namsaimnieks”. 

Skolnieces Kristīne Oliņa, Dana Ko-
vaļonoka, Aleksandra Semjonova, Ineta 
Kroiča Ēnu dienas noslēgumā atzina: 

„Ļoti patika iespēja iepazīties ar izvēlēto 
speciālistu, kā arī ar novada

domes priekšsēdētāju un pārvaldes 
vadītāju. Interesanti bija redzēt, kā tiek 
veidotas „Novada Vēstis” un novada mā-
jaslapa. Vairāk uzzinājām par Vangažu 
pārvaldi ,savu pilsētu un konkrēto profe-
siju. Ļoti patika tas, ka domes darbinieki 
bija tik atsaucīgi!”

Solvita Runce Jana Bunkus

Anastasija Giberte pie domes priekšsēdētāja Arvīda BlauaAnastasija Giberte pie domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua

Foto: Jana Bunkus
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INČUKALNA TAUTAS NAMSINČUKALNA TAUTAS NAMS

Ir vietas un lietas, kas noteikti 
jāredz, ja gribi sajust, ka dzīvo, 
iesaistoties kopīgajā aprisē.

Nepaej garām!

Ir vietas un lietas, kas noteikti jāredz, 
ja gribi sajust, ka dzīvo, iesaistoties ko-
pīgajā aprisē.

Piemēram, būtu jāredz jaunā Latvijas 
Pasta mājvieta Inčukalna centrā, kur pasta 
darbiniecēm beidzot no rītiem nav jāsalst, 
nav jānāk stundu ātrāk uz darbu, lai ie-
kurinātu veco skārda krāsni. Kaut 
gan telpas mazliet mazākas, tās ir 
omulīgi iekārtotas un siltas . 

Nepaej garām ciema bibliotē-
kai – ienāc izlasīt jaunākos preses 
izdevumus, uzkavēties pie datora, 
ja gadījumā jāgaida vilciens, sa-
mainīt izlasītās grāmatas, pasūtīt 
mācību līdzekļus vai daiļliteratūru, 
ja gadījumā nevar atrast vajadzīgo 
Inčukalna bibliotēkas plauktos. 

Nepaej garām arī sporta kom-
pleksam! Gan brīvā laika pavadī-
šanas nolūkos, gan lai iedzertu ve-
selīgu svaigi spiestas sulas kokteili 
kompleksa kafejnīcā.

Būtu jāizstaigā Inčukalna ieli-
ņas un jākonstatē, ka izbraukt jau 
var, arī izstaigāt var. Pēc 23.feb-
ruāra sniega skrāpēšanas darbiem 
Inčukalna centrālās ielas kļuvušas jau pa-
visam līdzenas.

Nepaej garām kaimiņa mājai ar no-
laistu skatienu. Domāju, ka katram būtu 
jāapskata arī kaimiņmājas skurstenis un 

jākonstatē – vai kurās, vai manam veca-
jam kaimiņam, kaimiņienei viss ir labi? 
Neesi vienaldzīgs!

Nepaej garām arī Inčukalna Tautas 
nama ziņu stabam un pašam Tautas na-
mam! 

Jau no 29.janvāra tajā var apskatīt 
mūsu novadnieces Valijas Balodes per-
sonālizstādi. Dzīves jubileju saskaņojot ar 
izstādes atklāšanu, māksliniece Inčukalna 
Tautas namā 29.janvārī pulcināja savus ra-
dus, draugus un novadniekus. Valijai sava 
mūža laikā ir bijusi iespēja dzīvot daudzās 
Latvijas pusēs. Tas arī atspoguļojas viņas 

darbos. Ir gan ziedi, kas pavadījuši Valiju 
visu mūžu un ir bijuši īpaši mīļi, ir jūra 
un kāpas, ir Straupes muiža, ir Inčukalna 
ainavas. Valijas gleznas Tautas namā rada 

mierīgu un gaišu atmosfēru. Neskatoties 
uz auksto laiku, Tautas namā dominē va-
sara.

Ja jums atlika laika ienākt Inčukalna 
Tautas namā Valentīndienas priekšvakarā 

12.februārī, tad jūs 
noteikti nenožēlojāt, 
jo pirmo reizi savas 
pastāvēšanas vēsturē 
Inčukalna pūtēju 
orķestrim bija pa-
šiem savs koncerts. 
Koncertā „Ar mīles-
tību mūzikā” orķes-
tranti diriģenta Vitāļa 
Kikusta vadībā izspē-
lēja 15 dažādus skaņ-
darbus . Pūtēju orķes-
trim ir tikai 28 gadi, 
bet Vitāļa Kikusta 
diriģēšanai Inčukalnā 
šajā janvārī jau 45 

gadi! Šodien orķestrī spēlē apmēram 40 
muzikantu, no kuriem tikai divi nav sko-
lēni vai studenti. Lielākā daļa muzikantu 
ir paša V.Kikusta iemācīti, izaudzināti un 
„izdresēti” – orķestrī pavadījuši visu savu 
apzinīgo dzīvi.

„Muzikanti tev jāizaudzina pašam”, 
tā jaunajam mūzikas skolotājam novēlēja 
Inčukalna astoņgadīgās skolas bioloģijas 
skolotāja 1968. gadā, kad toreizējā skolas 
direktore Janīna Zandberga iegādājās sko-
las vajadzībām pirmo pūšamo instrumentu 
komplektu. Liekas, ka pūtēju orķestris ir 
lielākais un mīļākais diriģenta „bērns”.

Tas nāca ar grūtībām un izauga laika-
biedru acu priekšā, sākumā nedroši spē-
lēdams vien vienkāršus maršus, bet 12. 
februāra koncertā jau varējām dzirdēt po-
pulārus mūsdienu skaņdarbus, džeza kla-
siku un nopietnās mūzikas klasiku.  Jaunie 
muzikanti ir tiešām talantīgi, un apbrīno-
jama ir  viņu mūzikas skolotāju pacietība, 
uzņēmība un darba spējas. Skatītāju zāle 
bija pilna, un aplausi pieprasīja skaņdarbu 
atkārtošanu, bet tā kā koncertā to bija 15, 
tad atkārtots nekas netika. Kā paskaidroja 
paši spēlētāji – pūtēju lūpas arī ir mus-

No kreisās: Valija Balode ar kunguNo kreisās: Valija Balode ar kungu

Inčukalna pūtēju orķestrisInčukalna pūtēju orķestris

Diriģents Diriģents 
Vitālis KikustsVitālis Kikusts
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Zinta Nolberga

kuļi un pēc intensīva darba 
nogurst ne pa jokam, tāpēc  
koncerts vienā piegājienā ir 
liela uzņemšanās un atbil-
dība.

Orķestra diriģents un 
orķestranti vēlas vēlreiz iz-
teikt pateicību skatītājiem, 
kuri „nepagāja garām” kon-
certam! Skatītāju atbalsts ir 
nepieciešams, lai muzikants 
justos novērtēts. Mīlestībai 
uz mūziku ir nozīmīga vieta 
ikviena cilvēka dzīvē. Kas to 
noliedz – nepazīst mūziku. 

Mīlestību uz mūziku var 
ielikt arī dejā, kā to jau 15 
gadus dara vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Virši”.

Ar atsperīgu dejas soli 
un starojošiem smaidiem 
skatītājus Inčukalna Tautas 
namā gaidīja tīņu vecumu 
sasniegušie „Virši” – vidējās 
paaudzes tautas deju kolek-
tīvs. Ja cilvēks tīņu gados 
reti kad ir par pilnu ņemams, 
tad deju kolektīvs ar 15 gadu stāžu jau 
ir nostabilizējies un uzticams. Tas radies 
jau pagājušajā gadsimtā, pēc pašu dejotāju 
domām. Kolektīvā ir izveidojušās labas 
savstarpējās attiecības, dalībniekiem ir 
skaidri mērķi un arī iemesls, kāpēc katrs 
no viņiem vismaz divus vakarus nedēļā 
pavada 4 – 5 stundas mēģinājumos. Lai 
kopā radītu brīnumu – deju, ar ko ieprie-
cināt ne tikai sevi, bet arī skatītājus. Lai 
aktīvi un interesanti pavadītu pāris darba-
dienu vakarus patīkamā kompānijā, lai ar 
deju pārstāvētu savu novadu lielās un ma-
zās skatēs un festivālos, lielos un mazos 

Deju kolektīvs “Virši”Deju kolektīvs “Virši”
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svētkos, lai dotu savu ieguldījumu tautas 
tradīciju saglabāšanā, lai ar lepnumu nestu 
Inčukalna vārdu gan Latvijā, gan, iespē-
jams, arī citās valstīs. 

Lepojamies ar to, ka varam svinēt 15 
gadu jubileju deju kolektīvam, kas sākumā 
likās būs tikai domubiedru apvienība, 
kuru  sāka vadīt Sandra Lapkovska bez 
atlīdzības. Mēģinājumos muzikālo pava-
dījumu nodrošināja Skarleta Višņevska, 
bet sabiedrisku un aktīvu dalībnieču Li-
gitas Šteinas, Terēzijas Bumbures, Anto-
nijas Vilcānes, Airisas Rozītes, Vladislava 
Bjalkovska vēlēšanās dejot guva atsaucību 
toreizējā pagasta priekšnieka Staņislava 

Ungura per-
sonā. 

Un tā 
ir pagājuši 
jau 15 gadi, 
kolektīvam 
ir bijuši 
trīs vadī-
tāji: Sandra 
L a p k o v -
ska, Vanda 
Uberte, Jana 
B a r a n o v -
ska, kon-
certmeistari 
E l i z a b e t e 
Ķ i k u s t e , 
Jeļena Tre-
sikova. Bet 

šobrīd kolektīvu vada Andrs Briņķis, kurš 
mēģinājumos neiztiek arī bez dzīvesbied-
res Ilzes Briņķes atbalsta un palīdzības; 
viņus atbalsta un piespēlē koncertmeistare 
Solveiga Ilvasa. 

Savā 15 gadu jubilejas koncertā de-
jotāji bija aicinājuši ciemos  draugus no 
Rīgas: „Oglīti”un „Cīparu”, kas arī pieda-
lījās koncertā. Arī rudenī dibinātais jau-
niešu deju kolektīvs Andra Briņķa vadībā 
nodejoja latviešiem neraksturīgu ugunīgu 
deju un izpelnījās kuplus aplausus. Kon-
certs bija bagātīgs gan ar deju dažādību, 
gan tērpu krāsainību. Koncerta nobeigumā 
„Viršu” dejotāji un vadītāji teica pateicības 
vārdus, dāvāja pateicības rakstus, piešķīra 
„Viršu” ordeņus, dāvāja ziedus un oriģi-
nāli izgatavotas dāvaniņas daudziem, kas 
šos gadus bija atbalstījuši kolektīvu.

Lai jums veikls deju solis, lai rodas 
jauni, dāsni sponsori un nepazūd jau eso-
šais dāsnais ģenerālsponsors – Inčukalna 
novada dome!

Nenokārsim galvas, sastopoties ar ik-
dienas grūtībām, neskumsim par to, ko 
nevar ietekmēt un mainīt – ledu, auks-
tumu, infl āciju; mēģināsim rast prieku 
tur, kur tas noteikti atrodams – mūzikā 
un mākslā.

Jauniešu deju kolektīvsJauniešu deju kolektīvs

Inčukalna pūtēju orķestris Rīgas un 
Pierīgas pūtēju orķestru skatē ieguva 1.pa-
kāpes diplomu ar 47 punktiem (no 50), tā 
ir godīgi izcīnīta pirmā vieta C grupā un 
vislielākais punktu skaits!

Apsveicam mūziķus un viņu pedagogus! 
Paldies vecākiem par atbalstu!

Foto: Zinta N
olberga
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Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,
Augšup tiekties, patiesīgam būt.
Lai it viss, ko citiem projām devāt,
Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!

Inčukalna novada dome sveic jubilārus februārī!Inčukalna novada dome sveic jubilārus februārī!
75 gadi75 gadi

80 gadi80 gadi

85 gadi85 gadi

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

tālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

UZMANĪBU, UZMANĪBU! FOTOKONKURSS UZMANĪBU, UZMANĪBU! FOTOKONKURSS 
„MANS INČUKALNS 2011” TURPINĀS!„MANS INČUKALNS 2011” TURPINĀS! 90 gadi90 gadi

Skaidrīte Bērziņa, Marija Ivaščenko, Skaidrīte Bērziņa, Marija Ivaščenko, 
Aleksandrs Karvonens, Ādolfs Kristapsons, Aleksandrs Karvonens, Ādolfs Kristapsons, 
Ņina Pavloviča, Pēteris TollaŅina Pavloviča, Pēteris Tolla

Jāzeps Karelovs, Anna Koļadko, Vilhelms Jāzeps Karelovs, Anna Koļadko, Vilhelms 
Masaļskis, Julianija IļjinaMasaļskis, Julianija Iļjina
Mirdza Otīlija Cerbule, Zenta Gulbe, Mirdza Otīlija Cerbule, Zenta Gulbe, 
Antons BluksAntons Bluks
Skaidrīte Bleša-Blešiņa, Ivars Reinis, Skaidrīte Bleša-Blešiņa, Ivars Reinis, 

92 gadi92 gadi Valentīna KuzinaValentīna Kuzina

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara -

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!

Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt! 

Valerija Valerija KačanovskaKačanovska, Danila , Danila SuslovsSuslovs, Kristena , Kristena BabraBabra. . 

Šodien baltu ziedu klēpi
Dzīvei mīla pretī sniegs,

Solveiga Grundule un Ralfs Grīnbergs
Jekaterina Jankoviča un Andrejs Vasiļjevs

SIA “Vangažu Namsaimnieks” atgādina:
 Veicot maksājumus bankā vai internetbankā par dzīvokļu ap-

saimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, obligāti pamatojumā 
norādīt līguma numuru, par kuru maksājums tiek veikts, tā garantējot 
precīzu uzskaiti maksājumiem par konkrēto dzīvokli.

“Žagatu tirdziņš” atkal ir klāt!

12.martā no pl.10.00 līdz 14.00 Inčukalna Tautas namā.
Sīkāka informācija un pieteikties pa tālruni 26310091 vai 
e-pastu anete.kokina@inbox.lv.

Vangažos, pašā centrā, Gaujas ielā 18 (2.stāvā) plaša 
solāriju un sauļošanās krēmu izvēle!

Iegādājoties abonomentu, dāvanā sauļošanās krēms un des-
mitā sauļošanās reize par brīvu. Laipni gaidīti!

Tālrunis: 26986094.

Izrāde par pasaules galu kā iespēju un kā tam gatavoties 
jautrā, satīriskā formā. 

Izrāde “2012“

Režisors: Juris Rijnieks. Lomās: J.Jarāns, I.Vekmanis, R.Liepkalns.

25.martā pl.19.00

Biļetes iespējams iegādāties atpūtas parkā “Rāmkalni“ veikalā un Bistro mājā pie bāra 
letes, kā arī rezervēt pa tālruni: 26644622 (Anete). Kā arī: www.bilesuparadize.lv.

Biļetes cena: Ls 6,-

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inesei Strautai Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inesei Strautai 
brāli traģiski zaudējot!brāli traģiski zaudējot!

Inčukalna novada domes kolektīvs

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…

Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu. 

PateicamiesPateicamies visiem, kuri jau atsūtīja darbus: Vitai Ošai, 
Intai BērziņaiBērziņai, Brigitai Dambei, Vinetai Kreicbergai, Aivaram 
VaičukamVaičukam, Birutai Jākabsonei,  Sindijai Šubei, Kristīnei Ronei, Natālijai 
Biserovai un citiem. 1.posma uzvarētāji tiks paziņoti nākošajā laikrak-
sta numurā un Inčukalna novada mājas lapā www.incukalns.lv.

Lai jums katrā dzīves stundā
Būtu liels un patiess prieks. 

Šā gada februārī Inčukalna novada dzimsarakstu nodaļā Šā gada februārī Inčukalna novada dzimsarakstu nodaļā 
laulību reģistrējuši:laulību reģistrējuši:

Sestdien, 12.martā, pl.18.00 Inčukalna Tautas namā
fotomākslinieka Valda LANCMAŅA (ELTONA) un 

grafi ķes Lilijas JOŅINAS

IZSTĀDES “PSIHODĒLISKĀS VĪZIJAS” ATKLĀŠANAIZSTĀDES “PSIHODĒLISKĀS VĪZIJAS” ATKLĀŠANA.

Piektdien, 25.martā,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.
Pl.14.00 svētbrīdis pie pieminekļa izvestajiem Inčukalna stacijas 

laukumā. 
Pl.14.30 pasākums Tautas namā ar Inčukalna novada Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņu koncertu un amatierteātra M.Zīverta lugas 
„Zaļā krūze” lasījumu.

Uz pasākumu Jūs varat nokļūt ar autobusu pl.13.20. Maršruts: 
Gauja-Indrāni-Kārļzemnieki-Vangažu kultūras nams-„Brālis”-
Vangažu stacija-Sēnīte-Inčukalns. Visi mīļi aicināti!

Piektdien, 8.aprīlī, pl.19.30 Inčukalna Tautas namā
Dr.Kalns piedāvā
populāras operu, operešu ārijas un dueti jaunu un ta-

lantīgu dziedātāju PAVASARA KONCERTĀPAVASARA KONCERTĀ
Piedalās: Inga Šļubovska (soprāns), Madara Dziedātāja (mecosop-

rāns), Juris Ādamsons (baritons), Silvija Deidule (klavieres).
Ieejas biļetes iepriekšpārdošanā 3,- Ls, koncerta dienā 4,- Ls
Biļetes var iegādāties Tautas namā (tel.29478251) un Inčukalna 

bibliotēkā (tel.67977473).
Tuvojas pavasaris, un kā katru gadu īpašs dabas atmodas vēstnesis 

ir MĀKSLAS DIENAS, kuras šogad notiks 16.aprīlī.
Atgādinājums visiem Inčukalna mākslas kopas biedriem - gatavo-

ties šim pasākumam un pieteikties izstādei ar darbiem līdz 10.aprīlim 
Tautas namā pie Ingas Freimanes (tel.29478251) vai pie Mākslinieku  
kopas vadītāja Jāņa Zvirbuļa (tel.67077604)

Ja Jums ir zināmi mūsu novadnieki - mākslinieki, kurus vēl mēs 
neatpazīstam, tad uzrunājiet viņus vai dariet mums to zināmu.  

Arī šogad tiek izsludināts visiem inčukalniešiem
 „INČUKALNA MĀKSLAS DIENU 2011” konkurss „MINKA 
NĀK!”, kas veltīts Inčukalna 575 gadu jubilejai.

Tas nozīmē, ka tajā ar „kaķiskiem” darbiem visneiedomājamākās tehnikās 
(gleznošana, veidošana, utt.) var piedalīties ikviens individuāli vai radošajā 
grupā. Darbi tiks izvērtēti, izstādīti un apbrīnoti „Mākslas dienu” ietvaros. 
Katrs dalībnieks saņems pateicību, bet uzvarētāji balvas.

Darbus gaidām Tautas namā līdz 11.aprīlim. 
Tuvāka informācija pie I.Freimanes (tel. 29478251).

VĒ L  L I E LĀK A SOLĀRIJU I ZVĒ L E !VĒ L  L I E LĀK A SOLĀRIJU I ZVĒ L E !

Izstādi varēs apskatīt līdz 10.aprīlim

Nesen mūsu skolas bērnudārzā parādījās brīnišķīgas lelles! Tas 
viss pateicoties brīnišķīgajam Valentīnas Prokofjevas talantam. 
V.Prokofjeva daudzus gadus strādāja par skolotāju Vangažu vidus-
skolā, bet tagad ved mazmazmeitu uz mūsu bērnudārzu. Agnesei ir 
6 gadi, viņa arī prot adīt un dara to ar vislielāko prieku. Lūk, kam 
vecvecmāmiņa varēs nodot savas zināšanas un pieredzi!

Vēlamies pateikties Valentīnai Prokofjevai par atsaucību un 
prasmi spilgti izkrāsot apkārtējo pasauli!

Vangažu vidusskolas b/d skolotāji


