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Svarīgākie 
domes lēmumi decembrī

2. lpp

Par Inčukalna budžetu
2018. gadam

1., 3. lpp

Kultūras un izglītības
aktualitātes

4., 5. lpp

Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa 
izmaiņas 6. lpp

Sastādot 2018. gada budžeta plānu, 
pieejamie resursi tika izvietoti atbil-
stoši novada attīstības prioritātēm, 

nodrošinot budžeta sabalansētību. 
Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī fi-
nanšu resursu izlietojuma plāns iz-

skatīts Inčukalna novada domes pa-
plašinātajā Finanšu komitejas sēdē 
2017. gada 21. decembrī. Finanšu 

resursu izlietojuma plāna projekti 
ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un 
struktūrvienību vadītājiem.
Inčukalna novada pašvaldības 
budžets sastāv no: pamatbudže-
ta, speciālā budžeta.

Turpinājums 3. lpp.

6. janvārī, Zvaigznes dienā Tautas 
namā uz savu ikgadējo Jaungada 
balli pulcējās visa novada seniori. Pa-
sākumā uzstājās dziesminieks Andris 
Daņiļenko, klātesošos aizkustināja 
jaunā pianiste Elizabete Ildena, deju 
grupas „Born To Dance” jaunieši kopā 
ar vadītāju Kitiju Vāveri un muzikālā 
apvienība „Kārklu blūzs”. Inčukalna 
pensionāru padomes vadītāja Ņina 
Bērziņa un Vangažu pilsētas pensio-

nāru biedrības priekšsēdētāja Inta 
Tetere veltīja sirsnīgus apsveikuma 
un stiprinājuma vārdus saviem ļau-
dīm. Kā uzsvēra Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Nalivai-
ko: „Inčukalna novada seniori ir mūsu 
visu lepnums. Nacionālās apspiestī-
bas laikā tieši viņi bija tie cilvēki, kuri  
sargāja un saglabāja mūsu valodu, 
mūsu kultūru un tradīcijas. Tieši no 
senioriem mēs vislabāk varam mācī-

ties izturību un spēju nezaudēt ticību 
labajam.” Savukārt Inčukalna novada 
Pensionāru padomes priekšsēdētāja 
Ņina Bērziņa pateicās visiem atbal-
stītājiem: „Laba vēlējumi un atbalsts 
priecē, sasilda sirdi, dodot spēku un 
veiksmi turpmākam darbam. Tāpēc 
savā un novada senioru vārdā, saku 
paldies Inčukalna novada priekšsē-
dētājam Aivaram Nalivaiko, Sociālā 
dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei, 

novada deputātiem un domes darbi-
niekiem par atbalstu un palīdzību se-
nioru aktivitāšu organizēšanā. Paldies 
visiem mūsu draugiem, sponsoriem un 
atbalstītājiem. Paldies Inčukalna Tau-
tas nama vadītājai Ingai Freimanei un 
viņas vadītajam kolektīvam, par aktī-
vu līdzdalību novada senioru dzīvē.” 

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Aizvadīta ikgadējā Inčukalna novada senioru balle

Inčukalna novada budžets 2018

Inčukalna novada 2018. gada budžeta plāns izstrādāts, pamatojoties uz 2016. gada 24. novembra likumu „Par valsts 
budžetu 2018. gadam”, 2015. gada 4. jūnija Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, ievērojot likumu „Par pašval-
dībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

 9 901 991 EIRO 
Ieņēmumu 

kopējais apjoms 
2018. gadam

Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotācija 
un speciālā dotācija 

pašvaldībām
318 381 EIRO

Valsts budžeta 
dotācijas izglītības 
iestādēm, kultūrai 
un sociālajai jomai

895 182 EIRO

Nodevas, 
ienākumi no maksas 

pakalpojumiem 
un citi ieņēmumi
522 863 EIRO

Iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis 
5 350 880 EIRO

Nekustāmā 
īpašuma nodoklis 

470 014 EIRO

Finansējums 
no ES fondiem 

2 135 942

Transferti 
no citām 

pašvaldībām 
208 729 EIRO

Sociālā 
aizsardzība 

1 393 837 EIRO
Izglītība  

3 062 496 EIRO

Kultūra, 
atpūta un sports  

1 657 553

Sabiedriskās 
kārtības 

uzturēšana 
198 844 EIRO

Pašvaldības 
darbības pārvaldes 
izdevumi un klientu 

apkalpošana, pašvaldības 
parādu procenti 

un apkalpošana, rezerves 
1 043 998 EIRO

Ekonomiskā 
darbība (projekti, 
pašvaldības ceļu 

uzturēšana 
no pamatbudžeta, 

būvvalde)  
3 483 380

Pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
1 177 275 EIRO

*pamatbudžeta izdevumu daļas deficīts 2,115 miljoni eiro. Plānā paredzēts ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 1,165 miljonu eiro apmērā 
ERAF līdzfinansētā projekta „Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai” realizācijai. Pārējo izdevumu 
daļas deficītu segs no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu.    

12 017 383 EIRO* 
Izdevumu 
kopējais apjoms 
2018. gadam

n IEŅĒMUMI   n IZDEVUMI

Vēlos vēlreiz apveikt visus Inčukalna novada ie-
dzīvotājos ar jauno 2018. gadu! Pagājušā gada 
nogale tika aizvadīta saspringtā darba procesā, 
esam apkopojuši 2017. gadā paveikto un izvēr-
tējuši rezultātus, kurus ņēmām vērā, izstrādājot 
jauno 2018. gada budžetu. Paldies visiem pa-
švaldības darbiniekiem un domes deputātiem 
par ieguldīto darbu, pieņemot jauno budžetu. 
2018. gada budžeta kopējo izdevumu daļa ir 
vairāk nekā 12 miljonu eiro. Salīdzinot ar citiem 
gadiem, kad tekošais budžets tika plānots pār-
svarā pašvaldības pamatfunkciju izpildei, šogad 
Inčukalna novada dome ir sagatavojusi budžeta 
dokumentu paketi, kura ietver ne tikai Eiropas 
projektu finansējumu, bet arī Valsts kases aizde-
vumu. Ir pienācis laiks realizēt nozīmīgus pro-
jektus, kuri jau sen ir bijuši nepieciešami mūsu 
novadam, tomēr līdz šim dažādu iemeslu dēļ 
nav īstenoti. Tie ir konkrēti projekti, kuri ir vēr-
sti uz nākotni gan kā atbalsts uzņēmējdarbības 
veicināšanai, gan infrastruktūras sakārtošanai. 
Ņemot vērā šogad izvirzītās iniciatīvas, uzska-
tu, ka 2018. gada budžetu varam saukt par at-
tīstības budžetu.
Turpinot par budžetā plānoto pamatfunkciju 
veikšanu – piesaistot Eiropas struktūrfondu 
naudu, plānojam veikt Vangažu pilsētas Gaujas 
ielas infrastruktūras sakārtošanu un asfalta se-
guma izbūvi teju 3 km garumā. Šai iecerei pērn 
tika veikta tehniskā projekta izstrāde, darbs 
ar šo projektu turpinās, notiek iepirkuma pro-
cedūra. Minētais projekts iever arī Inčukalna 
novada teritorijā esošās Silaziedu ielas pos-
ma rekonstrukciju 253 m garumā. Otrs svarīgs 
projekts ir Inčukalna sporta laukuma pārbūve, 
kuram tehniskā projekta izstrāde tika veikta 
jau 2017. gadā. Sporta laukuma pārbūve notiks, 
izmantojot trīs gadu laikā uzkrātos finanšu lī-
dzekļus 680 000 eiro apmērā. Paralēli vērtējam 
iespējas līdzīgu projektu realizēt Vangažos – sa-
kārtojot vidusskolas sporta laukumu. Tuvākajā 
laikā tiks izstrādāts tehniskais projekts, vēla-
mies arī Vangažu iedzīvotājiem sniegt iespēju 
sportot un rīkot dažādus publiskus pasākumus 
mūsdienu prasībām atbilstošā sporta laukumā.

Turpinājums 6. lpp.

Cienījamie 
Inčukalna iedzīvotāji!
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI DECEMBRĪ

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

SĒDES PROTOKOLS Nr. 11 2017. gada 20. decembrī
Par saistošo noteikumu Nr. 11/2017 „Grozījumi Inčukalna 
novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” ap-
stiprināšanu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, 
A. Blaus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kal-
niņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, 
S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; 
ATTURAS – nav.
Dome nolemj: apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2017 
„Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pa-
švaldības nolikums””.

Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrī-
bas „L. V. Mežs” iesniegumu. Atklāti balsojot: PAR – 12 bal-
sis (A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozī-
te, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTU-
RAS – 1 balss (I. Bernats); A. Blaus balsojumā nepiedalās 
saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu. 
Dome nolemj: 1. Atbalstīt mežsaimniecības pakalpojumu koo-
peratīvās sabiedrības „L. V. Mežs” projektu „Mednieka spēka 
taka” un piešķirt projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansē-
jumu 5000 eiro apmērā, apmaksu paredzot veikt no pašvaldī-
bas 2018. gada pamatbudžeta. 2. Noslēgt ar mežsaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību „L. V. Mežs” sadarbības 
līgumu projekta „Mednieka spēka taka” realizācijai, iekļaujot tajā 
sadarbības līguma mērķi un uzdevumus, paredzot nodot zemes 
vienības daļas 2,5 metru platumā un 380 metru garumā takas 
izveidei un atpūtas vietas izveidei 170 m2 (precīzi nododamā ze-
mes gabala dati tiks fiksēti pēc projekta realizācijas uzsākšanas) 
uz 9 (deviņiem) gadiem, izlietoto finanšu līdzekļu attaisnojošus 
dokumentus, kā arī paredzēt, ka pēc projekta realizācijas iegūtie 
pamatlīdzekļi paliek pašvaldības īpašumā un projekta realizāci-
jas laikā izveidotais objekts ir publiski pieejams.

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. At-
klāti balsojot: PAR – 11 balsis (A. Blaus, A. Cīrulnieks, 

A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, 
A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjo-
va); PRET – 2 balsis (I. Bernats, J. Liepiņš); ATTURAS – 
1 balss (J. Sergejevs). 
Dome nolemj: 1. Noteikt maksu par sadzīves un lielgabarī-
ta atkritumu, kā arī ražošanas atkritumu apsaimniekošanu 
Inčukalna novada teritorijā: 1.1. par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu 9,87 eiro/m3 (neieskaitot PVN); 1.2. par liel-
gabarīta atkritumu apsaimniekošanu 9,26 eiro/m3 (neies-
kaitot PVN); 1.3. par būvgružu atkritumu apsaimniekošanu 
13,74 eiro/m3 (neieskaitot PVN). 2. Lēmums stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī. 3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 
novada domes izpilddirektoram.

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2017 „Par grozījumiem 
2015. gada 18. februāra Inčukalna novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna 
novadā”” apstiprināšanu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jau-
nups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, 
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); 
PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: pieņemt Inčukalna novada saistošos notei-
kumus Nr. 12/2017 „Par grozījumiem 2015. gada 18. februāra 
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā””.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Inčukalna 
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”. Atklāti balsojot: PAR – 
12 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Liepiņš, A. Freimane, 
M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Ne-
imane, S. Rozīte, J. Sergejevs, L. Vorobjova); PRET – nav; 
ATTURAS – nav; A. Šica un A. Cīrulnieks balsojumā nepie-
dalās saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu. 
Dome nolemj: 1. Iekļaut Inčukalna novada pašvaldības 
2018. gada budžeta projektā pašvaldības finansējumu 
18 725 eiro apmērā. 2. Pēc Inčukalna novada pašvaldības 
2018. gada budžeta apstiprināšanas slēgt deleģēšanas līgumu 
(pielikums) ar biedrību „Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrība” par no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 18. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – 
piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā – iz-
rietošu, Inčukalna novada pašvaldības kompetencē esošu pār-
valdes uzdevumu izpildi Inčukalna novada administratīvajā teri-
torijā:  2.1. nodrošināt specializētās ugunsdzēsības mašīnas un 
komandas operatīvās gatavības režīmu – 24 stundas diennaktī; 
2.2. uzturēt operatīvo Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju bied-
rības izsaukuma numuru; 2.3. veikt ugunsgrēku dzēšanu (sadar-
bībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts 
meža dienestu); 2.4. sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas 
dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pa-
sākumu veikšanā katastrofas gadījumā; 2.5. nepieciešamības 
gadījumā evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām 
vai skartajām teritorijām; u. c.

Par finansiālu atbalstu biedrībai „BJAC SPORT STAR”. At-
klāti balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Lie-
piņš, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Ser-
gejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: 1. Piešķirt biedrībai „BJAC SPORT STAR” finan-
siālu atbalstu 182,68 eiro apmērā Latvijas Cīņas federācijas 
dalības maksas segšanai no sporta pasākumiem paredzētajiem 
līdzekļiem. 2. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek 
veikta no sportam paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz 
noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja 
iesniegto rēķinu.

Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gau-
ja”” iesniegumu. Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (I. Ber-
nats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, 
M. Jaunups, S. Kalniņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozī-
te, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTU-
RAS – nav; P. Kondrahins balsojumā nepiedalās saskaņā ar 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatper-
sonu darbībā” 11. panta pirmo daļu. 
Dome nolemj: 1. Pagarināt pakalpojuma līgumu Nr. 15-
0002/2015 par džudo trenera amata pienākumu pildīšanu un 
Nr. 15-0003/2015 par peldēšanas trenera amata pienākumu pil-

dīšanu darbības termiņu līdz 2018. gada 31. maijam. 2. Iekļaut 
izdevumus pašvaldības 2018. gada budžetā. 3. Lēmuma kontro-
li uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O. Kalniņam.

Par Inčukalna novada Vangažu pilsētas zemes komisi-
jas darbības izbeigšanu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, J. Liepiņš, A. Cīrulnieks, A. Freima-
ne, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, 
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); 
PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: izbeigt Inčukalna novada Vangažu pilsētas ze-
mes komisijas darbību (izveidota ar Vangažu pilsētas tautas 
deputātu padomes 1994. gada 9. jūnija domes sēdes lēmumu 
Nr. 1) ar 27.12.2017.

U. c.

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 
2017. gada 28. decembrī
Par saistošo noteikumu Nr. 14/2017 „Par Inčukalna no-
vada pašvaldības budžetu 2018. gadam” pieņemšanu. 
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, 
A. Cīrulnieks, A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, 
A. Nalivaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vo-
robjova); PRET – 1 balss (I. Bernats); ATTURAS – 2 bal-
sis (S. Rozīte, J. Liepiņš).
Dome nolemj: apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 14/2017 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 
2018. gadam”.

Par izmaiņām 2015. gada 28. decembra Inčukalna novada 
domes lēmumā Nr. 20-1.§ „Par Inčukalna novada pašval-
dības amatu katalogu”. Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 
(A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Ro-
zīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – 1 balss 
(I. Bernats); ATTURAS – nav.
Dome nolemj: 1. Veikt izmaiņas 2015. gada 28. decembra Inču-
kalna novada domes lēmumā Nr. 20-1.§ un izteikt lēmuma pie-
likumu Nr. 1 „Inčukalna novada pašvaldības amatu saraksts”.

U. c.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 11 от 20 декабря 2017 года
Об утверждении Обязательных Правил № 11/2017 «По-
правки к Обязательным Правилам Думы Инчукалнского 
края № 1/2009 от 15 июля 2009 года «Устав самоуправ-
ления Инчукалнского края»». По результатам открыто-
го голосования: ЗА «14» голосов И. Бернатс, А. Блаус, 
А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калниньш, 
П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, 
С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – 
нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Думой принято решение: утвердить Обязательные Прави-
ла № 11/2017 «Поправки к Обязательным Правилам Думы 
Инчукалнского края № 1/2009 от 15 июля 2009 года «Устав 
самоуправления Инчукалнского края»».

О заявлении кооперативного общества услуг лесного 
хозяйства «L. V. Mežs». По результатам открытого голо-
сования: ЗА «12» голосов А. Цирулниекс, А. Фреймане, 
М. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, 
А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, 
А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 
«1» голос И. Бернатс, А. Блаус в голосовании не участ-
вовали, согласно части первой статьи 11 закона «Об 
устранении конфликта интересов в деятельности госу-
дарственных должностных лиц».
Думой принято решение: 1. Поддержать проект «Силовая 
охотничья тропа» кооперативного общества услуг лесного 
хозяйства «L. V. Mežs» и предоставить со-финансирование 
в размере 5000 евро, необходимое для реализации проек-
та, предусмотрев его выплату из основного бюджета само-
управления на 2018 год; 2. Заключить с кооперативным 
обществом услуг лесного хозяйства «L. V. Mežs» договор со-
трудничества в рамках проекта «Силовая охотничья тропа», 
указав в таковом цель и задачи договора сотрудничества, 
предусмотрев выделение земельной единицы кадастровой 
величиной – ширина 2,5 метров и длина 380 метров - для 
создания тропы и места отдыха 170 м2 (точные данные вы-
деляемого участка земли будут зафиксированы после нача-
ла реализации проекта) на 9 (девять) лет, предоставление 
оправдательных документов по истраченным финансовым 
средствам, а также предусмотреть, что основные средства, 
полученные после реализации проекта, остаются в соб-
ственности самоуправления и объект, созданный в ходе 
реализации проекта, является публично доступным.

Об изменениях стоимости хозяйственного обслужива-
ния отходов. По результатам открытого голосования: 
ЗА «11» голосов А. Блаус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, 

М. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, 
Л. Неймане, С. Розите, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – 
«2» голоса И. Бернатс, Й. Лиепиньш; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 
«1» голос - Й. Сергеевс.
Думой принято решение: 1. Установить плату хозяй-
ственного обслуживания бытовых и крупногабаритных 
отходов, а также производственных отходов на терри-
тории Инчукалнского края: 1.1. за хозяйственное об-
служивание бытовых отходов 9,87 евро/м3 (без НДС);  
1.2. за хозяйственное обслуживание крупногабаритных 
отходов 9,26 евро/м3 (без НДС); 1.3. за хозяйственное 
обслуживание строительного мусора 13,74 евро/1м3 (без 
НДС). 2. Решение вступает в силу 1 января 2018 годa.  
3. Контроль за выполнением решения поручить испол-
нительному директору Думы Инчукалнского края.

Об утверждении Обязательных Правил № 12/2017 «О по-
правках к Обязательным Правилам Думы Инчукалнско-
го края № 1/2015 от 18 февраля 2015 года «Социальная 
помощь в Инчукалнском крае»». По результатам откры-
того голосования: ЗА «14» голосов И. Бернатс, А. Блаус, 
А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калниньш, 
П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, 
С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – 
нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Думой принято решение: принять Обязательные Пра-
вила Инчукалнского края № 12/2017 «О поправках к 
Обязательным Правилам Думы Инчукалнского края 
№ 1/2015 от 18 февраля 2015 года «Социальная помощь 
в Инчукалнском крае»».

О заключении договора делегирования с обществом 
«Общество добровольных пожарных Инчукалнса». По 
результатам открытого голосования: ЗА «12» голо-
сов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Лиепиньш, А. Фреймане, 
М. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, 
Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, Л. Воробьева; ПРО-
ТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, А. Сича и А. Цирулни-
екс в голосовании не участвовали, согласно части первой 
статьи 11 закона «Об устранении конфликта интересов в 
деятельности государственных должностных лиц».
Думой принято решение: 1. Включить в проект бюд-
жета самоуправления Инчукалнского края 2018 года 
финансирование самоуправления в размере 18 725 евро.  
2. После утверждения бюджета самоуправления Инчу-
калнского края 2018 года, заключить договор делегиро-
вания (приложение) с обществом «Общество доброволь-
ных пожарных Инчукалнса» - о выполнении задач управ-

ления, находящихся в компетенции самоуправления 
Инчукалнского края, на административной территории 
Инчукалнского края, которые предусмотрены автоном-
ной функцией самоуправления, определенной в пункте 
18 части первой статьи 15 закона «О самоуправлениях»   
участвовать в обеспечении мероприятий гражданской 
защиты: 2.1. обеспечить режим оперативной готовности 
специализированной пожарной машины и команды – 
24 часа в сутки; 2.2. поддерживать оперативный номер 
вызова общества добровольных пожарных Инчукалнса; 
2.3. осуществлять тушение пожаров (в сотрудничестве 
с Государственной службой пожаротушения и спасения 
и Государственной службой леса); 2.4. предоставлять 
поддержку оперативным и аварийным службам в осу-
ществлении неотложных мероприятий реагирования 
и ликвидации последствий в случае катастрофы; 2.5. в 
случае необходимости эвакуировать жителей из терри-
торий, находящихся под угрозой либо пострадавших от 
катастрофы.

О финансовой поддержке обществу «BJAC SPORT 
STAR». По результатам открытого голосования: ЗА 
«14» голосов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Лиепиньш, 
A. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Кал-
ниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, 
С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРО-
ТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Думой принято решение: 1. Предоставить обществу 
«BJAC SPORT STAR» финансовую поддержку в размере 
182,68 евро для покрытия расходов участия Латвийской 
федерации борьбы из средств, предусмотренных для спор-
тивных мероприятий. 2. Выплата предоставленного финан-
сирования самоуправления осуществляется из средств, 
предусмотренных для спорта, на основании заключенного 
договора и в соответствии со счетом, выставленным лицом, 
обращающимся за финансовой поддержкой.

О заявлении общества «Центр развития детей и молоде-
жи «Гауя»». По результатам открытого голосования: ЗА 
«13» голосов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Бункус, А. Цирул- 
ниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калниньш, А. Нали-
вайко, Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Во-
робьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, П. Кон-
драхинс в голосовании не участвовал, согласно части пер-
вой статьи 11 закона «Об устранении конфликта интере-
сов в деятельности государственных должностных лиц».
Думой принято решение: 1. Продлить договор услуг 
№ 15-0002/2015 о выполнении должностных обязанно-

стей тренера по дзюдо и № 15-0003/2015 о выполнении 
должностных обязанностей тренера по плаванию до 31 
мая 2018 года. 2. Включить расходы в бюджет само-
управления 2018 года. 3. Контроль за выполнением 
решения поручить исполнительному директору Думы 
Инчукалнского края О. Калниньшу.

О прекращении деятельности земельной комиссии горо-
да Вангажи Инчукалнского края. По результатам откры-
того голосования: ЗА «14» голосов И. Бернатс, А. Блаус, 
Й. Лиепиньш, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, 
С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, 
С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – 
нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Думой принято решение: прекратить деятельность зе-
мельной комиссии города Вангажи Инчукалнского края 
(Создана решением № 1, принятом на заседании Думы 
Совета народных депутатов города Вангажи от 9 июня 
1994 года) с 27.12.2017.

И т. д.

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ №12 
от 28 декабря 2017 года 
О принятии Обязательных Правил № 14/2017 «О бюд-
жете самоуправления Инчукалнского края 2018 года». 
По результатам открытого голосования: ЗА «11» голо-
сов А. Блаус, Й. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, 
С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, 
Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – «1 голос» 
И. Бернатс; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – «2» голоса С. Розите, 
Й. Лиепиньш.
Думой принято решение: утвердить Обязательные Прави-
ла № 14/2017 «О бюджете самоуправления Инчукалнского 
края 2018 года».

Об изменениях в решении Думы Инчукалнского края 
№ 20-1.§ от 28 декабря 2015 « О каталоге должностей 
самоуправления Инчукалнского края» По результа-
там открытого голосования: ЗА «13» голосов А. Блаус, 
Й. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, С. Калниньш, 
П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, 
С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – 
«1 голос» И. Бернатс; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Думой принято решение: 1. Внести изменения в решение 
Думы Инчукалнского края № 20-1.§ от 28 декабря 2015 и 
выделить приложение № 1 к решению «Список должностей 
самоуправления Инчукалнского края».

И т. д.
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Turpinājums no 1. lpp.

Pamatbudžets ir Inčukalna novada 
pašvaldības budžeta galvenā daļa, 
kuru veido:
• nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis; 

• nenodokļu ieņēmumi, kuros ie-
tilpst maksājumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem, nodevas un citi ie-
ņēmumi;

• transferti jeb maksājumi no citiem 
budžetiem, kas ir mērķdotācijas 
un dotācijas no valsts budžeta, 
norēķini ar citu pašvaldību budže-
tiem un finansējums Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai.

Inčukalna novada domes cen-
tralizētās grāmatvedības un p/a 
„Sociālās aprūpes māja „Gauja”” 
konsolidētā budžeta ieņēmumu 
kopējais apjoms 2018. gadam plā-
nots  9 901 991 eiro, izdevumu ko-
pējais apjoms – 12 017 383 eiro. 
Inčukalna novada pašvaldības bu-
džeta izdevumu pārsniegums pār 
ieņēmumiem – 2 115 392 eiro. 
Pamatbudžeta izdevumu daļas de-
ficītu 2 115 392 eiro segt, plānojot 
budžeta finansēšanas daļā mainī-
gas likmes ilgtermiņa aizņēmumu no 
Valsts kases 1 164 550 eiro apmērā 
ERAF līdzfinansēta projekta „Infras-
truktūras attīstība Inčukalna novadā, 
veicot ieguldījumus komercdarbības 
attīstībai” realizācijai, 1 289 311 eiro 
segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz 
2017. gada 31. decembri.
Inčukalna novada pašvaldības 
2018. gada pamatbudžeta ieņēmu-
mos lielākais īpatsvars ir iedzīvo-
tāju ienākuma nodoklim (54% no 
pamatbudžeta kopējiem ieņēmu-
miem). Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu pieaugums ir par 5,3% (skat. 
1. attēlu)
Pamatbudžeta izdevumu kopē-
jais apjoms 2018. gadam plānots 
12 017 383 eiro apmērā. Inčukal-
na novada domes pamatbudžeta 
izdevumu sadalījums atbilstoši 
veicamajām funkcijām ir skatāms  
2. attēlā.
Izglītības iestāžu uzturēšanai un ar 
izglītību saistīto pasākumu finan-
sēšanai 2018. gadā plānots izlietot 
3 062 496 eiro, tajā skaitā valsts 
budžeta mērķdotācijas un dotācijas 
apjoms, kas paredzēts 2018. gada 
astoņiem mēnešiem pedagogu dar-
ba atlīdzībai, ir 717 617 eiro.
2018. gadā plānotajiem izdevumiem 
izglītības nozarei veido atalgojums 
un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas, kas kopā 
ir 2 134 487 eiro. Jāņem vērā, ka 
2018. gada budžetā no valsts bu-
džeta iedalītie līdzekļi pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības, 
interešu izglītības, piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistī-
to pedagogu atalgojumam ir ieplā-
noti tikai periodam no 2018. gada  

1. janvāra līdz 31. augustam. Saka-
rā ar to, ka pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību darbiniekiem ir plā-
nots darba algas palielinājums vidē-
ji par 8%, arī pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem un auklītēm ir 
plānots darba algu palielinājums. 
Izglītības iestāžu uzturēšanas iz-
devumiem ir paredzēti 888 657 eiro. 
2018. gadā Inčukalna pirmsskolas 
izglītības iestādē „Jancis”, pirms-
skolas izglītības iestādē „Minka”, 
Inčukalna pamatskolā, Vangažu 
vidusskolā, Inčukalna Mūzikas un 
mākslas skolā ir plānoti līdzekļi kār-
tējam telpu remontam:
• Inčukalna pirmsskolas izglītī-

bas iestādē „Jancis” – iestādes 
gaiteņa remontam ir plānoti 
35 000 eiro;

• pirmsskolas izglītības iestādē 
„Minka” plānots veikt remontu 
par kopējo summu 4 225 eiro, 
t.sk. remontu grupiņas „Kukai-
nīši” garderobē, nomainīt logus 
grupiņas „Taurenīši” garderobē, 
izveidot iebūvējamo skapi. Uzstā-
dīt rotaļu iekārtas filiālē „Lapsi-
ņa” – 4 045 eiro, inventāra iegā-
de – 2 250 eiro. Pamatlīdzekļu ie-
gāde – 800 eiro vērtībā (kopētājs 
un arhīva skapis). 

Inčukalna pamatskolai telpu remon-
tam, tai skaitā mācību kabineta un 
3. stāva koridora remontam ir pare-
dzēti 37 050 eiro, bet jaunu pamatlī-
dzekļu iegādei – 4 320 eiro.
Vangažu vidusskolā plānots mūzi-
kas kabineta un skolas ieejas telpu 
remonts – 19 300 eiro, jaunu pamat-
līdzekļu iegāde – 13 000 eiro vērtī-
bā, projekts stadiona rekonstrukci-

jai – 7 000 eiro, inventāra iegāde – 
6040 eiro vērtībā.
Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā 
plānots vestibila remonts Vangažos 
1. stāvā un viena kabineta remonts 
Inčukalnā – 8 000 eiro.
Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī 
izdevumi brīvpusdienu nodrošinā-
šanai Inčukalna pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izglītojamajiem gan no 
valsts budžeta, gan no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 
2018. gadā brīvpusdienas no valsts 
budžeta līdzekļiem 67 600 eiro ap-
mērā saņems 1.–4. klašu skolēni 
un no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem – brīvpusdienas 5., 6., 7. klašu 
skolēniem 42 400 eiro vērtībā. Ar 
2018. gada 1. septembri plānotas 
brīvpusdienas 8. klašu skolēniem.
614 508 eiro no Inčukalna novada 
domes administrācijas izdevumiem 
veido atalgojums un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
administrācijas darbiniekiem. Atlīdzī-
bai deputātiem par deputātu pienā-
kumu pildīšanu un valsts sociālās ap-
drošināšanas iemaksām 2018. gadā ir 
plānots izlietot 114 107 eiro.
264 830 eiro ir paredzēti sociālās aiz-
sardzības izdevumiem, ir izdevumi so-
ciālajiem pabalstiem, salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gadā plānotajiem izdevu-
miem pieaugums ir 5% apmērā.
Sociālo pabalstu veidus un to pie-
šķiršanas kārtību nosaka Inčukal-
na novada domes saistošie notei-
kumi. Pašvaldības sociālie pabal-
sti plānoti, lai, pirmkārt, nodroši-
nātu garantētā iztikas minimuma 
un dzīvokļu pabalstu izmaksu tiem 
iedzīvotājiem, kuriem normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības 
saņemt šos pabalstus.
Pabalstiem un atlīdzībai aiz-
bildņiem, audžuģimenēm un bā-
reņiem ir paredzēti 35 160 eiro, 
palielinājums – 5%, salīdzinot ar 
2017. gadu. Savukārt pabalstiem 
veselības aprūpei – 18 500 eiro un 
vienreizējiem pabalstiem krīzes si-
tuācijām – 4 300 eiro.
Bērnu bāreņu aprūpei SOS cie-
matos un citās aprūpes iestā-
dēs – 75 600 eiro, veco ļaužu ap-
rūpe sociālās aprūpes iestādēs 
citās pašvaldībās – 30 000 eiro, 
valsts un privātajos pansionātos – 
20 000 eiro, p/a „Sociālās aprūpes 
māja „Gauja”” – 83 647 eiro. 
695 612 eiro paredzēti sociālās aiz-
sardzības izdevumiem, kurus veido 
atalgojums un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas šīs 
nozares darbiniekiem (trīs dienas cen-
tri, sociālais dienests, bāriņtiesa, p/a 
„Sociālās aprūpes māja „Gauja””).
Sociālos pakalpojumus, kurus pašval-
dība nenodrošina savā teritorijā, So-
ciālais dienests pērk no citām pašval-
dībām, piemēram, specializēto darbnī-
cu pakalpojumu personām ar garīga 
rakstura traucējumiem no biedrības 
„Cerību spārni” Siguldā. Regulāri šo 
pakalpojumu izmanto trīs personas, 
bet Sociālais dienests risina transpor-
ta problēmu, lai pakalpojumu varētu 
saņemt visi, kam tas nepieciešams.
1 657 553 eiro no pašvaldības bu-
džeta izdevumiem veido izdevumi, 
kas paredzēti atpūtai, sportam un 
kultūrai. 62 389 eiro ir paredzēti 
pašdarbības kolektīvu un ansambļu 
uzturēšanas izdevumi segšanai, tas 

kopumā ir par 10 293 eiro vairāk nekā 
2017. gadā. 46 530 eiro ir atalgojums 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas tautas pašdarbī-
bas kolektīvu vadītājiem no pašval-
dības pamatbudžeta līdzekļiem un 
6 210 eiro – no valsts mērķdotāci-
jām. 349 602 eiro ir plānotie izdevumi 
sporta kompleksa un peldbaseina 
uzturēšanai, t.sk. 208 543 eiro – 
sporta kompleksa darbinieku atlīdzī-
bai. 300 565 eiro ir plānotie izdevumi 
Inčukalna tautas nama un Vangažu 
kultūras nama uzturēšanai, t.sk. ka-
pitālajiem izdevumiem 103 802 eiro, 
kas ietver Vangažu kultūras nama 
rekonstrukcijas projekta izstrādi. 
150 129 eiro plānoti Inčukalna tau-
tas nama un Vangažu kultūras nama 
darbinieku atlīdzībai. 
2018. gads ir Latvijas simtgades 
gads un Dziesmu svētku gads, līdz 
ar to pašvaldības budžetā ir pa-
redzēti līdzekļi Dziesmu svētku 
dalībnieku ēdināšanai un transpor-
tam – 25 960 eiro, t.sk. valsts finan-
sējums – 20 210 eiro. 7 777 eiro ir 
plānoti pašdarbības kolektīvu dalīb-
nieku jaunu tērpu iegādei. 
Kopumā 831 082 eiro plānoti atpū-
tai, sportam un kultūrai atvēlēta-
jiem izdevumiem, kurus veido kapi-
tālie izdevumi, t.sk.:
• pašvaldības bibliotēkām: bib-

liotēkas fondu papildināšanai – 
16 000 eiro, datortehnikas un 
citas biroja tehnikas iegādei – 
450 eiro;

• Inčukalna kultūras namam: ska-
ņas aparatūra – 2 000 eiro;

• Vangažu kultūras namam: digitā-
lās klavieres un putekļu sūcējs – 
1802 eiro. 100 000 eiro paredzēti 
Vangažu kultūras nama zāles un 
skatuves projekta izstrādei; telpu 
un kabinetu remontam – 6 500 eiro;

• Inčukalna sporta kompleksam 
saimnieciskā inventāra iegā-
dei – 2 500 eiro; remontdarbiem – 
7 400 eiro, saimniecisko pamatlī-
dzekļu iegādei – 830 eiro.

2017. gadā ir sagatavots Inčukal-
na sporta laukuma rekonstrukcijas 
projekts, un 2018. gadā šo projek-
tu ir plānots realizēt. 680 000 eiro 
ir plānoti sporta laukuma Inčukalnā 
rekonstrukcijai. 30 000 eiro ir pare-
dzēti bērnu rotaļu laukumu iekārtu 
nomaiņai Inčukalnā, Gaujā, Vanga-
žos, līdztekas Egļupē.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai 2018. gadā plā-
noti 1 177 275 eiro. Savukārt mak-
sājumiem par ielu apgaismojumam 
patērēto elektroenerģiju ir paredzē-
ti 25 000 eiro. 2018. gadā ir plānoti 
40 000 eiro ielu apgaismojuma izbūves 
kapitālajam remontam, apgaismojuma 
uzturēšanas izdevumiem – 42 000 eiro.
Plašāka informācija par 2018. gada 
budžetu ir pieejama Inčukalna nova-
da mājaslapā, sadaļā „Pašvaldība”, 
apakšsadaļā „Dokumenti”.
 

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Paskaidrojuma raksts 
par Inčukalna novada pašvaldības 2018. gada budžetu

1.
 A

TT
ĒL

S

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA (EUR)

5 350 880
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

208 729
Pašvaldības budžeta transfēri

3 349 505
Valsts budžeta transfēri

508 363
Budžeta iestāžu ieņēmumi

14 500
Nenodokļu ieņēmumi

470 014
Nekustamā īpašuma nodoklis

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA PA FUNKCIJĀM (EUR)

2.
 A

TT
ĒL

S

1 043 998
Vispārējie valdības dienesti

198 844
Sabiedriskā kārtība un drošība

3 483 380
Ekonomiskā darbība

1 177 275
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1 657 553
Atpūta, kultūra un reliģija

3 062 496
Izglītība

1 393 837
Sociālā aizsardzība
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Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Jauno 2018. gadu uzsākot, vēlreiz apzi-
nāmies, ka mēs esam daļa no valsts, ka 
mēs paši esam Latvija. 

Tautas nams jau gandrīz 10 gadu aicina 
inčukalniešus pirms gadumijas plkst. 
00.00 iziet no savām mājām un pie lie-
lās egles kopā ar citiem novadniekiem 
sagaidīt jauno gadu. Tā arī 2018. gadu 
sagaidījām pat ar jaunu vietēja mēroga 
naudu – „inčiem”, kurus, atminot as-
prātīgās mīklas, varēja saņemt tieši no 
„bankomāta”, uzreiz liekot lietā un azar-
tiskā izsolē iegādājoties vērtīgas lietas. 
Bet līksmot gribētāji varēja doties uz 
tautas namu un līdz pat rītam dejot jaut-
ros 70. un 80. gadu ritmos. Sirmā lielā 
auguma „Jaunā gada” secinājums: Inču-
kalnā 2018. gadā viss būs labi – valdīs 
saticība, draudzība un pārticība. Lai top! 
Ja kādam pietrūkst gaismas un ļoti 
gribas satikt Sauli, nāciet uz tautas 
namu un baudiet to. 

No 12. janvāra ir apskatāma mūsu 
mākslinieku Daces Visnolas un Paula 
Putniņa gleznu izstāde „Ave sol! Esi 
sveicināta, Saule!”.
Jauktais koris „Mežābele” kopā ar 
pūtēju kvartetu, gatavojoties jubilejai 
10. februārī, ar koncertiem Vangažu 
Ev. lut. baznīcā iepriecināja novada 
ļaudis Ziemassvētku un Zvaigznes 
dienas dievkalpojumos. 
Kaimiņu novadā Siguldas pagasta 
kultūras namā 14. janvārī Pierīgas 
amatierteātru kolektīvi tika aicināti 
uz radošajām aktiermākslas nodarbī-
bām, kuras vadīja teātra profesionāļi. 
Dienas noslēgumā tika godināta Dai-
les teātra režisores Felicitas Ertneres 
piemiņa. Atmiņās dalījās mākslinieces 
audzēkņi: aktrise Lidija Pupure un 

Eduarda Smiļģa Teātra muzeja spe-
ciāliste Silvija Geikina, kā arī citas ar 
mākslinieci saistītas personas. Svēt-
ku noslēgumā tika pasniegtas Pierī-
gas pašvaldību kultūras iestāžu ama-
tierteātru iestudējumu skates „Gada 
izrāde 2017” nomināciju balvas. Inču-
kalna tautas nama amatierteātris sa-
ņēma augstu novērtējumu: „Labākais 
aktieru ansamblis” izrādē „Pidžama 
sešiem”. Bija prieks un gandarījums. 
Bet lielākie pārbaudījumi vēl priekšā: 
nākamais solis 18. februārī – skate 
Ogres Kultūras centrā.
Nu ko, gads ir sācies priecīgi un darbī-
gi. Tā tik turpināt.

Inga Freimane, n
Inčukalna tautas nama vadītāja

Jau izskanējušas Ziemassvētku 
dziesmas, nedaudz gaisos izplē-
nējusi piparkūku smarža, bet paši, 
krāšņu salūtu pavadīti, esam ie-
soļojuši jaunā gadā. Kā pagājušo 
svētku liecinieki šur tur eglīšu za-
ros vēji vēl iešūpo krāsaino lampiņu 
ugunis, un izrotātajos logos jopro-
jām sniegbalti staro sniegpārsliņas.  
Šķiet mazliet skumji, ka ilgi gaidītie 
un lolotie svētki tik ātri aizvadīti. 
Tāpēc, lūkojoties vēl gaišajās sve-
cīšu liesmiņās, atgriežamies no-
tikumos, kas ikvienam no mums – 
lielam vai mazam – bijuši svarīgi un 
nozīmīgi. 

Mūsu „Minkā” un „Lapsiņā” teju ne-
dēļas garumā svinējām Ziemassvēt-
kus. Katras grupiņas bērni kopā ar 
audzinātājām un auklītēm bija no-
pietni gatavojušies šiem svētkiem, 
lai svinību reizē, klātesot vecākiem, 

varētu pārsteigt viņus ar savām 
prasmēm, zināšanām, atraktivitāti 
un radošumu. 
Un te nu tie svētki bija klāt! Maskās 
ģērbušies, dziedājām, rotaļājāmies, 
dejojām un mielojāmies ar piparkū-
kām kopā ar Ziemassvētku vecīti, 
kurš iepriecināja mazuļus ar dāsnām 
dāvanām. Visapkārt valdīja prieks, 
skanēja dziesmas un dzirkstoši bēr-
nu smiekli. 
Atzinīgus vārdus gribam veltīt ik-
vienam, kurš iesaistījās telpu de-
korēšanā, eglīšu sagādāšanā un 
rotāšanā, priekšnesumu veidošanā 
un apsveikumu gatavošanā. Lielu 
paldies sakām vecākiem par pieda-
līšanos Rūķu darbnīcās, par atbal-
stu un laba vēlējumiem bērnudārza 
kolektīvam. 
Atraktīvs un ļoti sirsnīgs izvērtās arī 
bērnudārza darbinieku Ziemassvēt-
ku pasākums kopā ar Ziemassvētku 

vecīti – netrūka labu vārdu, vēlēju-
mu, apsveikumu, kopīgi skandētu 
dziesmu un atbilstoši horoskopa 
zīmei ielūkošanos nākamā gada 
prognozēs. 
Laiks skrien vēja spārniem, taču ka-
vēties lieliskās atmiņās vienmēr ir 
patīkami. Ceram, ka tieši šādas at-
miņas būs saistītas ar Ziemassvēt-
ku labdarības pasākumu jaukajiem 
sociālā aprūpes centra „Gauja” ve-
cīšiem, kuriem bērnudārza kolektīvs 
kopā ar bērnu vecākiem bija sarūpē-
jis lieliskas dāvanas: adītas vilnas 
zeķes un pašu gatavotus gardu-
mus – ceptas piparkūkas, marinētus 
gurķīšus, tomātus, kā arī ievārīju-
mus no saviem ziemas krājumiem. 
Sirsnīgs izvērtās „Lapsiņas” bērnu 
un senioru kopīgais pasākums!

I. Pliena, n
PII „Minka” lietvede

Lai rosinātu nopietnāk mācīties un 
sasniegt izvirzītos dzīves mērķus, 
kā arī lai izglītības saturu sasais-
tītu ar reālo dzīvi, ik gadu organi-
zējam skolēniem dažādas aktivitā-
tes, kas palīdz veidot mērķtiecīgu 
karjeru, izdarīt izvēli un atbilstoši 
sagatavoties darba tirgum. Pēc sko-
lēnu iniciatīvas Vangažu vidussko-
las 9. klases skolēni pagājušā gada 
nogalē viesojās Vangažu pārvaldē, 
ēnojot vairākus speciālistus: grā-
matvežus, bibliotekārus, sekretāri, 
sociālos darbiniekus, sabiedrisko 
attiecību speciālistu, dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāju, IT speciālistu, kā 
arī SIA „Vangažu namsaimnieks” 
inženierus.

Ēnu diena bija lieliska iespēja sko-
lēniem iepazīt novadu un darba tir-
gu tajā, bet darbiniekiem – nodot 
dzīvē nepieciešamās zināšanas un 
prasmes nākotnes darba ņēmējiem 
un iespējamajiem kolēģiem.
9.a klases skolēni, izvērtējot re-
dzēto, atzina: „Tā bija interesanta 

pieredze, bija iespēja padomāt par 
savu nākotni. Ēnojot speciālistus, 
pārliecinājāmies, ka atbildība un 
pienākuma sajūta ir visnepiecieša-
mākā ikvienā darbā. Sapratām arī, 
ka ir dažas profesijas, kurām ne-
esam un nebūsim piemēroti.” 
„Ēnu diena lika padomāt par no-
pietnāku attieksmi pret dažu mā-
cību priekšmetu apguvi, kā arī 
to, kāda darba joma mums kat-
ram būtu vispiemērotākā. Mēs 
aizdomājāmies, cik sarežģīts un  
nogurdinošs darbs ir ar cilvē-
kiem, jo jāmāk būt savaldīgam un  
pacietīgam,” norādīja 9.b klases 
skolēni.
Vēlamies izteikt pateicību par at-
balstu un ieinteresētību visiem 
speciālistiem, īpaši sabiedrisko 
attiecību speciālistam Mārtiņam 
Pozņakam un SIA „Vangažu nam-
saimnieks” tehniskajam direktoram 
Aivaram Graikstim.

S. Runce, n
pedagoģe karjeras konsultante

Jau esam 
ceļā 
uz gaismu 

Ēnu diena Vangažu 
pilsētas pārvaldē

Jaunā gada slieksni pārkāpjot…

Inčukalna amatierteātris saņem balvu „Labākais aktieru kolektīvs 2017”.

PII „Minka” kolektīvs visiem jaunajā gadā vēl labu veselību, laimi, mīlestību un pārticību ģimenē!

Šajā dienā vēl reizi iededzam eglītē 
svecītes un tad ar godu atvadāmies 
no svētku noskaņas līdz nākama-
jam gadam. 
Pie mums viesojās „Kašera Sapņu 
fabrikas” Sniegpārsliņas ar muzikā-
lu jampadraci. 
Brīnišķīgajā – tik saulainajā un 
sniegainajā – dienā bērni kopā ar 

Sniegpārsliņām devās jautrās ro-
taļās un aizrautīgi iesaistījās dažā-
dās spēlēs. 
Jauko pasākumu atklāja bērnu vo-
kālais ansamblis „Karuselis” un vi-
dusskolas deju grupa „Cat”.

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Vangažu kultūras namā 
aizvadīta Zvaigznes diena
7. janvārī pie kultūras nama aizvadījām Zvaigznes dienu, ar kuru saistās  
daudzi un dažādi ticējumi un seni svētki, kas apliecina saules atgriešanos.

Vangažos viesojās „Kašera Sapņu fabrikas” Sniegpārsliņas.
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Gaiļa gads ir aizvadīts ar košu gada 
nogali. Vangažu kultūras namā svētku 
prieku ikviens varēja sajust sev tīkamā 
pasākumā. 

1. decembrī Vangažos viesojās Inču-
kalna tautas nama amatierteātris ar 
izrādi „Pidžama sešiem”, 8. decembrī 
bija iespēja noskatīties vienu no sim-
tgades filmām „Ievainotais jātnieks” 
par tēlnieku Kārli Zāli, 16. decembrī 
Vangažu kultūras nama vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „UPS” viesojās 
Mālpilī, kur sadancojās ar pašmā-
ju deju kopām „Māra”, „Sidgunda”, 
„Kniediņš”, „Dunda”, „Dundiņa”, Āda-
žu kolektīvu „Rūta”, Siguldas kopu 
„Sidrabdancis” un Allažu deju ko-
lektīvu „Ķimelītis”, bet 17. decembrī 
kultūras namā tika atklāta amatnie-
ku kopas izstāde „Pasaku mežs” un 
pensionāru biedrības un pirmsskolas 
izglītības iestādes „Jancis” otrās 
grupiņas veidoto Adventa vainagu iz-
stāde, kuru atklāšanā muzicēja Jurijs 
Kaspers un sieviešu vokālais ansam-
blis „Kaprīze”. Sakām lielu paldies 
visiem, kuri piedalījās šo brīnišķīgo 
darbu veidošanā. Pēc izstādes at-
klāšanas gan lielus, gan mazus prie-
cēja koncertuzvedums „Divpadsmit 
mēneši”, kurā pasaku tēlos iejutās 

bērnu pašdarbības kolektīvi: teātra 
studija „Pigoriņi”, ansamblis „Karu-
selis”, deju kolektīvs „Pīlādzītis” un 
estrādes deju grupa „Ciprese”. 
19. decembrī ar Ziemassvētku kon-
certprogrammu „Ejot pie tevis” 
viesojās Siguldas novada kultūras 
centra jauktais koris „Atvars” un 
jauno mūziķu pavadošā instrumen-
tālā grupa, kas radīja mierpilnu un 

svētsvinīgu atmosfēru. 22. decembrī 
pensionāru biedrības un bērnu vei-
dotie Adventa vainagi tika nogādāti 
sociālās aprūpes mājā „Gauja”, kur 
direktore Irēna Ikstena, pārsteigu-
ma pilna, pateicās par jauko dāva-
nu. 23. decembrī Vangažu Baptistu 
draudze aicināja ģimenes ar bērniem 
uz  izrādi „Vairāk nekā vienkārši Zie-
massvētki”. 

Savukārt 26. decembrī pirmo reizi 
pie kultūras nama notika amatnieku 
tirdziņš, kurā bija iespēja iegādāties 
vaska sveces, akmens vīriņus, medus 
izstrādājumus, dažādas smukumlie-
tas, siltas zeķes un pat pirtsslotas. 
Sakām lielu paldies Rotai Šalkovskai, 
Laimai Vītolai un Laurai Skutānei, 
kuras ar savu enerģiju un prieku pie-
saistīja interesentus. Svētku noska-

ņu papildināja tirdziņā skanošās Zie-
massvētku dziesmas. Pēcpusdienā 
mazie vangažnieki ar vecākiem tika 
mīļi gaidīti uz pašvaldības rīkotajām 
eglītēm. Bērnus priecēja Samanta 
Tīna, Roberto un Jānis Skanis, kuri 
ar dziesmām un stāstiem uzbūra pa-
saku „Vecīša cimdiņš”. 28. decembrī 
varēja vērot Jaunā cirka institūta un 
klauna Mika Ziemassvētku brīnumu 
cirka izrādi ar īstiem un slaveniem 
cirka māksliniekiem – žonglieriem, 
akrobātiem, gaisa vingrotājiem, 
burbuļu dresētājiem, skolotiem glie-
mežiem un, protams, burvju pārvēr-
tību meistariem, kā arī baudīt gardu 
popkornu. Toties 31. decembrī notika 
Jaungada diskotēka ar dejām līdz 
rīta gaismai.
Atvadoties no svētku noskaņas un 
sagaidot saules atgriešanos, Vangažu 
kultūras nams aicināja gan lielus, gan 
mazus 7. janvārī uz „Kašera Sapņu 
fabrikas” „Sniegpārsliņu jampadraci”. 
Bija iespēja laisties rotaļās, uzdziedāt 
un izdejoties, kā arī baudīt karstu tēju. 
Dienas noslēgumā varēja noskatīties 
multiplikācijas filmu „Ledus karalie-
ne 3 – uguns un ledus”.

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Vangažu kultūras nama aktualitātes

Pašvaldības rīkotajās eglītēs bērnus priecēja Samanta Tīna un Roberto.

Projektā piedalījās trīs partnersko-
las: Vangažu vidusskola (Inčukalna 
novads), Kusas pamatskola (Madonas 
novads) un Annas Brigaderes pamat-
skola (Tērvetes novads).

Ir noslēdzies 6.a klases un lat-
viešu valodas skolotājas Sol-
vitas Vencjunas projekta darbs 
(2017./2018. m. g. 1. semestris, sep-
tembris–decembris). Projekts bija 
saistīts ar mācību saturu – A. Bri-
gaderes pasaku lugu „Sprīdītis” – 
un tika realizēts mācību procesā. 
Skolēni piedalījās projekta īsteno-
šanā, darbojās radoši un iesaistījās 
projekta idejas attīstīšanā, veik-
smīgi veicot visus uzdevumus, kura 
process atbilst 21. gs izglītībai – 
salīdzināšana, izvērtēšana, kopīga 
mācīšanās, starppriekšmetu saikne 
(digitālās prasmes, dizaina domā-
šana, sintēze un integrācija, ētiskā 
domāšana), pieredzes apmaiņa.
Projekta laikā skolēni pilnveidoja 
tehnoloģiju lietotprasmi – izman-
toja dažādus interneta resursus un 
tiešsaistes rīkus („Skype”, e-balso-
šana, e-anketa u.c.). Mūsdienās šīs 
iemaņas kļūst arvien svarīgākas, lai 
uzlabotu skolēnu izglītības pieredzi 
un mācīšanos. Skolēni secināja, ka 
IKT rīki ir labs instruments darba 
procesā un nākotnē noderīgs rīku 

kopums, kas palīdz attīstīt dziļā-
ku izpratni. Šīs prasmes ir jāturpi-
na pilnveidot, jo daudz kas vēl nav 
iepazīts tehnoloģiju pasaulē (un 
noteikti jāpilnveido angļu valodas 
zināšanas, jo vairums programmu ir 
tieši šajā valodā). 
Vislielākais plus projekta laikā bija 
mūsu 6.a klases kolektīva sadarbība 
visos uzdevumos (kolektīvā strādā 
nevis četri aktīvākie skolēni, bet visi, 
turklāt cits citu atbalsta, palīdz, dod 
padomus), kā arī sadarbība ar vecā-
kiem, kolēģiem un partnerskolām. 
Interesants projekta uzdevums sko-
lēniem bija veidot lomu spēli (lugas 
epizodi) no lasītās grāmatas „Sprī-
dītis” ar ēdienu pagatavošanu, lai 
reāli piedalītos garšu laboratorijā. 
Skolēni izvēlējās doties ziemas pik-
nikā „Ciemos pie Meža mātes...”, 
kur viņi pabija Raganu silā, satika 
Lutausi, kurš visas dzīvas radības 
sauca par gardiem kumosiņiem, 
ēdām Meža mātes pagatavoto meža 

zupu, kas vārīta uz ugunskura, un 
uzņēmām videoklipu/reklāmas rul-
līti, kas ir šī projekta gala rezultāts. 
Darba procesā bija jūtama daudzvei-
dīga emociju buķete – prieks, zināt-
kāre, pārsteigums, drosme, stress, 
bailes, asaras no smiekliem, atbil-
dības izjūta utt. Skolēni secināja, cik 
grūts un tomēr atbildīgs ir aktieru 
darbs (pārģērbties vairākas reizes, 
ar žestiem un mīmiku spēt parādīt 
dažādas emocijas, atcerēties tekstu, 
kustēties, sameklēt atbilstošu mūzi-
ku). Filmēšanās mežā notika četras 
piecas stundas, un skolēni brīnījās, 
ka video tapa 4 minūšu garš, ko ci-
tām partnerskolām parādīt. 
Secinām, ka radošums un inovācija 
ir neatņemama daudzu zināšanu un 
prasmju sastāvdaļa. Radošums ir 
ļoti piepildošs. Mūsdienās radošums 
darba procesā tiek uzskatīts par 
vissvarīgāko kvalitāti, lai sastaptos 
ar aizvien sarežģītākiem un neno-
teiktākiem pasaules izaicinājumiem. 

Priecājamies, ka šajā projektā pie-
dalījāmies arī mēs un redzējām, sa-
līdzinājām, kā mūsu partnerskolām 
notiek radošais process. 
„eTwinning” pārstāve Ingūna Lipska 
(Pedagogu digitālās pratības pilnvei-
des daļas projektu koordinatore), iz-
vērtējot paveiktos projekta darbus, 
paslavēja mūsu skolu par veiksmīgi 
izveidoto skolēnu videointerviju, ko 
vēlētos izmantot kā piemēru citām 
skolām. Iedvesmoja un patika arī 
skolēnu āra aktivitātes – malači, ka 

nebaidījāties iet ārpus skolas telpām 
un īstenot projektu brīvā dabā! Tāpat 
veiksmīgi esot izmantota starppriek-
šmetu saikne – latviešu valoda ar in-
formātiku (digitālās prasmes).
Vangažu vidusskola ir saņēmusi 
„eTwinning” kvalitātes sertifikātu, 
kas apliecina skolēnu aktivitāti pro-
jektā un iesaistīšanos Eiropas skolu 
sadarbības projektos.

Solvita Vencjuna, n
latviešu valodas skolotāja

 „eTwinning” projekta darba izvērtējums. Garšu laboratorija „Pie Sprīdīša”

Lai taptu 4 minūšu garš video, filmējot mežā tika pavadītas teju piecas stundas.

6.a klase ziemas piknikā „Ciemos pie Meža mātes...”.
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Grāmatu fonds tiek kvalitatīvi papil-
dināts, sekojam līdzi grāmatu jaunu-
miem, kā arī iegādājamies jaunāko un 
interesantāko. Labs grāmatu fonds 
bērnu apmācībai lasīšanā un mate-
mātikā. Katru mēnesi ar vietējā laik-
raksta palīdzību novada iedzīvotāji 
tiek iepazīstināti ar jaunieguvumiem 
bibliotēkā. Tāpat notiek bērnudārzu 
audzēkņu pirmā tikšanās ar bibliotē-
ku: bērni iepazīst grāmatiņu dažādību, 
to, kādas darbības un pasākumi notiek 
bibliotēkā, kā arī daudz ko citu.
Grāmatu jaunumi. Aijai Mikelei (Zujai) 
tapis detektīvs „Kritušais eņģelis”, 
kurā tiek risināta problēma: kas galu 
galā gūs virsroku – noziedznieka ana-
lītiskais prāts vai izmeklētāja uzticē-
šanās savai intuīcijai? Iznākusi otrā 
S. Kinga grāmata „Tas”, kura ir viena no 

izcilākajām un slavenākajām grāma-
tām pasaules literatūrā, tulkota dau-
dzās valodās un izdota neskaitāmās 
tirāžās. P. Vollēbena grāmatā „Koku 

slepenā dzīve” stāstīts, ko jūt un kā 
cits ar citu sazinās koki, un, izrādās, 
ozols ir „vārgulis”! Vai tam ir iespējams 
ticēt? Lasīsim un noskaidrosim.
Iepirkām brīnišķīgu grāmatu bērniem, 
kuri mācās burtus, „Skanīgā ābece” – 
attēli, burti, vārdi un teikumi. Grāma-
tu ir veidojušas latviešu literatūras 
meistares Gita Andersone, Iveta Ikale 
un Indra Putre. Paldies mūsu novad-
niekam Aldim Pastuhovam par divu 
savu dzejas krājumu dāvinājumu bib-
liotēkai, kā arī Viktoram Grūtupam par 
bibliotēkai uzdāvinātajām grāmatām.
Makulatūras konteinerā pie bibliotē-
kas jūs kā vienmēr varat atstāt savu 
makulatūru. 

M. Aleksejeva, n
bibliotekāre

Pēdējā laikā publiskajā un sociālo 
mediju vidē ir izskanējusi neob-
jektīva informācija par Inčukalna 
novada domes un Sociālā dienesta 
attieksmi pret biedrību „Inčukalna 
Invalīdu biedrība”. Vēlētos sniegt 
savu skaidrojumu par izskanēju-
šajiem pārmetumiem saistībā ar 
Invalīdu biedrības valdes priekšsē-
dētājas Valdas Pavlovičas nekorekti 
un ne vienmēr pareizi  raksturoto 
situāciju.

Vispirms jāmin, ka Inčukalna no-
vada pašvaldība kopā ar Sociālo 
dienestu ir atbalstījusi biedrību 
„Inčukalna Invalīdu biedrība” vai-
rāk nekā desmit gadu garumā, ir 
sniegts atbalsts telpu labiekārto-
šanas jautājumos, tai skaitā ESF 
līdzmaksājumu veidā, ikgadēji 
nodrošināts transports dažādiem 
biedru un viņu atbalstītāju  izbrau-

kumiem, atmaksātas speciālās 
darbnīcas cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām, piegādāts ēdiens zupas 
virtuvei. Līdz ar to nav pamatots 
apgalvojums, ka Inčukalna novada 
domei vai Sociālajam dienestam 
nerūp šī biedrība vai tās biedri.
Jāatzīmē, ka jau kopš  2017. gada 
13. jūnija spēkā ir stājušies Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr. 338 
par prasībām sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem, kuros tiek izvirzītas 
konkrētas prasības šo pakalpo-
jumu sniedzējiem un kuri precīzi 
regulē pakalpojumu sniedzēju at-
bilstības kritērijus. Jaunie noteiku-
mi paredz, ka ikvienam, kas vēlas 
sniegt sociālos pakalpojumus, jā-
pārreģistrējas sociālo pakalpojumu 
reģistrā. Inčukalna novada dome un 
Sociālais dienests ir valsts institū-
cijas, un mūsu pienākums ir  ieverot 
LR  likumus un MK noteikumus.

Pērnā gada septembrī, pēc Sociālā 
dienesta un biedrības „Inčukalna 
Invalīdu biedrība” savstarpējā lī-
guma termiņa beigām, Sociālais 
dienests ir lūdzis Invalīdu biedrī-
bai sagatavot savu piedāvājumu 
sociālo pakalpojumu sniegšanā 
mūsu novada teritorijā. Līdz šim 
laikam no biedrības valdes priekš-
sēdētājas Valdas Pavlovičas vai 
pārējiem valdes locekļiem nav 
saņemta konstruktīva sadarbību 
veicinoša informācija vai rakstisks 
pakalpojumu  piedāvājums, kā 
rezultātā nav iespējams noslēgt 
jaunu sadarbības līgumu. Ņemot 
vērā visu iepriekš minēto, nebūtu 
korekti vainot Sociālo dienestu un 
novada domi par nevēlēšanos at-
balstīt minēto biedrību. 
Savukārt saistībā ar sasāpējušo 
jautājumu par pieprasīto finan-
sējumu ziemas apkurei (granulu 

iegādei) vēlos skaidri norādīt, ka 
šobrīd pašvaldības rīcībā nav tie-
siski likumīga pamata sniegt šāda 
tipa finansiālo atbalstu. Vispār-
pieņemta prakse liecina, ka, lai 
risinātu šāda tipa saimnieciskos 
jautājumus, biedrības gan Inču-
kalna novadā, gan citur Latvijā 
piesaista ziedojumus, sniedz mak-
sas pakalpojumus, piedalās dažā-
dos projektos, gūst ieņēmumus no 
darbnīcās izgatavoto izstrādājumu 
realizācijas un organizē novada ie-
dzīvotājiem pasākumus ar pašval-
dības līdzfinansējumu. 
Jāmin, ka, pēc „Lursoft” reģistra 
sniegtajiem datiem, Inčukalna no-
vada administratīvajā teritorijā ir 
reģistrētas 68 dažādās biedrības un 
nodibinājumi, kā arī sabiedriska la-
buma organizācijas. Novada domei 
ir jāstrādā atbilstoši likumdošanai, 
lai iedzīvotāju nodokļos samaksā-

tā nauda, ņemot vērā normatīvos 
aktus un aktuālās prioritātes, tiktu 
likumīgi izmantota un aptvertu vis-
plašāko iedzīvotāju pieprasījumu.
Vēlos uzsvērt, ka jautājumi, kuri 
skar sociāli neaizsargātākās per-
sonu grupas vai cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām, vienmēr būs daudz 
jūtīgāki nekā citi, tomēr neuzska-
tu, ka tos ir iespējams risināt, lie-
ki sakāpinot emocijas un izplatot 
neobjektīvu informāciju. Inčukalna 
novada dome un Sociālais dienests 
vienmēr būs atvērts ikvienam ie-
dzīvotājam vai biedrībai, kuras vē-
las iesaistīties, veidot sadarbību un 
sniegt savu artavu novadam svarī-
gos jautājumos, atbilstoši normatī-
vajiem aktiem iedzīvotāju labā.

Zinaīda Gofmane, n
Inčukalna novada 

Sociālā dienesta vadītāja

Sociālā dienesta informācija par sadarbību ar Invalīdu biedrību

Inčukalna bibliotēkas jaunumi
Pienācis 2018. gads. Atskatāmies uz paveikto, uz bibliotēkas izaugsmi. Gada noslēgumā bija jau 2004 bibliotēkas lieto-
tāji, no tiem 575 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, izsniegti 25 346 iespieddarbi, bibliotēka apmeklēta 39 956 reizes, no 
tām 6839 reizes bibliotēkā viesojušies bērni. 

Pievērs uzmanību! Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa izmaiņas Inčukalna novadā
Pamatojoties uz 2017. gada 1. janvārī 
pieņemtajiem grozījumiem Dabas re-
sursu nodokļu likumā, no 2018. gada 
1. janvāra tiks veiktas sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas 
Inčukalna novadā.

2016. gada 15. decembrī Saeima pie-
ņēma grozījumus Dabas resursu no-
dokļa likumā (DRN), kas paredz, ka 
DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. ga-
dam (ieskaitot). 2018. gadā DRN par 
vienas tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanu pieaugs no 25 eiro/t līdz 
35 eiro/t, bet bīstamajiem atkritumiem 
un tiem ražošanas atkritumiem, kuri 
ir uzskatāmi par bīstamiem, nodokļa 
likme 2018. gadā par vienas tonnas 
apglabāšanu pieaugs no 45 eiro/t līdz 
50 eiro/t. Mainoties DRN likmei, no 
2018. gada 1. janvāra visā Latvijā mai-
nīsies maksa par sadzīves atkritumu 
izvešanu. DRN veido būtisku daļu no 

sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas, tāpēc proporcionāli pie-
augs arī visu „Clean R” pakalpojumu 
izmaksas. Pamatojoties uz iepriekš 
minētajām izmaiņām, Inčukalna nova-
da pašvaldība 2017. gada 20. decem-
bra domes sēdē apstiprināja sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksu 
Inčukalna novada administratīvajā te-
ritorijā 11,94 eiro par 1 m3 (bez PVN), 
sākot ar 2018. gada 1. janvāri.
Atbilstoši Atkritumu apsaimnieko-
šanas likumam maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu veido trīs 
komponenti: sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par sa-
dzīves atkritumu noglabāšanu atkritu-
mu poligonā, dabas resursu nodoklis 
par atkritumu noglabāšanu un maksa 
par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabā-
šanu un citas atkritumu apsaimnieko-
tāja izmaksas. 

Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja sa-
mazināt izmaksas par atkritumu iz-
vešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu 
šķirošanā. Sadzīves atkritumu tvertnē 
ļoti bieži nonāk tie atkritumi, kurus ir 
iespējams šķirot un nodot atkārto-
tai pārstrādei. Šķirodami atkritumus, 
mēs palīdzam dabai, veicinot saudzīgu 
dabas resursu izmantošanu un iero-
bežojot vides piesārņošanu, kā arī at-
balstām tautsaimniecības ilgtspējīgu 
attīstību. Ja jums ir jautājumi saistībā 
ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas 
izmaiņām vai jūs vēlaties saņemt ie-
teikumus un piedāvājumu kompleksai 
un efektīvai atkritumu apsaimnieko-
šanai, lūdzam sazināties ar Klientu 
apkalpošanas centru, zvanot pa tāl-
runi 67111001 vai rakstot uz e-pastu 
kc@cleanr.lv.

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Iestājoties intensīvam snigšanas 
periodam, Inčukalna novada dome 
un Vangažu pilsētas pārvalde lūdz 
automašīnu vadītājus neatstāt auto-
mašīnas vai citus transporta līdzek-
ļus uz ielām visā Inčukalna novada 
teritorijā, jo tas ievērojami apgrūtina 

un kavē kvalitatīvu ielu un brauca-
mās zonas attīrīšanu no sniega.

Cerot uz sapratni un ar cieņu
Oskars Kalniņš, n

Inčukalna novada domes 
izpilddirektors

Pievērst uzmanību! 
Aktuāla informācija automašīnu vadītājiem

Turpinājums no 1. lpp.

Joprojām aktuāls ir jautājums par pirms-
skolas izglītības iestāžu rindu mazināšanu, 
lai bērnudārzu sniegtie pakalpojumi būtu 
pieejami visiem Inčukalna novada iedzīvo-
tājiem. Lai šo jautājumu risinātu, apsveram 
domu radīt jaunu bērnudārzu infrastruktūru. 
Ir jāsaprot, ka laiks, kas būtu nepieciešams 
projekta izstrādei un izveidei no ieceres līdz 
realizācijai, var prasīt trīs līdz četrus gadus, 
un tas šodienas apstākļos nav pieņemami. 
Tomēr esam raduši risinājumu un, strādājot 
pie jaunā budžeta, esam paredzējuši radīt 
papildu vietas pirmsskolas izglītības iestā-
dēs uz esošās infrastruktūras bāzes. Kopu-
mā jau šogad vēlamies radīt 50 jaunu vietu 
novada pirmsskolas vecuma bērniem. No 
šī gada 1. septembra Vangažu vidusskolā 
tiks izveidota latviešu sešgadīgo bērnu sa-
gatavošanas grupiņa, arī PII „Minka” un tās 
filiālē „Lapsiņa” iespēju robežās tiks radītas 
papildu vietas bērniem. Neapstājoties pie tā, 
esam uzsākuši sarunas par iespējām dubul-
tot vietu skaitu privātajā PII „Gregucis”. 
Tāpat saistībā ar izglītību joprojām aktuāls ir 
Vangažu vidusskolas jautājums, turpināsim 
strādāt pie tā, lai stiprinātu mūsu novada vis-
pārējās izglītības iestādes, celtu to kapacitāti 
un vēl vairāk uzlabotu mācību vidi tajās. Esam 
apņēmušies darīt visu iespējamo, lai sagla-
bātu Vangažu vidusskolu. Atbalstot jaunās 
ģimenes, arī šogad esam raduši iespēju un 
budžetā ieplānojuši paaugstināt jaundzimušo 
pabalstus par 20 eiro. Jāpiebilst, ka pavisam 
drīz gaidām Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas apstiprinātās izmaiņas 
saistošajos noteikumos, pēc kuru stāšanās 
spēkā jaundzimušo pabalsts būs 260 eiro. 
Papildus jau visam minētajam vēlos īsumā pa-
stāstīt par citiem svarīgiem darbiem. Pašlaik 
strādājam pie Mednieku pils rekonstrukcijas 
jautājuma. Šogad ar pils esošo nomnieku un 
Eiropas fondu atbalstu tiks realizēts kopīgs 
projekts, kas ietver jaunas atpūtas takas iz-
veidi. Nākotnē vēlamies attīstīt Mednieku pils 
apkārtni kā mūsdienīgu un tūristiem saistošu 
objektu. Budžeta iespēju robežās esam iece-

rējuši uzlabot infrastruktūru Egļupē, sākot ar 
ceļa apauguma noņemšanu un bērnu un jau-
niešu atpūtas iekārtu (līsteku) uzstādīšanu. Arī 
turpmāk, vērtējot un ņemot vērā ieņēmums no 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēriem, mek-
lēsim iespējas sakārtot un uzlabot infrastruk-
tūru apdzīvotajās novada vietās.
Ar VAS „Latvijas dzelzceļš” esam uzsākuši 
sarunas, lai kopīgiem spēkiem sakārtotu lau-
kumu Inčukalnā, Atmodas ielā pie stacijas. 
Paralēli plānojam sakārtot arī stacijas ēku 
un peronu. Inčukalnā plānojam risināt jau-
tājumus, kuri skar bijušo pasta ēku. Budžetā 
esam paredzējuši līdzekļus šīs ēkas jumta 
remontam. Pēc iedzīvotāju izteiktā priekš-
likuma, bijušās pasta ēkas telpās varētu 
izveidot Inčukalna Novadpētniecības muzeju.
Sadarbībā ar kapitālsabiedrību „Vangažu 
avots”, papildus piesaistot Valsts kases 
finanšu līdzekļus, plānojam notekūdeņu in-
frastruktūras izbūvi Inčukalnā, otrpus dzel-
zceļam. Pašlaik tiek veikti sagatavošanās 
darbi, par pamatu ņemot pērn izstrādāto 
tehnisko projektu. Kopīgi ar „Vangažu avotu” 
strādājam pie tehniskā risinājuma jautāju-
miem saistībā ar ūdens attīrīšanas iekārtu 
uzlabošanu un pilnveidošanu Gaujas ciematā 
un Inčukalnā. Savukārt, runājot par Vangažu 
pilsētu, kopā ar kapitālsabiedrību „Vangažu 
namsaimnieks” un uzņēmumu SIA „Vangažu 
sildspēks” risinām jautājumus, kas saistīti ar 
ieceri celt jaunu katlumāju. Citi pašreizējie 
darbi paredz ielu segumu un trotuāru uzla-
bošanu, par to plašāk aicinu lasīt budžeta 
aprakstošajā daļā informatīvā izdevuma 
„Novada Vēstis” janvāra numura 3. lpp. 
Darbu ir daudz, pieņemtais budžets ir izaici-
nošs, un pašvaldības darbu apjoms ir pieau-
dzis, tāpēc mums visiem būs krietni jāstrādā, 
lai varam plānotās ieceres īstenot lietderīgi, 
pareizi un ekonomiski izdevīgi. Vēlu visiem 
iedzīvotājiem veiksmi savās ikdienas gaitās 
un ticu, ka mums visiem kopā izdosies veidot 
Inčukalna novadu mūsdienīgu, sakoptu un 
skaistu.

Ar cieņu, 
Aivars Nalivaiko, n 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
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Izdarīt Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus. 

1. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1. finanšu komiteju, kurā ir 9 locekļi:
4.1.1. domes priekšsēdētājs;
4.1.2. Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, 

sociālo un veselības jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs;

4.1.3. Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
4.1.4. Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jau-

tājumu komitejas priekšsēdētājs;
4.1.5. deputāti 5”;

2. izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.3. Dzimtsarakstu nodaļa;”;

3. papildināt ar 7.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.17. Sabiedrisko attiecību daļa.”;

4. svītrot 11.6. apakšpunktu;
5. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

 „13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai 
dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 
iedzīvotājiem un novada domes darbiniekiem ir 
izveidojusi:

13.1. Administratīvo pārkāpumu komisiju;
13.2. Privatizācijas komisiju;
13.3. Vēlēšanu komisiju;
13.4. Iepirkuma komisiju;
13.5. Politiski represēto personu un nacionālās preto-

šanās kustības dalībnieka iesniegumu izskatīša-
nas komisiju;

13.6. Civilās aizsardzības komisiju;
13.7. Izsoles komisiju;
13.8. Koku ciršanas komisiju;
13.9. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesis-

kuma uzraudzības komisiju;
13.10. Medību koordinācijas komisiju;
13.11. Uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības ie-

stādēs;
13.12. Ētikas komisiju.”;

6. izteikt 20.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „20.14. organizē un veic Publiskas mantas atsa-

vināšanas likuma un Publisko iepirkumu likuma 
izpildi;”;

7. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
 „23. Vadītāja atvaļinājuma vai viņa ilgstošas 

prombūtnes laikā, vadītāja amata pienākumus 
pilda ar domes izpilddirektora rīkojumu norī-
kots pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs.”;

8. izteikt 112. punktu šādā redakcijā;
 „112.  Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību 

īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu iz-
lemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā noliku-
mā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldī-
bas domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā  
vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apsprie-
šana. Publiskā apspriešana jārīko:

112.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robe-
žu grozīšanu;

112.2. par pašvaldības attīstības programmām un teri-
torijas plānojumiem;

112.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
112.4. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, ie-

dzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpa-
šuma vērtību;

112.5. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā te-
ritorijā;

112.6. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautāju-
miem.”;

9. izteikt 113. punktu šādā redakcijā:
 „113. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu 

rīkot publisko apspriešanu par citiem jautāju-
miem, kas nav minēti šā nolikuma 112. punktā, 
izņemot jautājumus, kas:

113.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas 
un citiem personāla jautājumiem;

113.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu;
113.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu;
113.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;
113.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.”;

10. izteikt 122. punktu šādā redakcijā:
 „122. Domes izdotos administratīvos aktus var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones 
ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas.”.

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

LATVIJAS REPUBLIKA 

 INČUKALNA NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2017
2017. gada 20. decembrī (protokols Nr. 11–1.§.)

Grozījumi Inčukalna novada domes 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

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 11/2017 PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi.
2. Īss projekta satura izklāsts. Veiktās izmaiņas nodrošinās sekmīgāku pašvaldības darba organizāciju.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetu neietekmēs. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Projekts neietekmēs uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu projektā piedāvātās izmaiņas neattiecas uz ad-
ministratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta iz-
strādes procesā netika veiktas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) 
padome 2017. gada 28. decembrī apstiprināja 

SIA „Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

pie dažādām gāzes cenām:

Tarifs stājas spēkā 2018. gada 1. februārī

Dabasgāzes 
cena 

EUR/MWh

Siltumenerģijas 
ražošanas 

tarifs

Siltumenerģijas 
pārvades 

un sadales 
tarifs

Siltumenerģijas 
tirdzniecības 

tarifs

Siltumenerģijas 
apgādes 

pakalpojumu 
gala tarifs 
ar akcīzes 
nodokļa 

komponenti 
0,03 eiro/MWh

18,00 49,64 14,78 1,89 66,34

18,50 49,65 14,78 1,89 66,34

19,00 49,65 14,78 1,89 66,35

19,50 49,66 14,78 1,89 66,36

20,00 49,67 14,78 1,89 66,37

20,50 49,68 14,78 1,89 66,38

21,00 49,69 14,78 1,89 66,39

21,50 49,69 14,78 1,89 66,39

22,00 49,70 14,78 1,89 66,40

22,50 49,71 14,78 1,89 66,41

23,00 49,72 14,78 1,89 66,42

23,50 49,73 14,79 1,89 66,44

24,00 49,74 14,79 1,89 66,45

24,50 49,74 14,79 1,89 66,45

25,00 49,75 14,79 1,89 66,46

25,50 49,76 14,79 1,89 66,47

26,00 49,77 14,79 1,89 66,48

26,50 49,78 14,79 1,89 66,49

27,00 49,79 14,79 1,89 66,50

27,50 49,79 14,79 1,89 66,50

28,00 49,80 14,79 1,89 66,51

28,50 49,81 14,79 1,89 66,52

29,00 49,82 14,79 1,89 66,53

29,50 49,83 14,79 1,89 66,54

30,00 49,84 14,79 1,89 66,55

30,50 49,84 14,79 1,89 66,55

31,00 49,85 14,79 1,89 66,56

31,50 49,86 14,79 1,89 66,57

32,00 49,87 14,80 1,89 66,59

32,50 49,88 14,80 1,89 66,60

33,00 49,89 14,80 1,89 66,61

33,50 49,89 14,80 1,89 66,61

34,00 49,90 14,80 1,89 66,62

34,50 49,91 14,80 1,89 66,63

35,00 49,92 14,80 1,89 66,64

35,50 49,93 14,80 1,89 66,65

36,00 49,94 14,80 1,89 66,66

36,50 49,94 14,80 1,89 66,66

37,00 49,95 14,80 1,89 66,67

37,50 49,96 14,80 1,89 66,68

38,00 49,97 14,80 1,89 66,69

38,50 49,98 14,80 1,89 66,70

39,00 49,99 14,80 1,89 66,71

39,50 49,99 14,80 1,89 66,71

40,00 50,00 14,80 1,89 66,72

40,50 50,01 14,81 1,89 66,74

41,00 50,02 14,81 1,89 66,75

41,50 50,03 14,81 1,89 66,76

42,00 50,04 14,81 1,89 66,77

42,50 50,04 14,81 1,89 66,77

43,00 50,05 14,81 1,89 66,78

43,50 50,06 14,81 1,89 66,79

44,00 50,07 14,81 1,89 66,80

44,50 50,08 14,81 1,89 66,81

45,00 50,09 14,81 1,89 66,82

45,50 50,09 14,81 1,89 66,82

46,00 50,10 14,81 1,89 66,83

46,50 50,11 14,81 1,89 66,84

47,00 50,12 14,81 1,89 66,85

47,50 50,13 14,81 1,89 66,86

48,00 50,14 14,81 1,89 66,87

Pievērs uzmanību! Šķirojot mēs varam ietaupīt savu naudu
Lai izlietotā iepakojuma, videi kai-
tīgu preču un elektroiekārtu ap-
saimniekošanas sistēma Latvijā 
sekmīgi funkcionētu, ir jāiesaistās 
ikvienam no mums. Ir daudz veidu, 
kā varam padarīt vidi tīrāku, sau-
dzēt resursus un uzlabot savu ve-
selību. Pats vienkāršākais, taču arī 
pats svarīgākais darbiņš, ko ikdie-
nā ikviens no mums var paveikt, ir 
atkritumu šķirošana.

Lai sāktu šķirot atkritumus, nav 
nepieciešamas nekādas investī-

cijas vai mājokļa pārplānošana. 
Visus šķirotos atkritumus – otr-
reizējās izejvielas – var vienkārši 
vākt atsevišķos maisos vai atse-
višķās urnās, kas periodiski tiek 
iztukšotas. Šķirojot atkritumus, 
ir iespējams tos pārvērst par vēr-
tīgām otrreizējām izejvielām, kas 
ir izmantojamas atkārtoti jau iz-
strādājumu pagatavošanā, kā arī 
taupīt dabas resursus, saglabājot 
naftas produktus, koksni un citus 
resursus nākamajām paaudzēm, kā 
arī ievērojami samazinot ūdens un 

energoresursu patēriņu. Būtiski, ka 
mēs varam ietaupīt savu naudu, jo 
šķirotos atkritumus savāc un pār-
strādā bez maksas, savukārt ne-
šķiroto sadzīves atkritumu izveša-
nas un apglabāšanas tarifs ar katru 
gadu pieaug. 
Plašāka informācija par atkritumu 
šķirošanas nozīmi un ieguvumiem ir 
pieejama: http://www.zalajosta.lv/
lv/atkritumu-skirosana.

Informācijas avots: 
„Zaļā josta”, „Tīrai Latvijai!” n
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VANGAŽU KULTŪRAS NAMA 
PASĀKUMI JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ

• 26. janvārī plkst. 18.00 popielas atlase bez skatītājiem.

• 28. janvārī plkst. 17.00 filma „Maģiskais kimono”, ieeja 3 eiro.

• 2. februārī estrādes deju grupas „Ciprese” koncerts.

• 9. februārī plkst. 18.30 popielas fināls, ieeja 1 eiro.

• 17. februārī plkst. 19.00 mīlestības dzejoļu izstādes „Mana mīlestība” 
atklāšana. Savukārt plkst. 20.00 Mīlestības dienas balle ar grupu „Tutti 
Frutti” – mīlestības pilna atmosfēra, Amora pasta sagādāti prieka mirkļi 
un pārsteigumi. Balles laikā darbosies fotosalons. Apģērbā – sarkans! Biļe-
tes iepriekšpārdošanā no 1. līdz 16. februārim ar ieejas maksu 5 eiro, pasā-
kuma dienā – 8 eiro.

• 23. februārī plkst. 10.00 izrāde bērniem „Burunduku TV šovs”, ieeja 3 eiro.

• 25. februārī plkst. 17.00 animācijas filma „Džungļu patruļa”, ieeja 2 eiro.

JUBILĀRI
INČUKALNA NOVADA DOME

SIRSNĪGI SVEIC 

JANVĀRĪ DZIMUŠOS 
INČUKALNA NOVADA 

IEDZĪVOTĀJUS!
Ir jāprot sajust leduspuķu smaržu, 

Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt cilvēkiem, 
Ir jāprot sajust, kāda vēja garša, 

Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem...

INČUKALNA TAUTAS NAMA 
PASĀKUMI JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ

• 3. februārī plkst. 19.00 latviešu vēstures kaleidoskopa karnevāls. 
Ieeja tikai personām ar alternatīvo identitāti: lai kas tu būtu sirdī – 
Ķencis, Spīdaļa vai Melnais bruņinieks –, šoreiz tev tā arī jāizskatās. 
Ieeja: 5 eiro. Galdiņi jāpiesaka laikus, iegādājoties biļetes. Līdzi jāņem 
latviski groziņi ar latviskiem gardumiem pašu lietošanai.

• 10. februārī plkst. 18.00 Inčukalna jauktā kora „Mežābele” 110/ 
85 gadu, Inčukalna pūtēju orķestra 35 gadu un diriģenta Vitala Kikusta 
75 gadu jubilejas koncerts. Ieeja brīva.

• 16. februārī plkst. 18.00 ģimenes animācijas filma „Džungļu patruļa”. 
Ieeja: 2 eiro, bērniem līdz 3 gadiem (ieskaitot) – bez maksas.

• 17. februārī plkst. 13.00 Inčukalna amatierteātra pirmizrāde – M. Ka-
moleti „Pidžama sešiem” („Spēlēsim draudzīgu ģimeni jeb Garnējums 
franču gaumē”). Lomās: Armands Pētersons, Jevgēnijs Grahoļskis, Inna 
Honavko, Ieva Kalniņa, Jānis Liepiņš un Inga Freimane. Režisore Zigrīda 
Ezeriņa. Ieeja: 2 eiro. Biļetes var iegādāties Inčukalna tautas namā.

• Janvārī un februārī aicinām apskatīt tautas namā mākslinieku Daces 
Visnolas un Paula Putniņa izstādi „Ave sol! Esi sveicināta, Saule!”.


