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Policija atgādina – gājēji bez atstarotājiem tumsā apdraud 
gan sevi, gan citus
Lai aicinātu novadniekus lietot at-
starojošās vestes vai citus atstaro-
jošos elementus diennakts tumšajā 
laikā, Reģionālās pašvaldības polici-
jas (RPP) Inčukalna novada nodaļas 
darbinieki janvāra beigās devās rei-
dā un dalīja jauniešiem atstarojošās 
vestes, atgādinot, ka atstarojošs ele-
ments apģērbā dažkārt var būt dzīvī-
bas vērtībā.

Īstenotā reida mērķis bija atgādi-
nāt cilvēkiem, ka bez atstarotājiem 
tumsā viņi apdraud gan sevi, gan 
arī citus. Tādēļ pašiem neapzinīgā-
kajiem gājējiem, noformējot admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolus, 
piemērotais sods bija brīdinājums, 
nevis naudas sods. Savukārt mutis-
ku aizrādījumu saņēma nepilngadī-
gās personas, ar kurām veiktas arī 
profilaktiska rakstura pārrunas. 
Visām sastaptajām personām tika 
dāvinātas RPP sarūpētās atstaro-
jošās vestes un Inčukalna novada 
pašvaldības sagatavotie atstaro-
tāji.
RPP Inčukalna novada nodaļas 
priekšnieks Māris Jurēvičs atzinīgi 
novērtē tos velosipēdistus un gā-
jējus, kuri diennakts tumšajā laikā 
ir parūpējušies par atstarojošajām 
vestēm vai citiem atstarojošiem 
elementiem, tādējādi pasargājot 
gan sevi, gan citus ceļu satiksmes 
dalībniekus, un atgādina, ka auto-
vadītājs gājēju bez gaismu atsta-
rojošas vestes uz ceļa pamana tikai 

25–40 metru attālumā. Ja autova-
dītājs brauc ar 90 km/h lielu ātru-
mu, šo ceļa posmu viņš paveic 1– 
2 sekundēs, kas ir pārāk mazs laika 
sprīdis, lai reaģētu un apbrauktu gā-
jēju. Atstarotāja atspīdināto gaismu 
autovadītājs pamana 140 metru at-
tālumā, ja transportlīdzeklis brauc 
ar iedegtiem tuvās gaismas luktu-
riem, bet 400 metru attālumā – ja 
iedegti tālās gaismas lukturi. At-
starojošās vestes cilvēku padara 5– 
10 reizes pamanāmāku, kas ļauj 
autovadītājam gājēju pamanīt, no-
bremzēt transportlīdzekli un ap-
braukt gājēju.
„Uzskatu, ka šī pašvaldības policijas 
akcija ir apsveicama, un Inčukalna 
novada dome no savas puses pie-
vienojas šai iniciatīvai. Novērojumi 
liecina, ka gājēji joprojām ne vien-
mēr lieto atstarojošos elementus, 
un iedzīvotājiem nereti ir maldīgs 
viedoklis, ka arī diennakts tumšajā 
laikā viņi ir viegli ieraugāmi uz ceļa 
neatkarīgi, vai tā būtu mūsu nova-
da teritoriju šķērsojošā Vidzemes 
šoseja vai mazākas nozīmes ceļš. 
Domes vārdā aicinām iedzīvotājus 
pārrunāt šos jautājumus ģimenes 
lokā un rūpēties par saviem tuvinie-
kiem un līdzcilvēkiem, īpaši mūsu 
bērniem un senioriem, lai tiktu lieto-
ti atstarojošie elementi pie apģērba 
vai skolas somas,” pauda Inčukal-
na novada domes priekšsēdētājs  
Aivars Nalivaiko.
Šoreiz preventīvā pasākuma lai-

kā lielākā daļa no sastaptajiem 
gājējiem, kuri bija bez jebkādiem 
atstarojošiem elementiem, bija ne-
pilngadīgi, tādēļ jau drīzumā Inču-
kalna novada izglītības iestādēs 
tiks īstenots informatīvs darbs, lai 
atgādinātu par atstarotāju lietoša-
nu diennakts tumšajā laikā. Šādi un 
līdzīgi preventīvi pasākumi novadā 
tiks veikti arī turpmāk.

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa n  

8. martā plkst. 16.00 

„Paņem savas krāsas, mani uzglezno…”

Laipni lūgtas, daiļās!

Jūs, sievietes, 
savās krāsās ietērps 

un dziesmās uzgleznos mūziķi
Ingus Ulmanis 

un Aigars Voitišķis
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 1 
Inčukalna novadā, Vangažos, 

Meža ielā 1, 2020. gada 
8. janvārī

Par parakstu vākšanas vietu un 
darba laika noteikšanu. Dome no-
lemj: 1. noteikt parakstu vākšanas 
vietu Inčukalna novadā, Inčukalna 
pagastā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4,  
Inčukalna bibliotēkā; 2. uzdot Inču-
kalna novada pašvaldības Vēlē-
šanu komisijai parakstu vākšanas 
darba laiku noteikt līdz 2020. gada 
13. janvārim, pēc iespējas ievērojot 
Centrālās vēlēšanu komisijas rīko-
jumā Nr. 173 „Par parakstu vāk-
šanas vietu un darba laika noteik-
šanu” norādītos ieteikumus.

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 2 
Inčukalna novadā, Vangažos, 

Meža ielā 1, 2020. gada 
10. janvārī

Par Inčukalna novada apvieno-
šanu ar Garkalnes novadu admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros. Dome nolemj: 1. ap-
stiprināt, ka administratīvi terito-
riālās reformas ietvaros Inčukalna 
novads kā vienota, nedalāma teri-
torija ir apvienojams ar Garkalnes 
novadu, izveidojot jaunu novadu; 
2. par administratīvo centru jaun- 
izveidotajā novadā lemt pēc Ad-
ministratīvās teritorijas un apdzī-
voto vietu likuma pieņemšanas; 
3. iesniegt šo domes lēmumu kā 
priekšlikumu Latvijas Republikas 
Saeimas Administratīvi teritoriālās 
reformas komisijai tā tālākai izvēr-
tēšanai.

Sēdes protokols Nr. 3 Inčukalna 
novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020. gada 22. janvārī

Par zemes atsavināšanu. Dome 
nolemj: 1. Inčukalna novada paš- 
valdībai uzsākt pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Skolas iela 5, Van-
gaži, Inčukalna nov., zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 8017 
001 0315 0,1269 ha platībā atsavi-
nāšanas procesu Publiskas perso-

nas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā; 2. Inčukalna no-
vada pašvaldības būvvaldei organi-
zēt nekustamā īpašuma Skolas iela 
5, Vangaži, Inčukalna nov., zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8017 001 0315 novērtēšanu.

Par pašvaldības ielu un autoceļu 
uzturēšanas klašu apstiprināša-
nu. Dome nolemj: 1. apstiprināt 
Inčukalna novada pašvaldības ielu 
un autoceļu sarakstu ar noteiktām 
uzturēšanas klasēm ziemas un va-
saras sezonā Inčukalna novada pa-
švaldības administratīvajā teritorijā 
(ielu un autoceļu saraksts lēmuma 
pielikumā, ko iespējams skatīt pa-
švaldības tīmekļvietnē www.incu-
kalns.lv sadaļā „Būvvalde”); 2. uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības Sa-
biedrisko attiecību daļai trīs darba 
dienu laikā no lēmuma spēkā stā-
šanās dienas publicēt pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv infor-
māciju par noteiktajām pašvaldības 
ielu un autoceļu uzturēšanas kla-
sēm; 3. uzdot Inčukalna novada pa-

švaldības Juridiskajai daļai izstrā-
dāt grozījumus Inčukalna novada 
pašvaldības 2012. gada 15. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 
„Par Inčukalna novada pašvaldības 
autoceļu uzturēšanas klasēm” atbil-
stoši lēmumā noteiktajam.

Par dzīvokļa, kas atrodas Gau-
jas ielā 4-6, Vangažos, Inčukalna 
novadā, atsavināšanas nosacī-
tās cenas un atsavināšanas pa-
ziņojuma apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 1. atsavināt, piemērojot 
atsavināšanas veidu – pārdošanu 
par brīvu cenu –, Inčukalna novada 
domei piederošu dzīvokli Nr. 6, kas 
atrodas Gaujas ielā 4, Vangažos, 
Inčukalna novadā, 50,6 m² platī-
bā ar kadastra Nr. 8017 900 1315, 
kopīpašuma 506/7010 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas 
Vangažu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 1000000267956, to 
pārdodot dzīvokļa īrniekam vai viņa 
ģimenes loceklim, pamatojoties uz 
iesniegtās īrnieka un viņa ģime-

nes locekļu notariāli apliecinātās 
vienošanās norādīto, kurš vai kuri 
no viņiem iegūs īpašumā dzīvok-
ļa īpašumu; 2. noteikt dzīvokļa, 
kas atrodas Gaujas ielā 4-6, Van-
gažos, Inčukalna novadā, 50,6 m²  
platībā nosacīto cenu 24 200,00 eiro 
(divdesmit četri tūkstoši divi simti 
eiro un 00 centu) apmērā; 3. uzdot 
Inčukalna novada domes izsoles 
komisijai pēc lēmuma pieņemšanas 
nosūtīt personai un viņa ģimenes 
loceklim kā pirmpirkuma tiesīgajām 
personām atsavināšanas paziņoju-
mu ar piedāvājumu viena mēneša 
laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
dienas sniegt atbildi par pirmpirku-
ma tiesību izmantošanu un samak-
sas veidu.

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteik-
to) var iepazīties Inčukalna nova-
da pašvaldības tīmekļvietnē www.
incukalns.lv sadaļā „Domes sēžu 
protokoli”. 

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI JANVĀRĪ

PAZIŅOJUMS

PIEVĒRS UZMANĪBU!

LASĪTĀJAS VĒSTULE 

Ir nodibināta un reģistrēta Uzņēmumu reģistrā Inčukalna pensionāru bied-
rība (reģistr. Nr. 40008294788). Interesenti var pieteikties bibliotēkā pie Vi-
jas Onskules vai otrdienās un ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 12.30 tautas 
namā, iepriekš piezvanot pa tālruni 26440708, vai arī dienas centrā Gaujā, 
iepriekš piezvanot pa tālruni 26101837.

2019. gada septembrī ir uzsākta dabas 
aizsardzības plāna izstrāde īpaši aiz-
sargājamai dabas teritorijai – Gaujas 
Nacionālajam parkam. Dabas aizsar-
dzības plānu (Plāns) turpmākajiem 
12–15 gadiem Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Es-
tonian, Latvian & Lithuanian Environ-
ment”. 

Plāna izstrādes nepieciešamību nosa-
ka likums „Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām”, to apstiprina Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, un tā uzdevums ir saska-

ņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, 
dabas resursu izmantošanas, dabas 
aizsardzības un reģiona attīstības in-
tereses, lai vienlaikus tiktu saglabā-
tas teritorijas dabas vērtības. Plāna 
izstrāde turpināsies līdz 2023. gadam. 
Plāna izstrādātāji aicina sniegt 
priekšlikumus par turpmāko Gaujas 
Nacionālā parka attīstības vīziju un 
plānotajiem apsaimniekošanas pasā-
kumiem rakstiski, adresējot tos SIA 
„Estonian, Latvian & Lithuanian En-
vironment” līdz 2020. gada 15. mar-
tam (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, 
vai gauja@environment.lv). Jautāju-

mu gadījumā aicinām sazināties pa 
tālruni 28010505 darba dienās plkst. 
10.00–16.00. Plāna izstrādes aktua-
litātes varat skatīt tīmekļvietnēs 
www.environment.lv/jaunumi, www.
daba.gov.lv, www.skaitamdabu.gov.lv 
vai sava novada tīmekļvietnē. 
Plāna izstrāde notiek dabas skaitīša-
nas jeb projekta „Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās daudz-
veidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas 
tiek īstenots ar Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas 
valsts (15%) atbalstu. 

Uzsākta Gaujas Nacionālā parka dabas 
aizsardzības plāna izstrāde

Es, Maija Fjodorova, dzīvoju ļoti tālu no galvaspilsētas – Latgalē. Atbraucu 
ciemos pie savas mazmeitas, kura dzīvo Vangažos. Padzīvoju divas dienas 
un pēkšņi saslimu. Saslimu ar tādu slimību (locītavu slimību), kura neļāva 
man naktīs gulēt ļoti stipru sāpju dēļ. Es negulēju nedēļu, un man ieteica 
aiziet pie ģimenes ārstes Nadeždas Sergejevas. Man bija grūti noticēt, ka 
ārste pieņems mani, jo es neesmu šīs prakses paciente. Bet ārste ne tikai 
mani pieņēma un veica apskati, bet arī nozīmēja ārstēšanu. Medmāsa Jana 
Zaķe profesionāli, ar ļoti labu attieksmi un vārdiem „viss būs kārtībā” lika 
man sistēmas. 
No visas dvēseles es izsaku pateicību ģimenes ārstei Nadeždai Sergeje-
vai un medmāsai Janai Zaķei par viņu sirsnīgo, pasakaino attieksmi pret 
pacientu. Gribu pateikt lielu paldies, ka neatteicās palīdzēt, un arī pateikt 
paldies par silto attieksmi pret mums – pacientiem. Nadeždai Sergejevai un 
Janai Zaķei ir zelta rokas un zelta sirds. Veselību jums un veiksmi nākotnē! 

Maija Fjodorova n  

Labdien, Inčukalna „Novada Vēstis”!

Ceturtdien, 27. februārī, plkst. 11.00 Siguldā, Dārza ielā 2a (SIA „LLKC Pie-
rīgas konsultāciju birojs”) un otrdien, 3. martā, plkst. 11.00 Mālpils novada 
pašvaldībā Nākotnes ielā 5 notiks semināri, kuros uzņēmēji un lauku saimnieki 
varēs uzzināt par atbalsta programmām.
Semināros varēs uzzināt par aktuālo atbalstu uzņēmējiem, īpaši lauku 
saimniekiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra informēs par aktuālajām atbalsta 
programmām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informēs par aktuālajiem maksājumiem 
lauksaimniecības zemju saimniekiem 2020. gadā.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un LAD informēs par unikālu 
atbalstu mazo lauku saimniecību izveidei.
„Altum” informēs par aizdevuma programmām. Semināri ir bez maksas.

SEMINĀRI UZŅĒMĒJIEM UN LAUKU SAIMNIEKIEM 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentū-
ra (VTUA) atgādina: lai piedalītos ceļu 
satiksmē, arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas traktortehnika un tās pie-
kabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei.

Inčukalna novadā traktortehnikas 
un tās piekabju ikgadējo valsts 
tehnisko apskati 2020. gadā varēs 
veikt:
Inčukalnā, Atmodas ielā 1:
•	 pirmdien, 16. martā, plkst. 12.00;
•	 pirmdien, 1. jūnijā, plkst. 12.00;
•	 pirmdien, 3. augustā, plkst. 12.00;
Gaujā zvēraudzētavā „Gauja”:
•	 pirmdien, 1. jūnijā, plkst. 14.00;
•	 pirmdien, 3. augustā, plkst. 14.00;
Vangažos, Smilšu ielā 6:
•	    pirmdien, 16. martā, plkst. 13.00.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, 

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās 
apskates laiki un vietas 2020. gadā Inčukalna novadā 

tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa 
par apskati tiek veikta pie inspek-
tora.
VTUA atgādina, ka visos VTUA biro-
jos un arī ārpus biroja par sniegta-
jiem pakalpojumiem varēs norēķi-
nāties tikai ar bezskaidras naudas 
maksājumu – bankas karti, inter-
netbankas maksājumu vai rēķinu. 
Neskaidrību gadījumā vai pirms 

pakalpojuma saņemšanas skatīt 
tīmekļa vietni www.vtua.gov.lv vai 
jautāt tuvākajā Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras birojā.
Uzziņām tālrunis 67613821 vai 
26439396, 29387160, 26603850 vai 
www.vtua.gov.lv.

Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūras Tehniskās uzraudzības de-

partamenta Rīgas reģiona nodaļa       
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2018. un 2019. gads Vangažos rakstu-
rojas ar dzīvojamo māju atjaunošanu 
jeb renovāciju. Lēmumu par sava īpa-
šuma atjaunošanu jau 2018. gadā bija 
pieņēmuši Gaujas ielas 4, 8, 9, 14 un 
Vidzemes ielas 5 dzīvojamo māju dzī-
vokļu īpašnieki. 2019. gads šo māju 
īpašniekiem ir atnācis ar sen gaidīto 
rezultātu: mājokļi nosiltināti, plānotie 
darbi – pabeigti. 

Projekta ietvaros tika veikti tādi 
darbi kā: fasādes un cokola siltinā-
šana; pagraba pārseguma un bēniņu 
siltināšana; jumta seguma nomai-
ņa; ventilācijas sistēmas uzlabo-
šana; apkures sistēmas renovācija. 
Saskaņā ar energoauditu veiktie 
energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumi nodrošinās siltume-
nerģijas ietaupījumu no 114 līdz 
139 kWh/m2 gadā. Tāds ietaupī-
jums ļaus iedzīvotājiem samazināt 
izdevumus par apkuri ziemas pe-
riodā. Kopējās projekta izmaksas 
visām šīm mājām ir vairāk nekā  
1 172 484 eiro (tostarp būvdarbi, 
būvuzraudzība, autoruzraudzība, 
projekta vadība un tehniskās doku-
mentācijas sagatavošana). Visus 
darbus līdzfinansē AS „Attīstības 
finanšu institūcija Altum”, izmanto-
jot Eiropas Savienības atbalstu. 
Labā prakse, ko apliecina jau īsteno-
tie projekti, kaimiņu aktīvā iesaistī-

šanās daudzdzīvokļu māju atjauno-
šanas programmā, savedot kārtībā 
savus mājokļus, uzlabojot komforta 
līmeni, sakārtojot apkures sistēmu, 
samazinot maksājumus par siltum- 
enerģiju, motivēja arī blakus māju 
dzīvokļu īpašniekus uzsākt renovāci-
jas projekta īstenošanu. Šobrīd jau ir 
noslēdzies iepirkums Gaujas ielas 3, 
11 un Meža ielas 4 mājām, un pava-
sarī tiks uzsākta to renovācija. 
Vidzemes ielas 2, 4, 12 un Meža  
ielas 2 mājokļu tehniskā dokumentā-
cija jau ir izstrādāta, un šobrīd to iz-
skata AS „Attīstības finanšu institū-
cija Altum”. Iepirkumus tiek plānots 
izsludināt tuvāko 2–4 mēnešu laikā.
Esam gandarīti, ka arī Siguldas ielas 1,  
Vidzemes ielas 3 un Gaujas ielas 17 
tehniskā dokumentācija tika izstrā-
dāta rekordīsā laikā un projekta pie-
teikumi tika iesniegti AS „Attīstības 
finanšu institūcija Altum” īsi pirms 
programmas slēgšanas jauniem 
pieteikumiem. Plānojam, ka šīm 
trim mājām renovācija tiks īstenota  
2021. gadā.
Projekta vadību visām mājām nodro-
šina mājas pārvaldniece SIA „Vanga-
žu namsaimnieks” sadarbībā ar SIA 
„SNL”. Lielu ieguldījumu šo projektu 
virzībā un pozitīva lēmuma pieņem-
šanā iegulda dzīvokļu īpašnieku dibi-
nātās biedrības, kuru sastāvā ir paši 
dzīvokļu īpašnieki. 

Dzīvojamo māju atjaunošanas procesa rezultāti Vangažos

SIA „Vangažu namsaimnieks” pārval-
dībā esošajās mājās vispārējā māju 
atjaunošana pēdējos divos gados 
ir attīstījusies ļoti strauji. Un tas 
ir redzams mūsu novadā – mājokļi 
sakārtoti gan tehniski, gan vizuāli. 

Īpašnieki tagad var regulēt savos 
dzīvokļos sev vēlamo siltuma režī-
mu, vizuāli baudīt savu mājokli no 
ielas un salīdzināt, kā izskatās mans 
mājoklis un kā – kaimiņam! Viņi var 
būt gandarīti: aktīvā iesaistīšanās 

dzīvojamās mājas atjaunošanas pro-
jektā ir vainagojusies ar sen gaidītu 
rezultātu – mājoklis ir sakārtots!

Sarma Novicāne-Lazdāne, n  
SIA „SNL” projektu vadītāja

Vangažu pilsētas, Gaujas ielas 4. un 8. Numura nami tika renovēti 2019.gadā.

24. janvārī pašvaldība aicināja Inču-
kalna novada uzņēmējus uz Inčukalna 
novada uzņēmēju tīklošanās pasākumu 
„Es esmu uzņēmējs”. Viesus Vanga-
žu Kultūras namā uzņēma Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko.  

Tikšanās pirmajā daļā pasākuma 
dalībniekus uzrunāja Vilnis Brēma-
nis, SIA „Training Lab” izaugsmes 
un vadītprasmes treneris. Otrajā 
daļā Vangažu Kultūras nama kolek-
tīvs Ingunas Zirnes vadībā simbo-
liski sveica klātesošos uzņēmējus 
ar 2020. gadu. Savukārt Rolands 
Feldmanis, Inčukalna uzņēmēju 
biedrības vadītājs, aicināja turpināt 
iesākto, lai stiprinātu uzņēmējdarbī-
bu mūsu novadā.
Pasākuma „Es esmu uzņēmējs” mēr-
ķis bija stiprināt pašvaldības sadar-
bību ar novada esošajiem un jauna-
jiem uzņēmējiem, informējot viņus 
par pieejamo pašvaldības atbalstu 
un biznesa institūciju piedāvātajām 
atbalsta iespējām, kā arī iedvesmot 
veiksmīgai uzņēmējdarbībai, pabūt 
kopā un baudīt labu mūziku grupas 
„The Swamp Shakers” izpildījumā.
Vangažu Kultūras nama vadītāja In-
guna Zirne: „Vangažu Kultūras nama 
kolektīvam bija prieks uzņemt savā 
namā tik dažādos uzņēmējus, radīt 
īpašu gaidīšanas un svētku atmos-
fēru, iepriecināt ar vizītkaršu loteriju, 

Vangažu Kultūras namā aizvadīts pasākums 
„Es esmu uzņēmējs”

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo 
pašvaldību kongresa Monitoringa komi-
tejas eksperti konstatējuši vietējās de-
mokrātijas pārkāpumus Latvijā admi-
nistratīvi teritoriālās reformas procesā 
un aicina Latvijas valdību un Saeimu 
atlikt reformu, līdz būs nodrošinātas 
godīgas un efektīvas apspriešanās ar 
pašvaldībām un iedzīvotājiem.

Monitoringa komitejas sākotnējā pār-
skata ziņojumā starptautiskie eksper-
ti akcentē: faktu vākšanas vizīte Lat-
vijā parādījusi, ka Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) iesniegtie argumenti 
ir nopietni un rada pietiekamas bažas, 
lai pamatotu īpašu situācijas uzrau-
dzību. Kopumā secināts, ka adminis-
tratīvi teritoriālās reformas procesā 
sarunas ar iedzīvotājiem un pašval-
dībām nav bijušas atbilstošas un sav-
laicīgas, bet gan formālas, tādējādi 
pārkāpjot Eiropas vietējo pašvaldību 
hartu. Ministrija nevis mudinājusi or-
ganizēt neformālas aptaujas, lai uzzi-
nātu iedzīvotāju uzskatus, bet šādas 
aptaujas kavējusi un dažos gadījumos 
pat aizliegusi.
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uz-
sver: „Mani satrauc, ka pēdējo divu 
gadu laikā vietējās demokrātijas vis-
pārējā situācija Latvijā ir pasliktinā-
jusies un nav ievērota Eiropas vietējo 
pašvaldību harta. Tāpēc tagad ir jāda-
ra viss, lai mēs atkal kļūtu par piemē-
ru citām valstīm un attīstītu demok-
rātiju. Augsta līmeņa starptautiskie 
eksperti ir apliecinājuši, ka visi mūsu 

akcentētie jautājumi par administra-
tīvi teritoriālās reformas procesu, fi-
nansējumu pašvaldībām, budžeta au-
tonomiju ir bijuši pamatoti. Īstenojot 
reformu, nevar tikai pārbīdīt robežas, 
bet ir jāuzklausa un jāņem vērā iedzī-
votāju viedoklis, jo tas skar viņu dzīvi. 
Pašvaldības kopumā atbalsta pozitī-
vas pārmaiņas un ikdienā jau īsteno 
dažādas reformas izglītības, veselības 
un citās jomās, tomēr jebkurai refor-
mai jābūt balstītai uz demokrātijas 
principiem un pilnvērtīgu dialogu. Ma-
nuprāt, ekspertu ieteikumi valdībai un 
Saeimai nopietni jāņem vērā, turpmāk 
strādājot gan pie administratīvi teri-
toriālās reformas, gan nākamā gada 
valsts budžeta.”
Sākotnējā ziņojumā arī uzsvērts, ka 
ekspertu ieskatā vietējo pašvaldību 
finansiālā autonomija samazinājusies 
dažu centrālās valdības finansiālo un 
fiskālo lēmumu rezultātā saistībā ar 
2020. gada valsts budžetu, kura daļu 
veido arī pašvaldību budžeti. Līdz ar 
to sākotnējā ziņojumā Saeimai un val-
dībai ieteikts nodrošināt, ka pienāku-
mus vietējai pašvaldībai nodod līdz ar 
attiecīgiem finansiālajiem resursiem, 
un norādīts, ka jebkādi soļi, kas mazi-
na vietējo pašvaldību finansiālo kapa-
citāti, negatīvi ietekmē to spējas brīvi 
pildīt savas funkcijas.
Visu rakstu iespējams izlasīt vietnē 
www.lps.lv.

Liene Užule, n   
LPS padomniece 

sabiedrisko attiecību jautājumos

Eiropas Padomes eksperti iesaka atlikt administratīvi 
teritoriālo reformu un veikt efektīvas sarunas ar 
iedzīvotājiem

cienāt ar gardu kūku. Pārsteigumu 
izpelnījās vizītkaršu loterijas lielā 
balva – mākslinieces Ingūnas Lindes 
glezna. Vangažu Kultūras nams saka 
vislielāko paldies uzņēmējiem par 
viņu darbu un ieguldījumu novada 
labā un savstarpēju esošo un turp-
māko sadarbību. Tikai kopā darbojo-
ties, katru pasākumu varam pārvērst 
par notikumu!”
Aivars Nalivaiko, Inčukal na nova-
da domes priekšsēdētājs: „Šādam 
pasākumam ir vairāki mērķi, un viens 
no tiem ir pateikties tiem uzņēmē-
jiem, kuri darbojas mūsu novadā. 
Tāpat tā ir iespēja uzņēmējiem savā 
starpā sapazīties un dibināt kontak-
tus, lai varētu veicināt savstarpēju 
sadarbību. Šodienas straujajā dzīves 
ritmā gan mūsu valstī, gan arī mūsu 
novadā ir cilvēki, kuri meklē savu 

vietu tirgus ekonomikā, dibinot uz-
ņēmumus, lai varētu nodarboties ar 
to, ko māk un vēlas. Nereti cilvēki 
dzīvo blakus un pat nezina, ar kādu 
uzņēmējdarbību nodarbojas kaimiņš. 
Tādēļ mēs vēlamies savest kopā tos 
cilvēkus, kuri ir sākuši uzņēmējdar-
bību, un arī iedrošināt citus aktīvus 
iedzīvotājus sākt uzņēmējdarbību. 
Protams, ka, domājot par novada 
attīstību, vēlamies, lai būtu ne tikai 
vairāk iedzīvotāju, bet arī aktīvāka 
uzņēmējdarbība. Aicinu iedzīvotājus 
un uzņēmējus būt aktīviem un at-
saukties uz aicinājumu piedalīties 
šāda veida pasākumos.”
Paldies visiem pasākuma dalībnie-
kiem un organizatoriem!

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa
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Ir aizvadīta gadskārtējā Inčukalna 
novada senioru gada balle, kas pul-
cēja seniorus no Gaujas, Vangažiem 
un Inčukalna, kā arī viesus un novada 
domes pārstāvjus.

Jau ienākot tautas namā, visus ap-
meklētājus pārsteidza sagaidīšana –  
„Labāko gadu Viršu” dejotāji atnā-
cējiem piedāvāja simbolisku, nelielu 
iepazīšanās biķeri, kas katram lika 
sajusties gaidītam. Par to dejotājiem 
atsevišķs paldies.
Ienākot zālē, pārsteidza gaumīgais 
noformējums, kas bija reizē grezns, 
vienkāršs un mājīgs. Šādu atmosfēru 
bija panākusi māksliniece Iveta Ro-
zentāle. Harmonisko mājīgumu turpi-
nāja vakara vadītāja Ģirta Sila uzruna, 
un sirsnības atmosfēru pastiprināja 
tas, ka paši seniori bija ieradušies ar 
labām domām un atvērtu sirdi.
Kā vienmēr emocionāli piepildīts un 
uzrunājošs bija Kristīnes Zilickas un 
Armanda Pētersona izpildījums. Van-
gažu Kultūras nama ansambļa „Kap-
rīze” skaisto un talantīgo dalībnieču 
priekšnesumi koncertmeistara Jurija 
Kaspera pavadījumā bija gaumīgi 

un augstā mākslinieciskajā līmenī. 
Skatītājus priecēja senioru kora ,,At-
blāzma” dziedātās gan liriskās, gan 
nedaudz drastiskās dziesmas diri-
ģentes Ņinas Kiršteinas vadībā (kon-
certmeistare Solveiga Ilvase). Visu 
acis priecēja „Born to Dance” dejo-
tājas Artas Kernas vijīgās kustības 
(vadītāja Kitija Vāvere) un brīnišķīgo 
„Labāko gadu Viršu” raitais un spri-
ganais solis (vadītājs Andrs Briņķis). 
Sirsnīgās Gaujas ansambļa dziesmas 
Ineses Strautas vadībā bija labs no-
slēgums koncerta daļai.
Visa vakara programma bija sastā-
dīta interesanti un pārdomāti, bija 
padomāts gan par tiem, kuri vēlējās 
padejot, gan par tiem, kuriem deju 
partnera nebija. Bija iespēja pieda-
līties konkursos un loterijā. Lielo 
darbu balles organizēšanā uz saviem 
pleciem nesa mūsu tautas nama ko-
lektīvs, kam bija ne tikai viss jāizdo-
mā, jāsarunā, jānoorganizē, bet arī 
jāuzklausa daudz dažādu viedokļu. 
Sirsnīgs paldies par to!
Pateicamies Inčukalna novada domei 
par senioru pasākumu un arī šīs bal-
les finansēšanu un Sociālā dienesta 

vadītājai Zinaīdai Gofmanei, kura ir 
atbalstījusi visus senioru pasāku-
mus, gan klātesot, gan materiāli, arī 
piedaloties šajā ballē.
Par to, lai svētku galdi būtu vēl ba-
gātīgāki, bija parūpējušies sponso-
ri, gan ilggadējie, gan tie, kuri mūs 
atbalstīja pirmoreiz. Paldies Uldim 
Mierkalnam (SIA „Pata”), Evijai Kei-
šai (SIA „Gaida”, „Elvi grupa”), Vik-
toram Grūtupam (AP „Rāmkalni”), 
Mārtiņam Burbergam („Pavards”), 
„Benu aptiekai”. Liels paldies no 
senioriem visiem mūsu sponsoriem. 
Paldies arī viesiem no Siguldas pen-
sionāru biedrības un tās vadītājai 
Vijai Brikmanei.
Visa vakara gaitā spēlēja muzikanti 
no Ventspils – brāļi Rozentāli, kuri 
ar savu mūziku prata iekustināt pat 
ilgāku laiku nedejojušas kājas.
Ceru, ka šis pasākums atstās patīka-
mu siltumu visu to cilvēku sirdī, kuri 
tajā piedalījās!

Inčukalna novada senioru vārdā
Līvija Šingele, n 

Inčukalna pensionāru biedrības 
priekšsēdētāja

Inčukalna novada seniori 
pulcējas gada ballē

Leons Briedis (16.12.49.–01.02.20.) –  
dzejnieks, atdzejotājs, izdevējs un 
rakstnieks. Dzimis un audzis skolo-
tāju Voldemāra un Jadvigas ģime-
nē, kuru darba gaitas un dzīvesvie-
ta  bija  Inčukalns. Gauja un mūsu 
ļaudis bija atstājušas dzejnieka 
smalkajā dvēselē paliekošas pēdas. 
Par to varam lasīt arī pēdējā romānā 
„Vilcene un atraitnis”. Vēl nesen in-
terneta vidē sūtījām sveicienus dzej-
nieka 70 gadu jubilejā no Inčukalna 
ar dziesmu „Cielaviņa”, vēlēdami ve-
selību, veselību un vēlreiz veselību, 
zinot, ka stāvoklis ir nopietns. 
Nu mums paliek mantojums – viņa 
paveiktais darbs literatūrā un dzies-
mas „Atziedi, dvēsele!”, „Cielaviņa”, 
„Dāvāja Māriņa”, „Pēc simt gadiem 
Piebalgā” un tik daudzas citas. Vis-
dziļākā līdzjūtība Leona Brieža dē-
lam Adrianam, brāļiem Fēliksam un 
Raimondam un patiesam draugam, 
līdzgaitniekam Viesturam Vecgrāvim.
2004. gada Lieldienās esmu saņēmu-
si dzejas grāmatu no paša dzejnieka –  
„Neienācis aizeju no katras paradī-
zes”.
Kā vējš es ienācu šais lejās
Un aiziešu kā vējš lai jums
Uz brīdi iemirdzētos sejās
Spirgts saviļņojošs starojums
Lai šajā nedrošajā telpā
Kur mainās plūst un pārtop viss
Uz brīdi pastāv jūsu elpā
Jūs iedrošinošs liktenis

Silvija Auere (18.08.46.–01.02.20.) – 
keramiķe, stikla māksliniece, glezno-
tāja, Latvijas Mākslinieku savienības 
biedre, kura visu savu dzīvi ir veltījusi 
mākslai un tikai mākslai. Māksliniece 
11 gadus ir strādājusi par tēlotājas 
mākslas skolotāju Inčukalna pa-
matskolā un līdz pat pagājušajam 
gadam bija aktīva mūsu mākslinieku 
kopas biedre. Neskatoties uz grūto 
un ilgstošo slimību, vienmēr ir bijusi 
radoša un sociāli aktīva savos dar-
bos. Vienmēr ir pārsteigusi ar savām 
personālizstādēm, kurām pēdējos 
gados izvēlējusies nosaukumus 
„Tāda ir dzīve I”, „Tāda ir dzīve II” utt. 
Apbrīnojama bija viņas vēlme dzīvot 
un radīt. Tāda Silvija arī paliks mūsu 
atmiņā.
Arī manai mammai Emīlijai Vaičukai 
91. dzīves gadā šīs pasaules gaitas 
beidzās 1. februārī. Paldies visiem 
labajiem cilvēkiem, kuri bija kopā, 
atbalstīja un palīdzēja pēdējos grū-
tajos mēnešos ar labu vārdu, pado-
mu un praktisku palīdzību: dakterim 
I. Ganusam, Inčukalna „Benu aptie-
kai”, Inčukalna invalīdu biedrībai, 
maniem darba kolēģiem, Janai Zvir-
bulei un tik daudziem citiem līdzjūtī-
giem inčukalniešiem. Paldies!

Inga Freimane,n  
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Februāris atnācis ar 
vairākām skumjām ziņām 
1. februāris atnāca ar daudzām skumjām ziņām, kuras ir skārušas arī mūs, 
inčukalniešus.

8. februārī Vangažu Kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze” 
kā goda viesi tika aicināti uz Inčukal-
na Tautas namu, lai ar mīlas dziesmu 
programmu „Only You” priecētu nova
da seniorus un viņu draugus gada lie-
lajā ballē. 

Dziesmu programmā bija iekļautas 
Latvijā un pasaulē labi zināmas 
dziesmas gan angļu, gan latviešu 
valodā, tomēr pats galvenais – tās 

visas ir par mīlestību un skais-
tām emocijām, kas vieno cilvēkus. 
Visām dziesmām aranžiju veidojis 
ansambļa koncertmeistars Jurijs 
Kaspers. 
„Kaprīzes” dziedātājas Jana, Aija, 
Līva, Eva un Evija saka paldies Inču-
kalna Tautas namam un novada se-
nioriem par silto uzņemšanu. Uz tik-
šanos mūsu nākamajos koncertos! 

Jana Bunkus n 

Ansamblis „Kaprīze” 
priecē Inčukalna novada 
seniorus un viņu draugus
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2020. gads Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolā (IMMS) iesācies 
veiksmīgi, skanīgi un rosīgi.

Kā jau katru gadu janvārī Mūzikas 
nodaļas audzēkņi devās uz Latvijas 
profesionālās ievirzes izglītības ie-
stāžu rīkotajiem valsts konkursiem. 
Šogad konkursos piedalījās akor-
deona un ģitāras spēles klases au-
dzēkņi.
23. janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolā notika Latvijas 
profesionālās ievirzes izglītības ie-
stāžu izglītības programmas „Taus-
tiņinstrumentu spēle. Akordeona 
spēle” audzēkņu valsts konkursa  
II kārta. Mūsu skolu pārstāvēja 
2. klases audzēknis Edgars Garančs, 
kurš ieguva 3. vietu, un 5. klases au-
dzēkne Sofija Garanča, kura saņēma 
atzinību par piedalīšanos konkursā.
30. janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas koncertzā-
lē notika valsts konkursa II kārta 
Latvijas profesionālās ievirzes un 
profesionālās vidējās mūzikas izglī-
tības iestāžu izglītības programmas 
„Stīgu instrumentu spēle. Ģitāras 
spēle” audzēkņiem. No mūsu skolas 
piedalījās trīs audzēkņi – 3. klases 
audzēkņi Harijs Jānis Reklaitis un 
Fjodors Semenecs, vecāko kla-
šu grupu pārstāvēja 6. klases au-
dzēknis Maksims Kindračuks. Visi 
trīs dalībnieki saņēma pateicību.
11. februārī Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolā notika klavier-
spēles  audzēkņu koncertfestivāls 
un pedagogu metodiskā apspriede. 
Inčukalna novada Mūzikas un māk-

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 
jauno gadu sākuši ar veiksmīgu dalību 
dažādos konkursos

slas skolu pārstāvēja 8. klases au-
dzēkne Marija Stepanova. Paldies 
pedagogiem Svetlanai Šalajevai, 
Gintim Kalniņam, Andrejam Orlovam 
un Jurijam Kasperam par ieguldīto 
darbu!
Janvārī, februārī un martā skolā 
visās specialitātēs norisinās mācību 
koncerti, tehniskās ieskaites, kā arī 
notiek radoša gatavošanās valsts 
konkursam vizuāli plastiskajā 
mākslā. 8. martā Vangažu Kultūras 

namā tiks atklāta sieviešu dienai 
veltīta Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas Vangažu  audzēkņu darbu 
izstāde. Savukārt 9. martā mūsu 
skolas puiši ielūdz visus uz  „Zēnu 
koncertu” Vangažu Kultūras namā. 
Lai skanīgs un krāsains pavasaris!

Ieva Kikuste, n 
IMMS direktore,

Līga Vasiļjeva,n 
izglītības metodiķe mūzikā

Visskaistākie vārdi uz pasaules
Ir vārdi, ko nepateicām
Viens otram tai brīdī, kad mīlējām 
Un melot vēl nemācējām…

15. februārī Vangažu Kultūras nams 
un vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Augšup” pildīja savu pagājušā gada 
solījumu un aicināja gan savus drau-
gus, gan savus uzticīgos skatītājus iz-
baudīt mīlestības visskaistākos vārdus 
dejā. Tāpat kā dabā viss ir sagriezies 
kājām gaisā, kad vasarā ir ziema, bet 
ziemā ir pavasaris, tā arī mīlestībā un 
dejotāju galvā viss ir sagriezies čimaru 
čamaros, tādēļ šoreiz skatītāji varēja 
baudīt jautrās un jestrās dejas, kurās 
tika izstāstīta gan pirmā tikšanās, gan 
cerēšanās no vasaras līdz ziemas saul-
griežiem, gan valsis mūža garumā un, 
protams, slavēts sievietes skaistums. 

Reizēm mīlestība ir neiespējamā mi-
sija; pateicoties Dailes teātrim, divi 
skatītāji tika pie iespējas doties uz 
Reja Klūnija izrādi „Neiespējamā mi-
sija”. Liels paldies mūsu draugiem 
„Madarai”, „Marmalei”, „Viršiem” un 

„Zeperiem” par atkalsatikšanos. Šajā 
koncertā bija iespēja redzēt arī Rīgas 
Franču liceja kolektīvu „Auseklītis” un 
Alūksnes Kultūras centra deju kopu 
„Olysta”. Koncerta vadītāja loma tika 
uzticēta improvizācijas teātra aktie-
rim un TV sejai Ērikam Palkavniekam. 
Paldies kolektīvu vadītājiem par ie-
guldīto darbu, īpaši Lienei Frīdbergai, 
paldies dejotājiem par sirsnību un rai-
to dejas soli, paldies par skaisto foto-
reportāžu Gintai Zīvertei un, protams, 
vislielākais paldies mūsu skatītājiem. 
Uz tikšanos nākamgad februārī!

Inguna Zirne, n 
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Vangažos priecē mīlestības dienas sadancis „Visskaistākie vārdi”

Pati skaistākā mīlestības valoda ir 
mūzika, un tā ir sanācis, ka jau vai-
rākus gadus Inčukalnā mīlestības 
diena aizrit kora un pūtēju orķestra 
mūzikas zīmē. 

15. februārī koris „Mežābele” bija 
aicinājis viesos Latvijas Zinātņu 
akadēmijas jaukto kori „Gaismas-
pils” (vadītājs Andžejs Rancēvičs, 
kormeistare Beāte Kalniņa) un Rīgas 
kultūras un tautas mākslas centra 
„Ritums” kamerkori „Vidus” (vadītāja 
Baiba Milzarāja, kormeistars Gatis 
Langenfelds). Kopkora izpildījumā 
baudījām tādas dziesmas ar tau-
tas vārdiem kā Andreja Jurjāna „Aiz 
ezera augsti kalni”, Ēvalda Dauguļa 
„Pie Dieviņa gari galdi” un Staņislava 
Broka „Aiz ezera balti bērzi”, kuras 
skanēs šogad 51. Inčukalna dziesmu 
dienā un arī 7. jūnijā Latgales Dzies-
mu svētkos. 

Mēs varējām padižoties viesu priekšā 
un iepriecināt skatītājus ar Inčukalna 
pūtēju orķestra sniegumu. Šoreiz to 
diriģēja ne tikai vadītājs Vitalis Ki-
kusts, bet arī brāļi Kārlis un Krišjānis 
Circeni. Lieliski!
Koncerta noslēgumā izskanēja ļoti 
nopietni skaņdarbi kopkorim ar or-
ķestri: Ludviga van Bēthovena (kuram 
šogad atzīmēsim 250) „Himna dabai”, 
Jāzepa Vītola „Beverīnas dziedo-
nis” ar Ausekļa vārdiem un kā īpašs 
veltījums un augsta muzikālā latiņa 
– nopietnā Alfrēda Kalniņa (kuram 
pagājušajā gadā atzīmējām 140) kan-
tāte „Pastardiena” ar Raiņa vārdiem. 
Noslēgumā teicām viesiem lielu pal-
dies. Bet vislielākais paldies Vitalim 
Kikustam un daudz laimes vēlējumu 
dzimšanas dienā!

Inga Freimane,n 
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Mīlestības valoda – mūzika
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Vangažu vidusskolā 14. februārī pul-
cējās Pierīgas novadu skolēni, lai 
piedalītos Pierīgas novadu matemā-
tikas olimpiādē, kurā šogad startēja 
rekordliels dalībnieku skaits. Skola ir 
lepna, ka spēj uzņemt tik daudz dalīb-
nieku, netraucējot Vangažu vidussko-
las skolēnu ikdienas mācību procesu. 

Vangažu vidusskolas direktores 
vietniece mācību darbā Valentīna 
Čerņeja stāstīja, ka šogad Pierīgas 

novadu matemātikas olimpiādē 
piedalījās 252 skolēni un tika pār-
stāvēta arī Vangažu vidusskola un 
Inčukalna pamatskola. Olimpiādē 
piedalījās 5.–8. klašu skolēni.
„Pierīgas novadu matemātikas olim-
piāde Vangažu vidusskolā notiek jau 
vairākus gadus, taču šis ir pirmais 
gads, kad piedalās tik daudz skolē-
nu. Pirmajos gados, kad šāda olim-
piāde notika Vangažos, piedalījās 
aptuveni 140 skolēnu, bet tagad da-

lībnieku skaits ir ievērojami audzis. 
Prieks, ka skolēni izrāda interesi 
piedalīties matemātikas olimpiādē,” 
uzvēra V. Čerņeja.
Skolēniem aktīvais mācību olimpiā-
žu laiks ir no decembra līdz martam. 
Vislielākais skolēnu skaits vienmēr 
ir bijis matemātikas olimpiādēs. Vē-
lam veiksmi visiem olimpiāžu dalīb-
niekiem!

Sabiedrisko attiecību daļa n

Vangažu vidusskolā uzņem rekordlielu Pierīgas novadu 
matemātikas olimpiādes dalībnieku skaitu 

Inčukalna pamatskolas ikdienu dažā-
do projekti, kuros esam iesaistījušies. 
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” realizācija turpināsies mūsu 
skolā līdz šī kalendārā gada beigām. 

Pateicoties finansējumam, 2020. 
gada janvārī mūsu skolas 2.–4. klašu 
skolēni iepazina ar maizes tapšanu 
saistītās profesijas SIA „N. Bomja 
maiznīca „Lielezers”” īstenotajā pa-
sākumā „No rudzu vārpas līdz maizes 
klaipam”. Februārī 8. klasei bija iespē-
ja piedalīties iepriekšminētā projekta 
pasākumā „Talanti komandas darbā 
un profesionālajā dzīvē”, kura mērķis 
bija palīdzēt skolēniem apzināties 
savas talanta jomas, pilnveidot pras-
mi sadarboties un izmantot savas 
stiprās puses komandas darbā, kā 
arī iegūt izpratni, kā nākotnes profe-
sionālajā darbībā orientēties uz savu 
talantu izmantošanu. 9. klases sko-
lēni devās uz Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikumu Priekuļos un 
Cēsīs, lai iepazītos ar plašo profesiju 
piedāvājumu, apskatītu kopmītnes un 
rastu atbildes uz saviem jautājumiem.
Arī projekts „Latvijas skolas soma” 

sniedz mums papildu iespējas. Teātra 
„Dirty Deal Teatro” izrādi „Netiku-
mīgie” apmeklēja 7.–9. klašu skolēni 
kopā ar savām skolotājām. Skola 
regulāri iepērk Latvijas Kinematog-
rāfistu savienības piedāvātās filmas – 
gan mākslas, gan dokumentālās – un 
veiksmīgi izmanto tās mācību proce-
sā. „Latvijas skolas somas” pasākumi 
citām klasēm ir saplānoti līdz pat va-
saras sākumam.
Realizējot „Erasmus+” KA1 projektu 
„Soli pa solim augšup”, līguma Nr. 
2019-1-LV01-KA101-060156, skolā 
aizvien plašāk strādājam ar informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģijām. 
Pedagogi, kuri apmeklējuši kursus, ir 
snieguši ieskatu par mācībās apgūto 
saviem kolēģiem, kā arī rīkojuši prak-
tiskas nodarbības. Šobrīd esam pie-
dāvājuši astoņu stundu pedagoģiskās 
pilnveides kursus Pierīgas skolu ap-
vienības skolotājiem, kas tiek plānoti 
skolēnu brīvlaikā martā. Esam priecī-
gi, ka uz mūsu piedāvājumu ir atsau-
kušies 28 kolēģi. 
Mums ir lieliska iespēja, kāda ir reti 
kurā skolā, – peldbaseins un peldēša-
nas stundas. Lai popularizētu veselī-
gu dzīvesveidu, skolā notika astotais 
Inčukalna pamatskolas peldēšanas 

čempionāts jaunāko klašu skolēniem, 
kurā piedalījās 91 dalībnieks. Šis 
čempionāts bija zīmīgs ar to, ka pir-
mo reizi tika ļauts piedalīties arī sa-
gatavošanas klasītēm – „Ezīšiem” un 
„Sprīdīšiem” –, turklāt abas grupiņas 
iesaistījās „ar uzviju” – „Sprīdīši” pie-
dalījās ar vislielāko bērnu skaitu (14)!
Pierīgā ir sākušās arī mācību olim-
piādes, kurās mūsu skolēni pieda-
lās ar prieku un gūst panākumus. 
13. janvārī Pierīgas skolu apvienības 
rīkotajā latviešu valodas olimpiādē 
3. vietu ieguva 9. klases skolnieks 
Kristiāns Bērziņš (skolotāja Lilita At-
are). 12. februārī Ropažu vidusskolā 
notika Pierīgas novadu sākumskolas 
olimpiāde „Prāta banka” 2. klasēm. 
Mūsu skolu pārstāvēja Tomass Ček-
sters un Edgars Garančs no 2.a klases 
un Simona Ķirse un Rainers Neija no  
2.b klases. Kopvērtējumā starp 25 
skolām iegūta godpilnā 3. vieta. Pal-
dies bērniem un skolotājām Ingai 
Voitkevičai un Lienītei Petrovskai! 
13. februārī Krimuldas vidusskolas 
rīkotajā alternatīvajā angļu valodas 
olimpiādē atzinību guva 7. klases 
skolnieks Eliass Bodnieks (skolotāja 
Zinta Nolberga).
Šajā mācību gadā skolā īpaši aktīvi 

Iesaistīšanās un līdzdarbošanās veido jaunu skolēnu

darbojas skolēnu pašpārvalde, kura 
šogad ir jau paspējusi noorganizēt 
filmu vakaru skolēniem un Valentīna 
dienas diskotēku. Pašpārvaldes da-
lībnieki, būdami savas klases izvirzītie 
līderi, bieži ir arī palīgi skolotājiem –  
starpbrīžos un pasākumos palīdzot 
uzturēt kārtību. Esam priecīgi, ka va-
ram kopīgiem spēkiem veidot mūsu 
skolu par vietu, kur skolēni, aktīvi 
darbojoties, jūtas līdzatbildīgi un 
līdzpiederīgi. 
Turpinot labi iesāktos darbus, Inču-

kalna pamatskolas administrācija ai-
cina laikus pieteikt pirmsskolas bēr-
nus (no 6 gadu vecuma) un topošos 
pirmklasniekus mācībām 2020./2021. 
mācību gadā, kas sāksies 2020. gada 
1. septembrī. Pieteikumu pieņemša-
na no šā gada 2. marta plkst. 9.00. 
Sīkāka informācija pieejama vietnē 
incukalnapsk.lv sadaļā „Mācības” – 
„Uzņemšana”.

Z. Nolberga,n skolotāja,
K. Kiris,n direktors

2020. gada 5. februārī Vangažu vidus-
skolas interesenti devās uz aktīvās 
domāšanas pasākumu „Rosinātava”. 
Tā ir konference, kurā sabiedrībā zinā-
mas personības dalās ar saviem pie-
redzes stāstiem, rosinot jauniešus būt 
aktīviem, mērķtiecīgiem savā dzīvē, 
karjerā. 

Bijām vieni no vairāk nekā 500 dalīb-
niekiem šajā tematiskajā konferencē, 
kurā lektori uzsvēra vairākas atziņas: 
Latvija ir lielu iespēju zeme, kurā reāli 
ir īstenot pat visneiespējamākos biz-
nesa plānus, tikai jānotic sev; dzīvē 
bieži vien ir jābūt drosmīgam un uz-
ņēmīgam, lai pateiktu „jā” nereālām 
un šķietami neīstenojamām idejām 
un plāniem; karjerā un brīvā laika no-
darbēs ir jārod prieks un izaicinājumi, 
kas paver jaunus horizontus.
Noderīgas atziņas guvām viedokļu 
ringā „Tava iespēja”, kurā konferen-
ces dalībnieki varēja aktīvi diskutēt 
ar festivāla „Playground” aizsācēju 
Sibillu Slegelmilhu, digitālā mārke-
tinga guru Artūru Medni, kā arī mū-
zikas izpildītāju un producentu Rick 
Feds. Paldies par vērtīgo sarunu, jo 

sapratām galveno – ka pamatā attīs-
tībai ir smags darbs.
Interesantā diskusijā par to „Kāpēc 
atgriezties Latvijā, ja esi aizbraucis?” 
piedalījās Latvijas prezidents Egils 
Levits, dēku meklētājs un alpīnists 
Kristaps Liepiņš, uzņēmuma „Your 
Move” dibinātājs Jānis Kreilis un im-
provizators Marģers Majors. Galve-
nokārt izskanēja viedoklis, ka laikā, 
kad esam kļuvuši par pasaules pilso-
ņiem un bagātinājušies citās valstīs, 
ir svarīgi atgriezties un strādāt Latvi-
jā, lai ar savu pieredzi un zināšanām 
bagātinātu, veidotu un attīstītu savu 
dzimto vietu. „Ikvienam cilvēkam ir 
svarīgi justies kā savējam, ko visla-
bāk izjūti mirklī, kad esi prom. Perso-
nisko harmoniju, kas ir noteicošā dzī-
ves kvalitātei, veido piederība un pie-
redze. Pilsoniskā atbildība ir saistīta 
ar nāciju, un tā nozīmē rūpēties ne 
tikai par savu labumu, bet arī ieguldīt 
sabiedrības kopējā labumā,” šādu at-
ziņu viedokļu ringā pauda prezidents 
Egils Levits.

Solvita Runce, n
skolotāja

Vangažu vidusskolas interesenti 
gūst atziņas konferencē „Rosinātava”
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ir Žurkas gads, kā arī būs sarūpētas 
grāmatas par godu Starptautiska-
jai dzimtās valodas dienai, kas pēc 
UNESCO iniciatīvas pasaulē tiek at-
zīmēta 21. februārī. Savukārt martā 
grāmatas jaunajos izstāžu plauktos 
būs veltītas Pasaules ūdens dienai, 
kas tiek atzīmēta 22. martā, Starp- 
tautiskajai laimes dienai un Pasau-
les miega dienai. 
Vangažu pilsētas bibliotēkas va-
dītāja Vineta Bordāne stāstīja, ka 
krājuma inventarizācijas laikā in-
ventarizēti 16 000 grāmatu eksem-
plāru. Veicot krājuma novērtēšanu, 
norakstītas nolietotās grāmatas, kā 
arī atklājies, ka ir grāmatas, kuras 
lasītāji nav nodevuši atpakaļ bib-
liotēkā. Bibliotēka, rūpējoties, lai 
lasītājiem būtu pieejami arī jaunākie 
izdevumi, grāmatu krājumu ar jaun- 
ieguvumiem papildina vismaz divas 
reizes mēnesī.

Vangažu pilsētas bibliotēka gai-
da lasītājus un ir pārliecināta, ka 
veiktās izmaiņas bibliotēkas telpās 
radīs lasītājiem ērtāku un draudzī-
gāku vidi. Ar Vangažu pilsētas bib-
liotēkas aktualitātēm un bibliotēkā 
gaidāmajiem notikumiem var iepazī-
ties bibliotēkas „Facebook” lapā un 
Inčukalna novada tīmekļvietnē. 

Pēc Vangažu pilsētas bibliotēkas krā-
juma inventarizācijas, kas ilga mēne-
si, bibliotēkas lasītājus un apmek-
lētājus sagaida patīkami jaunumi. 
Pateicoties Inčukalna novada domes 
atbalstam, Vangažu pilsētas bibliotē-
kai ir iegādātas jaunas skaistas mē-
beles – preses plaukti, izstāžu plaukti 
un reģistratūras galds.

Jaunie preses plaukti lasītājiem ļauj 
ērtāk tikt klāt pie kārotās periodi-
kas, bet izstāžu plauktos tiek izvie-
totas grāmatas, kas katru mēnesi 
tiek veltītas kādām jaunām tēmām. 
Piemēram, februārī, kad tiek svinēta 
visu mīlētāju diena, šajos plauktos 
ir atrodami izdevumi par mīlestību, 
kā arī uzmanība ir pievērsta grāma-
tām par veselīgu dzīvesveidu. Bērnu 
uzmanība februārī vairāk tiek vērsta 
uz literatūras darbiem, kuros ir runa 
par žurkām un pelēm, jo 2020. gads 

Pēc krājuma inventarizācijas Vangažu pilsētas bibliotēka 
lasītājus sagaida ar patīkamiem jaunumiem

Izdarīt Inčukalna novada pašvaldības 2009. gada 15. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – 
saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. grozīt saistošo noteikumu 13.12. punktu, izsakot to jaunā redakcijā:
„13.12. Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisiju”;
2. papildināt saistošos noteikumus ar 13.13. punktu, izsakot to šādā redak-

cijā: 
„13.13. Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisiju.”

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 16/2019
„Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009. gada 15. jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu 
normatīvo regulējumu attiecībā uz pašvaldībā iz-
veidotajām Ētikas komisijām. 
Ievērojot to, ka Inčukalna novada pašvaldībā 
darbojas divu veidu Ētikas komisijas – Inčukalna 
novada pašvaldības Ētikas komisija un Inčukalna 
novada pašvaldības domes deputātu Ētikas ko-
misija –, nepieciešams precizēt attiecīgi pašval-
dību saistošo noteikumu 13. punktu, saskaņojot 
Ētikas komisiju nosaukumus atbilstoši nolikumos 
apstiprinātajiem nosaukumiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Izmaiņas ir paredzētas, lai normatīvi noregulētu 
to, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai 
dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 
iedzīvotājiem, un novada domes darbiniekiem ir 
izveidojusi Inčukalna novada pašvaldības Ētikas 
komisiju un Inčukalna novada pašvaldības domes 
deputātu Ētikas komisiju.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo plānots Inču-
kalna novada pašvaldības Ētikas komisijas un 
Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu 
Ētikas komisijas darbu apmaksāt no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem ar 2020. gada 1. janvāri.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā

Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projektā piedāvātās izmai-
ņas neietekmē un neizmaina kādas administratī-
vās procedūras.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo notei-
kumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, LV-2141

Tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019. gada 18. decembrī                         Nr. 16/2019

        (protokols Nr. 21, 5. §)

Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009. gada 15. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 

„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
1. punktu un 24. pantu

Aicinām uz nodarbībām visus, kuri:
- vēlas apgūt pērļošanas pamattehnikas no nulles, bez 
jebkādām priekšzināšanām;
- jau nodarbojas ar pērļošanu un vēlas saņemt kon-
sultāciju sev interesējošā pērļošanas tēmā;
- vēlas izstrādāt savu īpašo dizainu un radīt rotaslie-
tas savā autorstilā;
- vēlas adīt kopā;
- vēlas apgūt dažādas adīšanas tehnikas;
- vēlas izmēģināt kādus senus rakstus vai realizēt sen sap-
ņotu ieceri.

Ja Tu vēlies šūt, bet vēl to neproti, vai arī vēlies papildi-
nāt savas jau esošās prasmes, nāc pie mums un apgūsti 
jaunas zināšanas mūsu šūšanas nodarbībās! Pieredzēju-
šas pasniedzējas vadībā ir iespēja apgūt šūšanas iema-
ņas no pašiem pamatiem līdz gatavam apģērbam, kāds 
otrs nebūs nekur. Nodarbības notiek katru trešdienu no 
plkst. 11.00 līdz 15.00 Parka ielā 2 otrajā stāvā.
Ja rodas jautājumi – tālrunis uzziņām 67977102.

Rokdarbnieču klubiņš

Nodarbības notiek katru trešdienu no 
plkst. 11.00 līdz 13.00 Parka ielā 2 otrajā stāvā.
Ja rodas jautājumi – tālrunis uzziņām 67977102.

Šūšanas nodarbību ābece
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PASĀKUMI

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS” 
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787. 

Datorsalikums: SIA „Rīgas apriņķa avīze”. 
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@incukalns.lv, 

tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. 
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. 

Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Inčukalna Tautas nama 
pasākumi februārī un martā
22. februārī plkst. 17.00 Skrīveru 
amatierteātra viesizrāde – Anšla-
va Eglīša „Spēle ar brāļiem”. Ieeja  
3 eiro.
28. februārī plkst. 10.00 leļļu izrāde 
bērniem „Putnubiedēklis un viņa drau-
gi”. Ieeja 3 eiro.
29. februārī plkst. 13.00 ceļā uz  
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem – bērnu tautas deju 
kolektīva „Minkāns” koncerts. Visi mīļi 
aicināti!
6. martā plkst. 18.30 spēlfilma „Kla-
ses salidojums 2”. Ieeja 3 eiro.
8. martā plkst. 14.00 Inčukalna ama-
tierteātris sveic sieviešu dienā un 
ielūdz uz pirmizrādi „Viesu nams „Za-
ļie mati””, kas ir Karlo Goldoni lugas 
„Viesnīcniece” adaptācija Ģirta Sila 
redakcijā. Lomās: Ieva Kalniņa, Sarmī-
te Bratuška, Rota Šalkovska, Madara 
Hasnere, Jānis Liepiņš, Uldis Strenga, 
Armands Pētersons, Armands Eglītis, 
Kristiāns Bērziņš, Rihards Hoņavko. 
Režisors, scenogrāfs, mūzikas un tek-
sta autors – Ģirts Sils. Dāvana sie-
vietēm – ieeja brīva! Vīriešiem biļetes 
cena – 2 eiro.
14.martā plkst.14.00 koncerts „Tik-
šanās dzejā un mūzikā” ardzejnieku 
un komponistu Guntaru Raču. Piedalās 
Andris Alviķis (bass) un Uģis Tirzītis 
(ģitāra). Īpašie viesi: Katrīna Bindere 
un Kristīne Cīrule. Biļetes cena ie-
priekšpārdošanā 7 eiro, koncerta dienā 
10 eiro.
16. martā plkst. 10.00 nākotnes cirks 
„No citas planētas”. Ieeja 3 eiro.
25. martā komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas pasākums: plkst. 14.00 
piemiņas brīdis stacijas laukumā pie 
pieminekļa izvestajiem; plkst. 14.30 
tautas namā Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņu kon-
certs. Uz pasākumu jūs varēsit nokļūt 

ar autobusu plkst. 13.00 pa maršrutu: 
„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–Vanga-
žu Kultūras nams–Vangažu „Brālis”–
Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns. 
Visi mīļi aicināti!

Vangažu Kultūras nama 
pasākumi martā
No 8. marta Vangažu Kultūras namā 
būs skatāma Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolas Vizuāli plastis-
kās mākslas nodaļas audzēkņu darbu 
izstāde.
9. martā plkst. 17.00 zēnu koncerts. 
Piedalās Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi.
14. martā VPDK „Augšup” piedalās 
pirmsskates koncertā Alūksnes Kul-
tūras centrā un 29. martā ceļā uz  
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem parādīs savu sniegu-
mu deju skatē kultūras centrā „Sigul-
das devons”.
16. martā plkst. 17.00 cirka izrāde 
„Cirks no citas planētas”. Skatītājus 
sagaida pārdabiski un elpu aizrau-
joši milži, spilgti gaismas un skaņas 
specefekti, kā arī brīnumaini ziepju 
burbuļi un neona mākslinieki. Skatī-
tāji kopā ar cirka māksliniekiem no-
nāks interesantajā nākotnē, jo tikai 
cirkā neiespējamais un pārdabiskais 
kļūst par realitāti! Mazos skatītājus 
priecēs jautri un smieklīgi klauni un 
cirka „odziņa” – piepūšamais trīsmet-
rīgais zilonēns Marss! Ieejas maksa  
4,50 eiro bērniem un 6,50 eiro pieau-
gušajiem.
21. un 22. martā teātra pulciņš „Pi-
goriņi” viesosies bērnu un jauniešu 
teātra festivālā „Laimes lācis” Sigul-
das mākslu skolā „Baltais flīģelis” ar 
izrādi „Miskastes bērns” (pēc Žaklīnas 
Vilsones romāna motīviem, Maijas 
Laukmanes dramatizējums).
27. martā no plkst. 10.00 teātra die-
nas festivāls.

Es nezinu, kas vakar bija,
Es nezinu, kas rītu būs.

Tik ausīs šalc kā melodija:
Sirds bagātība nesarūs!

/Kārlis Skalbe/

Inčukalna novada dome sveic 
februārī dzimušos 

Inčukalna novada iedzīvotājus, 
visus jubilārus un īpaši tos novadniekus, 

kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 
un vairāk gadu!

Vangažu vidusskola aicina vecākus 
pieteikt bērnus mācībām 1. klasē 
2020./2021. mācību gadā. Pieteik-
ties var pie skolas sekretāres dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. 
Līdzi jāņem bērna dzimšanas aplie-
cība.

Vangažu vidusskola piedāvā paga-
rinātās dienas grupu, mācību ek-
skursijas un interešu pulciņus: deju 
pulciņu, teātra pulciņu, ansambli un 
kori, rokdarbu pulciņu zēniem, vis-
pārējās fiziskās attīstības pulciņu, 
peldēšanu, handbolu un florbolu. 
Skolas telpās atrodas arī Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skola.
Līdz 10. martam Vangažu vidussko-

las administrācija aicina arī pieteikt 
bērnus pirmsskolas sešgadīgo bēr-
nu grupai 2020./2021. mācību ga-
dam. Līdzi jāņem bērna dzimšanas 
apliecība un viena vecāka pase. 

Inčukalna pamatskolas adminis-
trācija pirmsskolas bērnus (no  
6 gadu vecuma) un topošos 
pirmklasniekus mācībām 2020./ 
2021. mācību gadā aicina pie-
teikt no 2. marta plkst. 9.00. 

Pieteikties var pie skolas direktora 
Kaspara Kira 318.a kabinetā dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 
(laiki ar direktoru iepriekš jāsaska-
ņo pa tālruni 28451134 vai rakstot 

uz e-pasta adresi kaspars.kiris@
incukalns.lv) vai pie direktora viet-
nieces Irēnas Ņikitinas 318.b ka-
binetā darba dienās no plkst. 9.00 
līdz 16.00 (laiki ar direktora viet-
nieci iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 
29145337 vai rakstot uz e-pasta 
adresi irena.n@inbox.lv).
Bērni tiek uzņemti skolā pieteiku-
mu secībā ar izņēmumiem, kurus 
noteikusi Inčukalna novada paš- 
valdība. Sīkāka informācija par 
uzņemšanu Inčukalna pamatskolā 
meklējama vietnē incukalnapsk.lv 
sadaļā „Mācības” – „Uzņemšana”. 

Vangažu vidusskola 
un Inčukalna pamatskola n

Informācija par skolēnu reģistrāciju uzņemšanai 
1. klasē un pirmsskolas sagatavošanas grupā 
2020./2021. mācību gadam 


