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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

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

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

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

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

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

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

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

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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Šogad gadu mijā pusnaktī nu jau 
kuro gadu pēc kārtas Inčukalnieši 
bija aicināti pamest zilos ekrānus, 
iziet no mājām un sagaidīt kopā 
Jauno gadu pie novada egles. Bēr-
nības baltie sniegi mums bija tikai 
domās un atmiņās. Dziedot „ap-
kārt tik balts sasnidzis sniegs”, li-
kās, ka steidzami jāmaina dziesmai 
vārdi, lai būtu tuvāk īstenībai, jo 
Vecgada vakars varēja mūs priecēt 
vienīgi ar labu cilvēku jaukajiem 
vēlējumiem, labu garastāvokli un 
apziņu, ka dienas jau par mirkli 
garākas nekā decembra sākumā. 
Smalkais lietutiņš mācēja sasniegt 
mūs ne tikai no augšas, bet arī 
no sāniem, tāpēc lielajai, baltajai 
tortei bija jāslēpjas zem jumtiņa 
un aiz „čigāniešu” saimnieču mu-
gurām. Inčukalna novada domes 
sveiciens – kūka – Vecgada vakarā 
novadniekiem izskatījās kā garšī-
ga sniega kupena. Neiztika arī bez 
Salatēva, Kazas, Inčukalna melnā 
veiksmes Kaķa un čigānu bariņa, 
kas mēģināja ielustēt un iekustināt 
samērā slapjos, bet smaidīgos inču-
kalniešus. Jaunā gada sagaidīšanā 
klāt bija arī domes priekšsēdētājs 

Aivars Nalivaiko, kurš, kā jau saim-
nieks, labprāt arī grieza un dalīja  
torti. 

Aizgājušā gada pēdējā mēnesī 
prieku un gaismu radām cits citā 
un Ziemassvētku gaidīšanas sajū-
tās. 3. decembrī Inčukalna tautas 
namā savu 50. jubileju svinēja se-
nioru koris „Atblāzma”. Koncertā 
un vakara pasākumā varēja uzkrāt 
daudz pozitīvu emociju un mīļu vē-
lējumu. Tas lika uz mirkli aizmirst 
par likstām, slikto laiku vai nesa-
skaņām. „Atblāzmas” dziedātāji 
spēj rast dzīvesprieku, enerģiju un 
mīlestību dziesmā, kopā būšanā un 
padalīties tajā arī ar visiem citiem. 
Liels paldies par to kora diriģentei 
Ņinai Kiršteinai un koncertmeistarei 
Solveigai Ilvasei. 

11. decembrī pie tautas nama 
pulcējās tirgotāji un pircēji Zie-
massvētku gadatirgū. Bija iespēja 
vēlreiz noskatīties filmu „Inčukalna 
rakstu raksti”, kas tapusi ar Inču-
kalna novada pašvaldības projekta 

„Novadnieki novadam” finansiālo at-
balstu, piedaloties novada ļaudīm. 
Vakarpusē ar sirsnīgām dziesmām 
skatītājus Ziemassvētku noskaņā 

ievadīja dziedātājas Evitas Zālītes 
un pianistes Leldes Tīreles koncert-
programma.

Šogad tradicionālais tautas deju 
koncerts „Vilku mēneša sadanco-
šana” notika 17. decembrī un pul-
cēja desmit dažāda vecuma deju 
kolektīvus no dažādām Latvijas 
vietām. Tautas nama zāli dimdināja 
gandrīz 200 dejotāju. Mūsu ciemiņi 
bija vidējās paaudzes deju kolektīvi: 

„Lāčplēsis”, „Rīdzenieks”, „Cīpars”, 
„Sadancis”, „Rēvele” un tautas deju 
ansamblis „Pērle”. Un turklāt vēl arī 
mūsu novada dejotāji: vidējās paau-
dzes deju kolektīvi – „Virši” un „Run-
či un Kaķes”, senioru deju kolektīvs 

„LG Virši”, kā arī mazie „Minkāna” 
dejotāji. Koncerts bija gana bagā-
tīgs un daudzveidīgs, un ne mirkli 
nebija garlaicīgi. Dejotājiem bija 
divkārši svētki – nu jau tradicionāla 
tikšanās ar draugu kolektīviem de-
cembrī, kā arī „Viršu” un „LG Viršu” 
skolotāja Andra Briņķa šūpļasvētki. 
Apvienojot dejotāju spēkus, nama-
tēvs Andrs tika arī veselīgi izšūpots 
tautiskā segā – kā tas jaundzimuša-
jam pieklājas. Danči turpinājās vēl 
ilgi pēc pusnakts, un tika norunāta 

Vecā gada noslēgums ar kūku, čigānietēm, 
Salatēvu, Kazu un Inčukalna Kaķīti

jauna tikšanās – maijā, Inčukalna 
deju dienā.

Otrajos Ziemassvētkos mazos in-
čukalniešus priecēja Baltais Lācis ar 
saviem draugiem (vismaz lācis balts, 
ja ārā nav sniega), bērni saņēma jau-
kas dāvaniņas, ko viņiem bija sarū-
pējis Inčukalna novada Sociālais die-
nests. Bet vakarpusē Inčukalna tau-
tas nama amatierteātris skatītājiem 

atrādīja šī rudens darbu – Raimonda 
Auškāpa lugu „Prieka sapnis īss”. 

Tā nu vēl viens gads ir garām – un 
šobrīd mums visiem atliek tikai ar vi-
siem spēkiem gaidīt gaismu un pava-
sari. Veiksmīgu mums visiem jauno 
gadu! Pavasaris vairs nav tālu!

Zinta Nolberga,
Inčukalna tautas nama 

Mākslinieciskās daļas vadītāja 

Ir visdažādākās  Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas, bet visjautrākā  
no tām – deja ar Ziemassvētku vecīti. Kurš dejojis Jaungada naktī ar 
Salavecīti, tam aizraujošs viss Jaunais gads. 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko ar prieku sagai-
dīja Jauno gadu kopā ar inčukalniešiem. Priekšsēdētājam tika arī lielais 
gods sagriezt lielo svētku kūku. 

Senioru koris „Atblāzma” savā 50 gadu jubilejas koncertā. Apsveicam!
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1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
2. Nekustamā īpašuma nodoklis;
3. Nenodokļu ieņēmumi;
4. Budžeta iestāžu ieņēmumi;
5. Valsts budžeta transferti;
6. Pašvaldības budžeta transferti.

1.
2.

3.
4.

5. 6.

1. Vispārējie valdības dienesti;
2. Sabiedriskā kārtība un drošība;
3.Ekonomiskā darbība;
4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana;
5. Atpūta, kultūra un reliģija;
6. Izglītība;
7. Sociālā aizsardzība.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Apstiprināts Inčukalna novada pašvaldības 
2017. gada budžets

1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (EUR)

2. attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām (EUR)

Inčukalna novada 2017. gada bu-
džeta plāns izstrādāts, pamatojo-
ties uz 2016. gada 24. novembra 
likumu „Par valsts budžetu 2017. 
gadam”, 2015. gada 4. jūnija Pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas likumu, 
ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, 

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par 
budžetu un finanšu vadību”, kā arī 
citu normatīvo aktu prasības.

Sastādot  2017. gada budžeta 
plānu, pieejamie resursi tika izvie-
toti atbilstoši novada attīstības 
prioritātēm, nodrošinot budžeta sa-
balansētību.

Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī 
finanšu resursu izlietojuma plāns iz-
skatīti Inčukalna novada domes pa-
plašinātajā Finanšu komitejas sēdē 
2016. gada 16. decembrī. Finanšu 
resursu izlietojuma plāna projekti 
ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un 
struktūrvienību vadītājiem.

Inčukalna novada domes cen-
tralizētās grāmatvedības un p/a 

„Sociālās aprūpes māja „Gauja”” 
konsolidētā budžeta ieņēmumu 
kopējais apjoms 2017. gadam plā-
nots  7 518 986 euro, izdevumu ko-
pējais apjoms 7 556 268 euro.

Pamatbudžeta izdevumu daļas 
deficītu 37 282 euro un finansēša-
nas daļas deficītu 365 452 euro 
apmērā, t.sk. aizņēmuma pamat-
summas atmaksu – 267 229 euro 
apmērā un līdzdalību PSIA „Vanga-
žu avots” pamatkapitālā – 98 223 
euro, paredzēts segt no budžeta 
līdzekļu atlikuma uz 2017. gada 1. 
janvāri – 402 734 euro. 

Inčukalna novada 
pašvaldības 
2017. gada ieņēmumi
Inčukalna novada pašvaldības 2017.
gada pamatbudžeta ieņēmumos 
lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklim (66,9% no pa-
matbudžeta kopējiem ieņēmumiem). 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – 
pieaugums par 7,3%.

Nekustamā īpašuma nodok-
ļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 
464 900 euro (6,1% no pamatbu-

džeta ieņēmumiem) 
2017. gadā nenodokļu ieņēmumi 

plānoti 16 750 euro apjomā, kas 
ir par 8% lielāki nekā iepriekšējā 
gadā . 

Ieņēmumi no pašvaldības iestā-
žu un struktūrvienību maksas pa-
kalpojumiem prognozēti 484 361 
euro apmērā, par 2,3% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā plānots, un sastā-
da 6,4% no kopējiem ieņēmumiem 
2017. gadā.

Transfertu ieņēmumi plānoti 
1 470 386 euro apjomā jeb 19,5% 
no kopējiem pamatbudžeta ieņē-
mumiem. 

Valsts mērķdotācijas pedago-
gu atlīdzībai 2017. gada astoņiem 
mēnešiem 614 580 euro, kas, salī-
dzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu, ir par 40 569 euro jeb 7,2% 
vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija In-
čukalna Mūzikas un mākslas skolai 
plānota pēc Kultūras ministrijas 
prognozētā – 145 683 euro apmērā, 
t.i., par 40% vairāk nekā 2016. gadā.

Valsts budžeta dotācijas ap-
mērs 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu 
ēdināšanas nodrošināšanai plānots 
72 675 euro. 

Dotācija par sociālās aprūpes 
iestādēs līdz 1998. gada 1. jan-
vārim ievietotām personām 8540 
euro gadā.

Mērķdotācija pašvaldību māksli-
niecisko kolektīvu atlīdzībai – 3993 
euro apmērā.

Finansējums Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansētiem pro-
jektiem plānots 164 095 euro, kura 
apjoms var tikt precizēts atbilstoši 
projektu īstenošanas gaitai. Par 
ELFLA projektu „Gruntsceļu būv-
niecība un rekonstrukcija”plānoti 
ieņēmumi – 140 000 euro, projekta 

„Vangažu tirgus laukuma apkārtnes 
labiekārtošana” plānotie ieņēmumi – 
14 324 euro. Pašvaldībā turpināsies 
Eiropas Sociālā fonda projekts „Pro-
ti un dari” jauniešu problēmu risinā-
šanai. Tā ieņēmumi plānoti – 9771 
euro apmērā. 

16 904 euro Inčukalna novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta 

Īsumā par 2017. gada budžetu

ieņēmumos  ir valsts budžeta līdzfi-
nansējums projekta „Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” realizācijai.

2017. gadā pašvaldības budžetā 
plānots saņemt dotāciju 216 117 
euro no pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas fonda.

156 111 euro 2017. gadā ir plā-
nots saņemt pašvaldību budžetu 
transfertus no citām pašvaldībām 
par Inčukalna novada pašvaldības 
izglītības iestāžu sniegtajiem pa-
kalpojumiem un p/a „Sociālās aprū-
pes māja „Gauja”” pakalpojumiem.

Inčukalna novada  
pašvaldības 
2017. gada izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopē-
jais apjoms 2017. gadam plānots 
7 556 268 euro apmērā.

Vislielākais izdevumu apjoms 
ikgadējā pamatbudžetā plānots 
izglītības iestāžu uzturēšanai un 
ar izglītību saistīto pasākumu fi-
nansēšanai. Izglītības nozarei 2017. 
gadā plānotais izdevumu apjoms 
ir 2 904 929 euro, kas ir 38,4% no 
plānotajiem kopējiem 2017. gada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
miem, tajā skaitā valsts budžeta 
mērķdotācijas apjoms pedagogu 
darba atlīdzībai ir 760 263 euro jeb 
26% no visiem izglītībai plānota-
jiem izdevumiem.

67,2% no 2017. gadam plānota-
jiem izdevumiem izglītības nozarei 
veido atalgojums un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
kas kopā ir 1 952 309 euro. Pirms-
skolas izglītības iestāžu pedago-
giem un auklītēm ir plānots darba 
algu palielinājums par 5%.

Brīvpusdienas no valsts budžeta 
līdzekļiem saņems 1.–4. klašu skolē-
ni, no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
brīvpusdienas 5., 6. klašu skolēniem, 
no 2017. gada 1. septembra plānotas 
brīvpusdienas 7. klašu skolēniem.

Vispārējo valdības dienestu va-
jadzībām plānoti 905 753 euro jeb 
12% no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem, t.sk. administratīvā 
aparāta uzturēšanai – 715 438 euro 
(9,5% no pašvaldības pamatbudže-
ta izdevumiem); klientu apkalpo-
šanas centra uzturēšanai – 15 285 
euro; aizņēmumu procentu mak-
sājumiem – 9000 euro; rezervēm –  
160 030 euro, Vēlēšanu komisijas 
darbam pašvaldību vēlēšanu nodro-
šināšanai – 6000 euro.

Sociālajai aizsardzībai no In-
čukalna novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumiem plānoti 
1 235 608  euro, t.i., 16,4% no paš-
valdības pamatbudžeta izdevumu 
kopējā apjoma.

252 180 euro jeb 20,4% no soci-
ālās aizsardzības izdevumiem ir iz-
devumi sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to pie-
šķiršanas kārtību nosaka Inčukalna 
novada domes saistošie noteikumi. 
Pašvaldības sociālie pabalsti plāno-
ti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garan-
tētā iztikas minimuma un dzīvokļu 
pabalstu izmaksu tiem iedzīvotā-
jiem, kuriem normatīvo aktu noteik-
tajā kārtībā ir tiesības saņemt šos 
pabalstus.

11,4% no pašvaldības pamatbu-
džeta izdevumiem veido izdevumi 
atpūtai, sportam un kultūrai, un 
tie ir 862 608 euro.

439 025 euro jeb 50,8% no atpū-
tai, sportam un kultūrai atvēlētajiem 
izdevumiem ir atalgojums un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas šīs nozares iestāžu un 
struktūrvienību darbiniekiem, 4595 –  
pašdarbības kolektīvu dalībnieku 
jaunu tērpu iegādei,127 560 euro 
jeb 14,8% no izdevumiem atpūtai, 
sportam un kultūrai – kapitālajiem 
izdevumiem, 28 090 euro sporta pa-
sākumu organizēšanai un sportistu 
atbalstam, labāko sportistu apbal-
vošanai, 36 595 kultūras pasākumu 
organizēšanai. 

Ekonomiskajai darbībai plānots 
izlietot 516 325 euro, t.i., 6,8% no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
miem, t.sk. 107 410 euro pašval-
dības ceļu un ielu uzturēšanai no 
pamatbudžeta līdzekļiem. Plānotie 
darbi – Gaujaslīču ielas seguma 
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 • Izskatot Krimuldas un Limbažu 
jauniešu simfoniskā orķestra 
atbalsta biedrības iesniegumu, 
nolemts iekļaut Inčukalna novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta 
projektā pašvaldības finansējumu 
210 EUR apmērā trīs Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu dalībai vasaras nometnē 

„Muzicēsim kopā”. 
• Izskatīts Badmintona kustības 

„Inčukalns” iesniegums ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt Badmintona 
kustību „Inčukalns”, apmaksājot 
Latvijas Badmintona federācijai 
biedra naudu. Saskaņā ar nolikuma 

„Par pašvaldības atbalstu sporta 
veicināšanai Inčukalna novadā” 
nolemts piešķirt finansiālu atbalstu 
50 EUR apmērā Latvijas Badmintona 
federācijai biedra naudas 

segšanai no sporta pasākumiem 
paredzētajiem līdzekļiem.
• Saskaņā ar 2015. gada 15. aprīļa 
noteikumiem Nr.1/2015 „Par kārtību, 
kādā piešķiramas naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā, 
un naudas balvu apmēru” nolemts 
piešķirt naudas balvu novada 
iedzīvotājam Markam Riekstiņam 
ar iegūto 1. vietu Pasaules 
Universitāšu kausā pauerliftingā.
• Izskatīts biedrības „Bērnu 
un jauniešu attīstības centrs 

„Gauja” iesniegums ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt biedrību un 
piešķirt finansējumu inventāra 
iegādei. Saskaņā ar nolikumu 

„Par pašvaldības atbalstu sporta 
veicināšanai Inčukalna novadā” 
nolemts piešķirt biedrībai finansiālu 
atbalstu džudo komandai un 

peldēšanas komandai inventāra 
iegādei 300 EUR apmērā katrai. 
• Apstiprināt dzīvojamo telpu 
Inčukalna novadā, Gaujā, Gaujaslīču 
ielā 33-16, īres tiesību izsoles 
sākuma cenu 2843,40 EUR par 
pieciem gadiem. Apstiprināt izsoles 
noteikumus „Par Inčukalna novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
Gaujaslīču ielā 33-16, Gaujā, 
Inčukalna novadā, īres tiesību 
izsoli”. Īres līguma termiņu noteikt 5 
gadi no līguma noslēgšanas dienas.
• Apstiprināt  saistošos noteikumus 
Nr.11/2016 „Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr.14/2015 

„Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2016. gadam””.
• Apstiprināt 2016. gada 9. decembra 
nekustamā īpašuma „Kārļzemnieki 
3”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, 

izsoles rezultātu, noteikt, ka izsole 
notikusi bez rezultāta, tā kā nav 
pieteicies neviens pretendents.
• Izskatīts SIA „Valodu vēstniecība” 
iesniegums ar lūgumu iznomāt PII 

„Minka” telpu angļu valodas nodarbību 
bērniem organizēšanai divas reizes 
nedēļā: otrdienās un piektdienās no 
plkst. 16.00 līdz 17.00. Nolemts slēgt ar 
SIA „Valodu vēstniecība” nomas līgumu 
par PII „Minka” telpas iznomāšanu uz 
laiku no 2016. gada 1. decembra līdz 
2017. gada 31. maijam, nomas maksa 
par vienu stundu 1,12 EUR + PVN.
• Izskatīts Ilonas Petrovskas 
iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt 
noslēgto līgumu par telpas Gaujas 
ielā 12, Vangažos, iznomāšanu, lielā 
zāle tiek izmantota deju grupas 

„Ciprese” mēģinājumiem. Nolemts 
pagarināt 2010. gada 26. februārī ar 

Ilonu Petrovsku noslēgtā nedzīvojamo 
telpu nomas līguma darbības termiņu 
līdz 2017. gada 31. decembrim. 
• Atcelt Inčukalna pagasta 
padomes 2005. gada 21. septembra 
lēmumu „Par detālplānojuma 
projektu „Vanadziņi” un „Krāčupes” 
apstiprināšanu” un saistošos 
noteikumus Nr.30/2005. Zemes 
vienībai „Vanadziņi” 2,9 ha platībā, 
ar kadastra apzīmējumu 8064 006 
0613, un „Krāčupes” 3,16 ha platībā, 
ar kadastra apzīmējumu 8064 006 
0360, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus ar kodu 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.12/2016 „Par Inčukalna novada 
pašvaldības budžetu 2017. gadam”.
• U.c.  

• Рассмотрев заявление общества 
по поддержке Кримулдского и 
Лимбажского молодежного сим-
фонического оркестра, приня-
то решение  включить в проект 
бюджета самоуправления Инчу-
калнского края на 2017 год фи-
нансирование самоуправления в 
размере EUR 210 для обеспечения 
участия трех воспитанников Музы-
кальной и художественной школы 
Инчукалнского края в летнем ла-
гере «Музицируем вместе».
• Рассмотрено заявление органи-
зации бадминтонного движения 
«Инчукалнс» с просьбой о предо-
ставлении финансовой поддерж-
ки организации бадминтонного 
движения «Инчукалнс», оплатив 
членские взносы Латвийской Фе-
дерации Бадминтона. Согласно 
Положению «О поддержке само-
управления для содействия раз-
витию спорта в Инчукалнском 
крае», принято решение предо-
ставить финансовую поддержку 

в размере EUR 50 для оплаты 
членских взносов Латвийской Фе-
дерации Бадминтона из средств, 
предусмотренных для спортивных 
мероприятий.
• Согласно Положению № 1/2015 
от 15 апреля 2015 года «О поряд-
ке предоставления денежных при-
зов за выдающиеся достижения в 
спорте и размере денежных при-
зов», принято решение предоста-
вить денежный приз жителю края 
Марку Риекстиньшу за 1-е место 
в соревнованиях на Кубок Мира 
по пауэрлифтингу среди универ-
ситетов.
• Рассмотрено заявление общества 
«Детский и молодежный центр 
развития «Гауя»» с просьбой о фи-
нансовой поддержке общества и 
предоставлении финансирования 
для приобретения инвентаря. Со-
гласно Положению «О поддержке 
самоуправления для содействия 
развитию спорта в Инчукалнском 
крае», принято решение предо-

ставить обществу финансовую 
поддержку для приобретения ин-
вентаря для команды по дзюдо и 
команды по плаванию в размере 
EUR 300 каждой.
• Утвердить начальную цену аук-
циона на право аренды жилых 
помещений по адресу: улица Гау-
ясличу, 33-16, Гауя, Инчукалн-
ский край, в размере EUR 2843,40 
на пять лет. Утвердить правила 
аукциона «Об аукционе на право 
аренды квартирной собственности 
самоуправления Инчукалнского 
края по адресу: улица Гауясличу, 
33-16, Гауя, Инчукалнский край». 
Установить, что срок договора 
аренды - 5 лет со дня заключения 
договора.
• Утвердить обязательные правила 
№ 11/2016 «О поправках к обяза-
тельным правилам № 14/2015 «О 
бюджете самоуправления Инчу-
калнского края на 2016 год».
• Утвердить результат аукциона 
недвижимого имущества «Карль-

земниеки 3», Инчукалнс, Инчу-
калнский край, от 9 декабря 2016 
года, установить, что аукцион 
прошел безрезультатно, так как не 
был зарегистрирован ни один пре-
тендент.
• Рассмотрено заявление ООО «Ва-
лоду Вестниециба» с просьбой 
сдать в аренду помещение ДУЗ 
«Минка» для организации занятий 
по английскому языку для детей 
два раза в неделю: по вторникам и 
пятницам с 16.00 до 17.00. Принято 
решение заключить с ООО «Вало-
ду Вестниециба» договор аренды 
о сдаче в аренду помещений ДУЗ 
«Минка» на период с 1 декабря 2016 
года по 31 мая 2017 года, арендная 
плата за один час - EUR 1,12 + НДС.
• Рассмотрено заявление Илоны 
Петровской, в котором она об-
ращается с просьбой о продлении 
заключенного договора о сдаче в 
аренду помещения на улице Гауяс, 
12, Вангажи, большой зал исполь-
зуется для репетиций танцеваль-

ной группы «Ципресе». Принято 
решение продлить срок действия 
договора аренды нежилых поме-
щений, заключенного с Илоной 
Петровской 26 февраля 2010 года, 
до 31 декабря 2017 года.
• Отменить решение Совета Инчу-
калнской волости от 21 сентября 
2005 года «Об утверждении проек-
тов детальной планировки «Ванад-
зини» и «Крачупес»» и обязательные 
правила № 30/2005. Для участков 
земли «Ванадзини» площадью 2.9 га, 
кадастровое обозначение: 8064 006 
0613, и «Крачупес» площадью 3.16 
га, кадастровое обозначение: 8064 
006 0360, определить цели исполь-
зования недвижимости согласно 
коду 0101 - земля, на которой основ-
ным видом хозяйственной деятель-
ности является сельское хозяйство.
• Утвердить обязательные прави-
ла № 12/2016 «О бюджете само-
управления Инчукалнского края 
на 2017 год».
• И др. 

Решения Думы Инчукалнского края в декабре

Inčukalna novada domes lēmumi decembrī

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
3. attēls. Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (EUR un %)

1. Atalgojums;
2. Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas un sociālie pabalsti;
3.Preces un pakalpojumi;
4. Procentu maksājumi par 
aizņēmumiem;
5. Subsīdijas, dotācijas biedrībām;
6. Sociālie pabalsti;
7. Pašvaldības budžetu 
uzturēšanas transferti;
8. Kapitālie izdevumi.

1.

8.

atjaunošana, Parka ielas posmā 
no Atmodas ielas līdz Saules ielai 
remonts, ceļa uz Kļavām remonts  
670 m.

66 023 euro – būvvaldes izdevumi. 
Budžeta klasifikācijā „Ekonomis-

kā darbība” bez iepriekš minētā ir 
plānoti līdzekļi Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansētajiem pro-
jektiem izdevumos 323 611 euro, 
kuru apjoms var tikt precizēts at-
bilstoši projektu īstenošanas gaitai. 
ELFLA projekta „Grantsceļu būv-
niecība un rekonstrukcija” realizāci-
jai plānoti izdevumi – 155 556 euro, 
17 266 euro – projekta „Algoti pa-
gaidu sabiedriskie darbi” realizācijai, 
Eiropas Sociālā fonda projekta „Pro-
ti un dari” realizēšanai – 7771 euro. 
5000 euro ir paredzēti jaunu ideju un 
projektu realizēšanai, piesaistot kā 
ideju ģeneratorus arī novada iedzī-
votājus. Tūrisma attīstības veicinā-
šanai kopējā projektā ar Siguldas no-
vada domi ieplānoti 4883 euro. LAD 
projekts – Vangažu tirgus laukuma 
apkārtnes labiekārtošana – 15 916 
euro. Tiks veikti projekta izstrādes 
darbi Gaujas ielas un Silziedu ielas 
rekonstrukcijas darbiem 125 000 
euro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai plānoti  
949 755 euro, t.i., 12,6% no pamat-
budžeta izdevumiem, t.sk. ielu ap-
gaismojuma uzturēšanai – 110 285 
euro, kapitālo remontu darbiem 
195 450 euro apmērā. Vangažos plā-
notie darbi – gājēju bruģa celiņa iz-
būve Siguldas 2 – Gaujas iela – 5500 
euro, bruģa seguma labošana admi-
nistratīvām ēkām, nomainot asfaltu –  
23 000 euro, lietus noteku savieno-
jums Meža – Siguldas iela – 3100 
euro, bērnu rotaļu laukums Meža – 
Siguldas – Vidzemes – 12 000 euro. 
Inčukalnā plānotie svarīgākie darbi –  
ūdens kanalizācijas projekta izstrā-
de Medņu, Bērzu, Ausmas, Caunas 
ielas rajonā – 20 000 euro, karogu 
masti, bruģis, apgaismojums Alek-
sandra parka – 6000 euro, bērnu 
rotaļu iekārtas Inčukalnā un Gaujā – 
35 000 euro, Skeitparks Inčukalnā – 
11 000 euro, jauno kapu digitalizāci-
ja 5000 euro.

Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai 
2,1%) no pašvaldības 2017. gada 
pamatbudžeta izdevumiem sastāda 
izdevumi sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai – 181 290 euro, t.sk. turpi-
nāsies sadarbības līgums ar Ķekavas 

novada domi un savstarpējie norēķini 
par pašvaldības policijas pakalpoju-
miem – 161 700 euro, ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības pasākumiem 
plānots izlietot 18 725 euro.

Inčukalna novada pašvaldības 
saistību apmērs 2017. gadam ir 
plānots 365 452 euro jeb 6,0% no 
2017. gada plānotajiem pamatbu-
džeta ieņēmumiem (bez mērķdo-
tācijām). Saskaņā ar noslēgtajiem 
aizdevuma līgumiem 2017. gadā 
atmaksājamā kredītu pamatsumma 
ir 267 229 euro. Ieguldījums PSIA 

„Vangažu avots” pamatkapitālā plā-
nots – 98 223 euro.

Inčukalna  novada  
pašvaldības  
speciālais budžets

2017. gadā Inčukalna novada 
pašvaldības speciālā budžeta ie-
ņēmumi ir plānoti 197 600 euro un 
izdevumi – 150 221 euro.

Autoceļa fonda līdzekļu ieņē-
mumi ir plānoti 2016. gada līmenī –  
140 000 euro un veido lielāko īpat-
svaru –70,8% no speciālā budžeta 
ieņēmumiem. 

2017. gadā visu saņemto finansē-
jumu autoceļu uzturēšanai plānots 
izlietot pašvaldības autoceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanai 100 000 euro   
un veikt Smilšu ielas posmā Atmodas 
iela līdz Zvaigžņu ielai seguma atjauno-
šanas darbus  – 50 221 euro.

Ieņēmumi no dabas resursu no-
dokļa 2017. gadā plānoti 57 000 
euro, t.i., 28,8% no speciālā budže-
ta ieņēmumiem.

No dabas resursu nodokļa izde-
vumi nav plānoti, bet budžeta izpil-
des procesā ir iespējams novirzīt lī-
dzekļus atbilstoši speciālā budžeta 
izlietošanas mērķiem.

Aivars Nalivaiko, 
Inčukalna novada  

domes priekšsēdētājs 
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 Inčukalna tautas namā 
Sestdien, 14. janvārī, plkst.19.00

16. Vecā Jaunā gada 
KARNEVĀLS „Pasaki man pasaku”

Ierašanās maskās!
Spēlēs „Vēju muzikanti”.

Ieeja 5,00 eiro.

Piektdien, 20. janvārī, plkst. 16.00
Inčukalna Mākslinieku kopas 

izstādes „CEĻOJUMS”
 atklāšana.

Māksliniekiem lūgums pieteikt dalību 
līdz 15. janvārim. 

Piektdien, 27. janvārī, plkst. 18.30  
 „Teātris un ES"  viesosies ar izrādi bērniem 

 „Toms pret Superpelēm"
Biļetes 4,00 eiro iepriekšpārdošanā 

tautas namā un Inčukalna bibliotēkā.
Izrādes dienā 5,00 eiro.

Aizvadītā gada 27. decembrī 
dienas centrā „Vangaži” notika 
Ziemassvētku svinības, kuru 
ietvaros bērniem bija iespēja 
izbaudīt jaukas rotaļas un iegūt 
labu noskaņojumu.

Bērni spēlēja Ziemassvētku 
spēles, iepazinās ar Ziemassvētku 
tradīcijām, tika uzaicināta meikapa 
meistare, kura uz bērnu sejiņām 
uzzīmēja skaistus rotājumus. 

Katram bērnam bija iespēja 
piedalīties arī nelielā Ziemassvētku 
fotosesijā. 

Dienas centra telpas piepildījās ar 
piparkūku smaržu un Ziemassvētku 
noskaņojumu. Skanēja svētku 
dzejolīši, par kuriem bērni saņēma 
dāvaniņas no rūķīša. 

Īpašu paldies vēlos pateikt 
biedrībai „Dante Deo” par 
sarūpētajām dāvanām, kā arī visiem 

rūķīšiem, kuri parūpējās, lai dienas 
centra bērniem būtu brīnišķīgas 
dāvanas. 

Vēl mīļš paldies maniem rūķīšiem –  
palīgiem Anitai Ozoliņai, Ernestam 
Smaliķim un Danai Parafiņukai –  par 
to, ka palīdzēja novadīt sirsnīgu un 
mīļu pasākumu.

Lilija Geža,
dienas centra „Vangaži” 

sociālā darbiniece 

18. decembrī, pašā Ziemassvētku priekšvakarā, mūsu kultūras 
namā koncertuzvedumā bija uzburta brīnišķīga ziemas noskaņa 
(videoprojekcijas sagatavotājs – kultūras nama gaismu un ska-
ņu operators Igors Klimenko).

Koncerta sižetu kopā saistīja luga „Zvaigznītes stāsts”, kuru 
spēlēja teātra studija „Pigoriņi”, iejūtoties Zvaigznītes, Vārnas, Vil-
ka, Lapsas, Kurmja un Puteņa lomā.

Lugas darbību caurvija dziesmas un dejas bērnu vokālā ansambļa 
„Karuselis”, tautas deju kolektīva „Pīlādzītis” un estrādes deju gru-
pas „Ciprese” izpildījumā.

Paldies visiem kultūras nama darbiniekiem un kolektīvu vadītā-
jiem par aktīvo un pašaizliedzīgo darbu visa šī gada garumā, un vēlu 
visiem veiksmīgu un radošām idejām bagātu jauno gadu!

Evija Ozola,
Mākslinieciskās daļas vadītāja 

PASĀKUMI JANVĀRĪ

Zvaigznītes stāsts Vangažu kultūras namā

DIENAS CENTRS „VANGAŽI”

Ziemassvētku rotaļas dienas centrā „Vangaži”
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Aicinām uz koncertu!
20. janvārī pulksten 19.00 Vangažu kultūras 
namā estrādes deju grupas „Ciprese” koncerts. 

Ieeja bez maksas. 
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 Bērnudārza grupiņa „Rūķīši” pie mums bibliotēkā ar audzinātājām Sandru 
Dārznieci un Diļu Adilovu.

Eiropas mēroga projekta „Tezē Eiro-
pas jauniešu tikšanās Rīgā” ietvaros 
Latvijā viesojās ap 12 000 dalībnie-
ku. Inčukalna novadā uzņēmām 84 
jauniešus svētceļniekus no Polijas, 
Lietuvas, Ungārijas, Portugāles, 
Krievijas, Baltkrievijas un Nīderlan-
des. No 28. decembra līdz 1. janvā-
rim Inčukalnā jauniešiem tika piedā-
vāta speciālā programma. 

Plkst. 8.00 visi interesenti varēja 
piedalīties svētajā misē, 8.30 sākās 
kopīgās lūgšanas Inčukalna tautas 
namā, un tad jaunieši devās uz Rīgu, 
lai piedalītos Tezē jauniešu tikša-
nās programmā. 

Vakarā ar vilcienu viņi devās at-
pakaļ uz Inčukalnu, kur viņus sa-
gaidīja viesģimenes. 31. decembrī 
Inčukalna pamatskolā jaunieši kopā 
ar viesģimenēm vienojās kopīgā 
lūgšanā par mieru pasaulē. 

Īsi pirms pusnakts tautu pār-
stāvji teica apsveikuma uzrunas, 
un tieši pusnaktī visi kopā vēroja 
brīnišķīgu uguņošanu, sveica cits 
citu ar sirsnīgiem sveicieniem vis-
dažādākajās valodās. Pēc uguņo-
šanas visi devās atpakaļ uz skolu, 
kur dalībnieki spēlēja spēles, dzie-

dāja, dejoja un rādīja priekšnesu- 
mus.

Nākamajā rītā pēc Sv. Mises jau-
nieši devās savās viesģimenēs uz 
pusdienām un pēcpusdienā devās 
prom uz savām mājām.

Kopumā pasākums ir visnotaļ iz-
devies, par ko varam secināt no Tezē 
jauniešu pozitīvajām atsauksmēm. 
Viņi bija patīkami pārsteigti par ģi-
meņu viesmīlību un ģimenisko vidi.

No sirds pateicamies katrai vies-
ģimenei, Inčukalna novada domei, 
mūsu organizatoru komandai, kat-
ram brīvprātīgajam palīgam, kat-
ram cilvēkam, kurš mūs ir atbalstījis, 
par jūsu viesmīlību, palīdzību, at-
vērtību, pretimnākšanu un sirsnību! 
Bez jums nebūtu iespējams organi-
zēt Tezē jauniešu izmitināšanu un 
programmas īstenošanu Inčukalnā. 
Pateicoties tieši jums, jaunieši no 
visas Eiropas varēja piedalīties brī-
nišķīgos pasākumos Inčukalnā un 
kopā sagaidīt 2017. gadu.

Lai Dievs bagātīgi svētī katru no 
jums! Un lai 2017. gads jums ir mī-
lestības, panākumu un brīnišķīgu 
notikumu pilns! Dievs, svētī Latviju!

Teksts un foto: Lilija Geža 

Tezē Eiropas jauniešu tikšanās Rīgā

26. decembra vakars Inčukalna tau-
tas namā pulcēja patiesus teātra 
mākslas cienītājus un mīlētājus, lai 
baudītu jauko Raimonda Auškāpa lu-
gas „Prieka mirklis īss” izrādi vietējā 
amatierteātra sniegumā un režisores 
Zigrīdas Ezeriņas iestudējumā.

Uz skatuves tikai divas varones ar 
dramatiskiem vārdiem Aīda un Kar-
mena, ko tēlo Zinta Nolberga un Inga 
Freimane, taču pārdzīvojumi un dialogi 
tik piesātināti, ka laiks rit nemanot. Tē-
lojumu un noskaņu veiksmīgi papildina 
skatuves noformējums un atribūti – 
telefons, telefonsarunas, spilveni, vīna 
glāzes, dīvāns, čības... 

Sēžot zālē pie galdiņiem sveču 

gaismā, malkojot karstu dzērienu, 
baudot īstu mājīguma atmosfēru 
un atrodoties blakus domubiedriem, 
vēl vieglāk iejusties varoņu pārdzī-
vojumos. Atmiņas un paša piere-
dzētais un pārdzīvotais savijas ar 
notiekošo uz skatuves. Kā Aīda un 
Karmena atrisinās katra savu at-
tiecību samilzušo Gordija mezglu? 
Kā viņas tiks pāri vīrieša nodevībai, 
sāpinājumam, ilgstošai nesapratnei, 
dvēseles ciešanām? Kur vispār rast 
spēku tik dramatiskos dzīves pār-
baudījumos, kad attiecības ir sarež-
ģījušās vai izjukušas?

Vislabāk mums var palīdzēt pa-
tiess draugs, stiprs plecs, uz kura 

IZRĀDES RECENZIJA

Jaukais prieka mirklis

Gadu mijā mēdzam paraudzīties uz 
aizgājušo gadu un sniegt novērtēju-
mu padarītajam, novēlēt laimes cits 
citam. Kas īsti ir laime? Tā katram 
sava, vajag ļauties laimes sajūtai. 
Es teiktu, ka laime ir dvēseles līdz-
svars. Lai jums, mūsu mīļie bibliotē-
kas lasītāji, pēc iespējas vairāk būtu 
laimīgu brīžu! Tā arī mēs novērtējam 
padarīto: lasītāju skaits 2017. gadā 
ir liels – 1871 –, iepirktas grāmatas 
atbilstoši mūsu bibliotēkas lasītāju 
interesēm. Rīkojam pasākumus, lai 
popularizētu literatūru, lasīšanu. 

Liela nozīme grāmatu lasīšanas 
popularizēšanā ir bibliotekāru, li-
teratūras skolotāju un vecāku sa-
darbībai.  Daudzi izsaka viedokli, ka 
grāmatām nav nākotnes, jo bērni 
tās nelasīs, bet nupat ir arī tādi 
viedokļi, saukļi, ka lasīt ir stilīgi. Nu 

kā var nelasīt grāmatas – tā taču 
ir tik brīnumaina pasaule! Tagad 
atkal iepirkām jaunas grāmatas: 
J.Jūnasona „Slepkavnieks Anderss 
un viņa draugi”. Šo rakstnieku mēs 
jau pazīstam no iepriekšējām grā-
matām „Simtgadnieks, kas izkāpa 
pa logu un pazuda” un „Analfabēte, 
kas prata rēķināt”. 

Beidzot mēs sagaidījām mūsu 
iemīļotās rakstnieces Daces Prie-
des triloģiju „Mēnesstars”, kurā 
ir atspoguļota indiāņu un latviešu 
kultūras mijiedarbe, kā arī dzīveszi-
ņas apbrīnojamā kopība.  Bertrāna 
Meijera-Stablē grāmatā „12 modis-
tes, kas izmainīja vēsturi” ir par ap-
dāvinātām modistēm, kas kļuvušas 
par pasaules stila emblēmām. Ie-
dvesmojošs stāsts par izdzīvošanu, 
drosmi, izturību ir S.Raviča grāmata 

„Ilgais gājiens”. L. Teilores grāmata 
„Sniega eņģelis” ir pilna noslēpumu, 
intrigu, veiksmīgi liekot minēt siže-
ta turpinājumu līdz pašām beigām.  
Graujošs psiholoģisks trilleris ir 
Dž.Korijas „Mana vīra sieva”. Akvelī-
nas Līvmanes „Atvērto siržu sarunās” 
ir aplūkotas dažādas uzkrātās atzi-
ņas, kuras var palīdzēt izprast sevi, 
gūt panākumus vai vienkārši justies  
labāk.

Iegādājāmies vairākas grāmatas 
bērniem. Katrs atradīs sev intere-
santu grāmatu.

Nezaudēsim humora izjūtu! At-
radīsim darba steigā brītiņu sev un 
draugiem. Laimīgu, radošu 2017. 
gadu! 

Uz tikšanos bibliotēkā!
Marija Aļeksejeva,

 bibliotekāre 

Laimīgu 2017. gadu no Inčukalna bibliotēkas!

izraudāties, sirsnīgs atbalsts un 
iedrošinājums nepadoties skumjām 
un pesimismam. Pēc tumšas problē-
mu nakts noteikti aust gaišs cerību 
rīts! Taču vislabāk ir, ja pats vari pa-
smaidīt un vēl arī kādu citu sasmīdi-
nāt brīdī, kad uz jokiem prāts nemaz 
nenesas.

Arī teātris ir viens no dvēseles ba-
gātināšanas un iepriecināšanas vei-
diem. Inčukalna pašdarbnieku teātris 
kā vienmēr apliecina, ka aizrautīga 
darbošanās uz skatuves ir gan skatī-
tāju, gan pašu spēlētāju un „aizkadra” 
darboņu garīgās dzīves neatņemama 
sastāvdaļa. Tā tikai turpināt!

Lilita Atare, 
Inčukalna amatierteātra atbalstītāja, 

Inčukalna pamatskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 



6 2017. gada JANVĀRISNOVADA VĒSTIS

23. decembrī Vangažu kultūras namā baptistu draudze sniedza iedzīvotājiem jauku Ziemassvētku koncertu. 
Mācītājs Viktors Kotkovs ievadā teica sirsnīgus un izjustus vārdus par kristīgo Ziemassvētku būtību un nozīmi. 
Tāda bija arī izrādes „Laika pulkstenis” galvenā doma, ka nedrīkst aizmirst svarīgas lietas dzīvē. Katru gadu 
svinam svētkus, bet dažreiz aizmirstam to būtību. Izrādes režisore Anna Kondratenko.
Draudzes muzikālie jaunieši radīja sevišķu svētku sajūtu ar Ziemassvētku melodijām, kas aizkustināja ikvienu 
klausītāju.
Pasākuma noslēgumā bija gan rotaļas, gan saldumu dāvaniņas bērniem.

Evija Ozola,
Vangažu kultūras nama Mākslinieciskās daļas vadītāja 

Laika pulkstenis tikšķ arī Ziemassvētkos

Foto: Jauniešu dziedājums radīja 
skaistas Ziemassvētku pasakas 
noskaņojumu. 

PASĀKUMI VANGAŽU  
KULTŪRAS NAMĀ

Sestdien, 28. janvārī, 
Vangažu kultūras namā no plkst. 23.00 līdz 4.00 

Nakts diskotēka pieaugušajiem.
Ieeja 3 eiro.

Piektdien, 10. februārī, plkst. 15. 00 
„Popielas” atlase 
(bez skatītājiem). 

Aicināts ikviens atdarināt populāru dziedātāju un sameklēt 

atbilstošu video. 

Pasākuma „Popielas” fināls 18. februārī pulksten 13.00. 

Ieeja 1 eiro.

Žūrijas apspriedes laikā dejos estrādes deju grupa „Ciprese”.

Aizvadītā gada novembrī Latvijas 
valsts dzimšanas dienai veltītajā 
pasākumā Inčukalna tautas namā 
tika sveikti titula „Labais vairo 
labo” ieguvēji. Apbalvojumu šajā 
nominācijā saņēma arī Inčukal-
na novada pirmsskolas izglītības 
iestādes „Minka” skolotāja Vita 
Segliņa – par ilggadēju, profesio-
nālu un pašaizliedzīgu skolotājas 
darbu, mācot bērniem latviešu 
tautas tradīcijas, rakstus un pa-
ražas, par skaistajiem dzejoļiem 
un PII „Minka” himnas vārdiem.

Skolotājas Vitas Segliņas gru-
pas bērniem piemīt īpaši izteikta 
mīlestība pret dabu, saudzīga 
attieksme pret lietām un priekš-
metiem, savukārt Vita – vienmēr 
taisnīga, rūpīga un praktiska un 
allaž – dzirkstoša, smaidoša, la-
bestīga.  Tā teic Vitas kolēģi, kuri 
Vitu tieši tādu iepazinuši, daudzus 
gadus plecu pie pleca strādājot. 

Ceļš uz Inčukalnu
Uz dzīvi Inčukalnā pārcēlos 1994. 
gadā, un, kad bērni sasniedza bēr-
nudārzā iešanas vecumu, nācu 
pieteikties darbā par audzinātāju 

„Minkā”. Neko citu nevēlējos darīt, 
kā vien būt par audzinātāju. Diem-
žēl visas audzinātājas vakances 
bija aizņemtas, toties atradās auk-
lītes vieta, bet ar piebildi – tiklīdz 
atbrīvosies audzinātājas vieta, tā 
varēšu strādāt par skolotāju. Piedā-
vājumam piekritu. Un tā 1996. gada 
septembrī aizsākās manas darba 
gaitas „Minkā”. Kopskaitā skolo-
tājas darbā aizritējuši jau 27 gadi. 
Pārsvarā esmu strādājusi ar 4–5 ga-
dus veciem bērniem, vienīgi pēdējos 
desmit gadus strādāju ar jaunākās 
grupas – 1,5–2 gadus veciem – ma-
zuļiem līdz pat viņu izlaiduma dienai, 
jo mūsu dārziņā iedibināts modelis, 
ka audzinātāja iziet līdzi visiem bēr-

na augšanas un attīstības posmiem 
līdz skolas vecuma sasniegšanai.

Kā vērtē šādu modeli?
Visnotaļ pozitīvi. Ilgstoši esot kopā, 
labāk iepazīstu gan pašus bērnus, 
gan viņu vecākus, man ir iespēja 
maksimāli izzināt bērnu spējas, va-
rēšanu, vēlmes. Arī bērniem vieglāk 
iejusties, saprasties ar vienaudžiem, 
sarast ar pieaugušajiem, spēt viņus 
pieņemt un uzticēties. Tas noteikti 
mazina ikdienas stresu.

Vai šodienas jaunākā paaudze ir 
citādāka nekā pirms gadiem div-
desmit, kad tikai sāki strādāt par 
pirmsskolas pedagoģi?
Bērni ir mainījušies ļoti. Pa šiem vai-
rāk nekā 20 gadiem ir mainījusies 
pati sabiedrība, arī ģimenēs uzstā-
dījumi bērniem ir krietni mainījušies. 
Manuprāt, toreiz bērniem bija vairāk 
pienākumu, arī atbildību par rīcību 
prasīja stingrāk. Šobrīd bērniem tiek 
vairāk ļauts. Nereti pietrūkst pieklā-
jīgas attieksmes savā starpā, cieņas 
pret pieaugušajiem, reizēm šķiet, ka 
bērni uzskata, ka tieši viņi ģimenē ir 
galvenie, ka tieši viņi ir noteicēji. Un, 
atnākot uz bērnudārzu, arī šeit vēlas 
to pašu, pie kā pieraduši mājās. Un 
tikai ar laiku šāds bērns saprot, ka 
ir jāiekļaujas kolektīvā, ka jāklausa 
audzinātājai un auklītei, ka viņš ne-
drīkst diktēt savus noteikumus, ka 
visi bērni šeit ir ar vienādām tiesībām 
un pienākumiem. Un man kā audzinā-
tājai ir jāatrod pareizā pieeja bērnam, 
lai viņš spētu mainīties, lai tas, ko es 
saku, mācu un daru, netiktu uztverts 
ar dusmām, naidu, lai tā būtu kā spēle, 
kurā bērns labprāt iesaistās un kuras 
noslēgums būtu vēlams mums abiem. 

Vai atbalsti bērniņu agrīnu lai-
šanu bērnudārzā, vai varbūt bēr-
niem vajadzētu pēc iespējas ilgāk 

augt ģimenē un uz bērnudārzu do-
ties tikai 4–5 gadu vecumā?
Speciālistu un vecāku domas no-
teikti dalās šajā jautājumā. Iespē-
jams, viena noteikta pareizā vie-
dokļa nav. Ir vecāki, kuri uzskata, ka 
bērniem jāsāk apmeklēt bērnudārzu 
jau divu gadu vecumā, tādējādi gūs-
tot pēc iespējas vairāk zināšanu, 
jaunu iemaņu, prasmju. Ir arī atšķi-
rīgi domājošie, kuri savas atvases 
bērnudārzam uztic tikai gadu pirms 
došanās uz skolu, kad tas jau ir ob-
ligāti.
Manuprāt, nepareiza varianta jau 
nav. Atnākot ātrāk uz bērnudārzu, 
bērni iemācās komunicēt cits ar citu, 
viņi vieglāk iekļaujas vidē, kolektīvā, 
apgūst plašāku prasmju loku. Bet 
arī vēlāk atnākušie neko nezaudē. 
Viņi ļoti ātri sarod ar citiem bērniem, 
ir aktīvi, darbīgi un zinoši.

Kas tev nav pieņemams, strādā-
jot ar bērniem?
Uzskatu, ka audzinātājs nedrīkst 
melot, jā, mēs varam kaut ko no-
klusēt, nepateikt līdz galam, lai 

nesarunātu kādas aplamības, bet 
melot – to gan ne. Un piedraudēt ar 
kādu liegumu – ja tu to nedarīsi, tad 
tu kaut ko nedabūsi. Tas man nav 
pieņemami. Vai arī – ja tu neklausīsi, 
tad tev nenāks pakaļ…Tas ir muļķīgi 
un galīgi aplam. Kāpēc gan mānīt un 
baidīt bērnu, jo īstenībā jau tā nebūs.

Vita, tu raksti arī dzeju. Tu esi 
mūsu bērnudārza himnas vārdu 
autore. Lai rakstītu, ir vajadzīgs 
noskaņojums?
Laikam jau. Gadās, ka prātā ienāk 
kāda rindiņa, kas labi skan, tad to 
pierakstu, lai pēc kāda laika rakstī-
tu nākamās.  Ir pat bijis, ka, vārot 
zupu, tapis dzejolis. Man ir pie-
rakstu blociņš, iesākts 2011. gadā, 
ar nosaukumu „„Minka” atmiņu ka-
ruselī”, kas vienmēr atrodas pa ro-
kai. Tas gan nav vienīgais pierakstu 
krājums – ir uz lapiņām, burtnīcās, 
vēl šur tur pierakstīti… Rakstu par 
dažādiem notikumiem, tajā skaitā 
norisēm dārziņā. Tēmas visdažā-
dākās. Dzejoļi rodas it kā paši no 
sevis, saliekas kopā vārdi, veido-

jas teikumi, rindas, bez īpašas pie-
domāšanas – tā viegli. Rakstu arī 
veltījuma dzejoļus. Piemēram, kad 
mūsu pavārīte Lidija tika apbalvota 
ar „Goda novadnieka” titulu, viņai 
par godu uzrakstīju dzejoli. Zinot, 
ka rakstu dzeju, kolēģītes uz dažā-
diem godiem, jubilejām jau iepriekš 
man pasūta dzejoļus apsveikumiem.

Ko tu novēlētu saviem kolēģiem, 
draugiem, radiem, ikvienam, ko 
tu satiec savā ceļā?
Domāt labas domas un darīt labus 
darbus. Spēt nekoncentrēties uz ne-
būšanām un dzīves negācijām, īpaši, 
ja tajās ko mainīt nav tavos spēkos. 
Būt labestīgiem, draudzīgiem, sir-
snīgiem, būt pacietīgiem un nākotnē 
raudzīties ar cerību. 
Paldies Vitai par sarunu!

Inese Pliena, 
PII „Minka” lietvede 

Visu interviju lasiet Inčukalna no-
vada mājaslapā sadaļā Izglītība – 
Pirmsskolas izglītība – Pirmsskolas 
izglītības iestāde „Minka”.

LABAIS VAIRO LABO

Būt par skolotāju – profesija un aicinājums
Man patīk  
dzīvot Latvijā
Man patīk dzīvot Latvijā,
Jo te ir manas mājas,
Te mana mīļā gultiņa,
Un rotaļlietas manas.

Man patīk dzīvot Latvijā,
Jo te ir mani draugi.
Mēs kopā lasām grāmatas
Un kopā lieli augam.
Man patīk dzīvot Latvijā,
Jo te ir mana Rīga!
Un Inčukalns, un Sigulda,
Te mana Dzimtene.
/Vita Segliņa/

Spārnotie  
„Sprīdīšu” grupas 
bērnu teicieni
• Jasmīne: „Man drīz būs dzim-
šanas diena. Mamma jau uzsū-
tīja kūku.”
• Gabriela: „Gustavs ar manu 
kāju iespēra.”
• Estere: „Audzinātāj, man mā-
jās sabojājās divi pirksti.”
• Unda: „Vai, kā es piekusu! 
Skrienu, skrienu un netieku tām 
savām kājām līdzi!”

Foto: no V.Segliņas 
ģimenes albuma
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Apstiprināti ar Inčukalna novada 
domes 2016. gada 21. decembra sē-
des lēmumu. Protokols Nr.19.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 46. p., likumu „Par 
pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 
budžetu un finanšu vadību”. Liku-
mu „Par pašvaldību budžetiem”, MK 
noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi 
par budžetu izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši ekonomiskajām katego-
rijām”, MK noteikumiem Nr.1032 

„Noteikumi par budžetu ieņēmumu 
klasifikāciju”, 30.11.2015. likumu 

„Par valsts budžetu 2016. gadam.

1. Noteikt Inčukalna novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2017. 
gadam ieņēmumos 7 518 986 euro 
apmērā.

2. Noteikt Inčukalna novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2017. 
gadam izdevumos 7 556 268 euro 
apmērā pa ekonomiskās klasifikā-
cijas kodiem un funkcionālajām ka-
tegorijām.

3. Noteikt Inčukalna novada paš-

valdības pamatbudžeta izdevumus 
2017. gadam pa Inčukalna novada 
struktūrvienībām, iestādēm.

4. Noteikt aizņēmumu atmaksas 
apmēru 2017. gadā 267 229 euro 
apmērā. 

5. Apstiprināt līdzdalību SIA 
„Vangažu avots” pamatkapitālā 
2017. gadā 98 223 euro, apmērā.

6. Pamatbudžeta izdevumu daļas 
deficītu 37 282 euro un finansēšanas 
daļas deficītu 365 452 euro apmērā, 
t.sk. aizņēmuma pamatsummas at-
maksu – 267 229 euro apmērā un 
līdzdalību PSIA „Vangažu avots” pa-
matkapitālā – 98 223 euro segt no 
budžeta līdzekļu atlikuma uz 2017. 
gada 1. janvāri – 402 734 euro.

7. Apstiprināt kases apgrozāmo 
līdzekļu atlikumu 2017. gada beigās 
Inčukalna novada pašvaldības pa-
matbudžetam 600 000 euro apmērā.

8. Noteikt Inčukalna novada paš-
valdības speciālo budžetu 2017. 
gadam ieņēmumos 197 600 euro 
apmērā.

9. Noteikt Inčukalna novada paš-
valdības speciālo budžetu 2017. 

gadam izdevumos 150 221 euro ap-
mērā. 

10. Noteikt speciālā budžeta izde-
vumu sadalījumu pa programmām 
2017. gadam.

11.  Apstiprināt mērķdotācijas 
2017. gada astoņiem mēnešiem 
sadalījumu pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām 506 136 euro apmērā. 

12.  Apstiprināt mērķdotācijas 
2017. gada astoņiem mēnešiem 
sadalījumu interešu izglītības pro-
grammu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām  
28 702 euro apmērā. 

13.  Apstiprināt mērķdotācijas 
2017. gada astoņiem mēnešiem 
sadalījumu pašvaldību izglītības  
iestādēs bērnu no piecu gadu vecu-
ma izglītošanā nodarbināto peda-
gogu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 79 800 euro apmērā. 

14. Apstiprināt mērķdotācijas 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām sadalījumu 3993 euro apmērā.

15. Apstiprināt Vangažu kultūras 
nama pasākumu plānu 2017. gadam.

16. Apstiprināt Inčukalna tautas 
nama pasākumu plānu 2017. gadam.

17. Apstiprināt atmaksājamo aiz-
ņēmumu, galvojumu un citu saistību 
pārskatu.

18. Budžeta izpildītāji piešķirto 
līdzekļu ietvaros nodrošina efektīvu 
un racionālu pašvaldības budžeta 
izlietojumu atbilstoši tāmēs plā-
notajam, lai nodrošinātu attiecīgo 
pašvaldības funkciju izpildi. Budže-
ta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai iz-
devumi saskaņā ar naudas plūsmu 
nepārsniedz attiecīgajai program-
mai/pasākumam tāmē apstiprinā-
tos un plānotos budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskajām kategori-
jām. 

19. Inčukalna novada domes Fi-
nanšu un grāmatvedības daļa no-
drošina pašvaldības aizņēmumu 
pamatsummas atmaksu un kredītu 

procentu atmaksu saskaņā ar no-
slēgtajiem aizņēmumu līgumiem un 
budžetā šim mērķim plānotajiem 
līdzekļiem.

20. Novada domes izpilddirekto-
ram saskaņā ar apstiprināto 2017. ga - 
da budžetu apstiprināt iestāžu un 
struktūrvienību izdevumu tāmes.

21. Noteikt, ka iestāžu un struk-
tūrvienību vadītājiem uz rīkojuma 
pamata un struktūrvienību vadī-
tājiem, saskaņojot ar izpilddirek-
toru, nepieciešamības gadījumos 
ir tiesības apstiprināto attiecīgo 
ekonomiskās klasifikācijas 2200, 
2300 kodu ietvaros veikt izmaiņas 
apakškodos, nepārsniedzot 25% no 
attiecīgo apakškodu summas no-
teiktajiem mērķiem. 

22. Noteikt, ka iestāžu un struk-
tūrvienību vadītājiem nav tiesību 
lūgt domi novirzīt naudas līdzek-
ļus no izdevumu kodos 2221, 2222, 
2223 ieplānotajiem naudas līdzek-
ļiem. 

Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes 

priekšsēdētājs 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr.10/2016 „Par pašvaldības aģentūras 
„Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”

Izdoti: 2016. gada 16. novembrī 
saskaņā ar Publisko aģentūru liku-
ma 2. panta otro daļu, 17. panta otro 
un ceturto daļu. Protokols Nr. 17–1.§.

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Inčukalna pašvaldības aģentū-
ras „Sociālās aprūpes mājas „Gau-
ja”” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos 
maksas pakalpojumus saskaņā ar 
cenrādi.

2. Samaksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem Aģentūra saņem 
skaidras naudas un bezskaidras 
naudas norēķinu veidā ar kredīt-
iestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem iegūtos līdzekļus Aģen-
tūra var izmantot atbilstoši Aģen-
tūras apstiprinātajam budžetam, 
ar to saistīto nodokļu un izdevumu 
samaksai, kā arī citu ar Aģentūras 
saimnieciskās darbības nodrošinā-

šanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Saistošie noteikumi stājas spē-

kā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā „Novada Vēstis”.

5. Ar šo noteikumu spēkā stāša-
nās brīdi spēku zaudē 2014. gada 
19. marta Inčukalna novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 6/2014 „Par 
pašvaldības aģentūras „Sociālās 
aprūpes mājas „Gauja”” maksas pa-
kalpojumiem”.    

Pielikums „Pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja””  
sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi”

Nr.p.k. Publiskie sociālie pakalpojumi Mērvienība Cena euro (bez PVN)

1. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā paaugstināta komforta istabās 1 personai diennaktī 19,57

2. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā pārējiem klientiem 1 personai diennaktī 15,83

3. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā smagi kopjamiem gulošiem klientiem 1 personai diennaktī 17,67

Aivars Nalivaiko,Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

Nr.11/2016 „Par grozījumiem saistošajos 
noteikumos Nr. 14/2015 „Par Inčukalna 
novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””

Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2016. gada 21. decembra sēdes 
lēmumu.

Protokols Nr.18-10.§.
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14., 21., 46.p. un likumu „Par 

pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu un 
finanšu vadību” 11. un 41. p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. p.

1. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par 
10 919 euro.

2. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus at-
bilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām par 10 919 euro.

3. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 
2016. gadam pa struktūrvienībām un iestādēm par 10 919 euro.

4. Apstiprināt izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības speciālā budžeta 
izdevumos pa klasifikācijas kodiem.

5. Apstiprināt 2016. gada septembrim līdz decembrim papildus iedalīto 
mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm – pedagogu darba samaksas 
reformas ieviešanai – sadalījumu 6799 euro apmērā. 

Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

Nr.12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2017.  gadam”

• Pirmdienās
Multfilmu un filmu pēcpusdienas bērniem. Skatāmies pašu izvēlētas filmas un multfilmas, 
našķojoties ar popkornu.
• Katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 15.30
Filmu pēcpusdienas pieaugušajiem. Kino var palīdzēt pārskatīt dažādas dzīves sfēras, 
pārvērtēt savus uzskatus par mīlestību un attiecībām, bērnu audzināšanu un kalpošanu 
tuvākajiem.
• Ceturtdienās plkst. 15.00. 

„Garšas darbnīcas” laiks, kur var iegūt noderīgas prasmes dzīvei. Kā jau vārds „darbnīca” 
rosina domāt, šī ir vieta, kur atlocīt piedurknes un mesties iekšā radošajā procesā. 
• Pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 11.30 (laiki var tikt koriģēti, 
pieskaņojoties apmeklētāju vēlmēm)

Fiziskās aktivitātes un kopīga izvingrošanās – vingrojumi iecerēti iesācējiem jeb cilvēkiem, 
kuri ilgāku laiku nav veikuši nekādas fiziskas aktivitātes, bet nu nolēmuši meklēt motivāciju 
darīt kaut ko lietas labā. 
• Pirmdienu, trešdienu un piektdienu rīti
Datoriemaņu apgūšana iesācējiem (iepriekš vēlams pieteikties). 
• Otrdienās plkst. 15.30.
Radošo darbnīcu laiks – kopā veidojam dažādas skaistas lietas, izmantojot dažādus dabas 
materiālus. 

Mīļi gaidīšu jūs un jūsu ierosinājumus!
Eva Lukjanska,

dienas centra „Sarma” sociālā darbiniece, tālr. 67977102 

DIENAS CENTRS „SARMA”

Interesanta laika pavadīšanas iespējas dienas centrā „Sarma”
Dienas centrs „Sarma” mīļi aicina visu vecumu novadniekus un interesentus pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi un interesanti:
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Apsveicam mūsu novadnieci, 
Inčukalna Invalīdu biedrības „Mūsmājas" 
vadītāju Valdu Pavloviču, 
kura saņēmusi „Latvijas lepnums 2016" 
balvu nominācijā „Sirdsdarbs!" 
Lai Jums arī turpmāk tikpat 
daudz enerģijas un spēka, palīdzot 
līdzcilvēkiem, atbalstot tos un 
iedvesmojot labām lietām!

Inčukalna novada Sociālais dienests 
sirsnīgi sveic jubilārus, 

kuri janvārī svin 75, 80, 85, 90 
un vairāk. Lai jums skaista jubileja 

un možs noskaņojums!

Decembrī atbilstoši ūdens kvalitā-
tes monitoringa programmai ir sa-
ņemti analīžu rezultāti par ūdens 
kvalitāti visā novadā. Informējam, 
ka ūdens atbilst augstākajām kvali-
tātes prasībām visās PSIA „Vangažu 
avots” pārvaldītajās ūdens ieguves 
vietās. Ar detalizētiem analīžu re-
zultātiem iedzīvotājiem iespējams 

iepazīties PSIA „Vangažu avots” 
mājaslapas sadaļā Par mums –  
Ūdens kvalitāte.

Tur pieejama informācija arī par 
ūdens kvalitāti (arī analīžu rezultā-
ti) Kārļzemniekos.

Ja ir jautājumi par ūdens kvalitāti, 
iedzīvotāji tiek aicināti griezties pie 
uzņēmuma PSIA „Vangažu avots” 

speciālistiem. Lai katrā dzīvoklī no-
drošinātu iespējami augstāko ūdens 
kvalitāti, aicinām regulāri lietot ūde-
ni, lai jūsu mājas caurulēs neveidojas 
nogulsnes, kā arī atjaunot mājas iek-
šējās ūdensapgādes caurules.

Kārlis Spravņiks,
 PSIA „Vangažu avots” 

valdes priekšsēdētājs 

VANGAŽU AVOTS

Ūdens kvalitāte visā Inčukalna novadā atbilst 
augstākajām prasībām. Aicinām iedzīvotājus 
iepazīties ar ūdens analīžu rezultātiem.

Inčukalna novada Sociālais dienests aicina darbā

Sociālās palīdzības organizatoru
Darba pienākumi – apkalpot klientus atbilstoši sociālās palīdzības organizatora amata pienākumiem – novērtēt 
klientu sociālo un materiālo situāciju, noteikt nepieciešamo sociālās palīdzības veidu un apjomu, informēt klientus 
par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību.

Prasības: 
• pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās palīdzības organizēšanā vai sociālajā darbā;
• pieredze darbā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
• lieliskas komunikācijas prasmes;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru ( Microsoft Office”, datubāzes, interneta pārlūkprogrammas);
• prasmes strādāt komandā;
• prasmes strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu.
Paredzēts pilns darba laiks, 40 stundas nedēļā, darbs Vangažu pārvaldē – Meža iela 1, Vangaži.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2017. gada 31. janvārim uz e-pasta adresi: zinagofmane@inbox.lv.
Vai iesniegt domes kancelejā ar norādi – Sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei.
Pieteikšanās līdz š. g.  31. janvārim.

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA

ZUPAS VIRTUVE

Karstā zupa 
turpmāk katru 
trešdienu 
Inčukalna centrā
• Dienas centrā „SARMA” – 
Atmodas ielā 1, Inčukalnā,  
no plkst. 9.00 līdz 10.00.

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

• Pirmā zupas izdale notika 
jau 4. janvārī.

Inčukalna novada pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Minka” filiāle 

„Lapsiņa” šī gada februārī atzīmēs 
20. savas pastāvēšanas gadadienu.

Gadadienu gaidot, „Lapsiņas” 
pašreizējie darbinieki vāc visa veida 
liecības (fotogrāfijas, avīžu rakstus, 
atmiņu stāstus, apliecības u.c. ma-
teriālus) par dārziņa izveidi un dar-
bību iepriekšējos gados.

Vēsturiskos materiālus var at-
nest un uzticēt grupu skolotājām 
(garantējam, ka visi materiāli tiks 
atdoti to īpašniekiem) vai arī iesūtīt 
elektroniski „Minkas” e-pastā: min-
ka.pii@incukalns.lv.

Aicinām visus „Lapsiņai” piederī-
gos atsaukties un dalīties ar savām 
atmiņām.

„LAPSIŅAS” JUBILEJAS GAIDĀS

PATEICĪBA

Inčukalna novada Sociālais 
dienests izsaka milzīgu 

pateicību visiem uzņēmumiem 
un privātpersonām, kas 

Ziemassvētku laiku daudzām 
novada ģimenēm palīdzēja 
padarīt gaišāku, mīļāku un 

sirsnīgāku.

APSVEICAM

Ja vēlaties ar mums sazinā-
ties, zvaniet pa tālr. 67977395 vai 
26599576.

Cerot uz atsaucību,
Indra Podziņa, 

vadītāja   


