
Jau septīto gadu Inčukalna novada 
„Zustrenēs” darbojas „Jauno jātnieku 
skola” – biedrība, kuras mērķis ir at-
tīstīt un popularizēt jāšanas sportu. 
Savā modernajā sporta kompleksā 
biedrība ne tikai organizē nacionāla un 
starptautiska mēroga sacensības, bet 
arī pastāvīgi piedāvā apgūt un attīstīt 
jāšanas prasmes. 

„Nespēju iedomāties labāku veidu 
par jāšanu, lai izbaudītu saulainās 
pavasara dienas,” stāsta Maira Leja, 

„Jauno jātnieku skolas” galvenā tre-
nere, vairākkārtēja Latvijas čempione 
konkūrā. „Pati esmu kaislīgs zirdzi-
nieks, ar jāšanu sāku nodarboties 9 
gadu vecumā un zinu, cik svarīgs ir 
pirmais stallis un treneris, tur ieliktie 
pamati ir ļoti būtiski tālākai attīstībai.” 
Maira Leja ir augsta līmeņa sportiste 
un aktīvi piedalās gan Latvijas, gan 
starptautiskajās sacensībās, tajā pašā 
laikā viņa ir arī kvalificēta trenere 
un „Zustrenēs” māca jāt gan iesācē-
jus, gan palīdz attīstīties un sasniegt 

sportiskos mērķus jau zinošākiem jāt-
niekiem. 

Šobrīd „Jauno jātnieku skolas” rīcī-
bā ir dažādas klases zirgi un poniji, ku-
rus izmanto jātnieku apmācībai. „Kad 
cilvēks pie mums ierodas pirmo reizi, 
kopīgi izrunājam, ko viņš no tikšanās 
ar zirgu sagaida un attiecīgi piemek-
lējam viņam piemērotāko zirgu izjādei, 
pirmajam treniņam vai jau nopietnākai 
sportošanai. Mums ir lieliski apstākļi, 
lai apmācītu bērnus un jauniešus un, 
iespējams, attīstītu nākamos sportis-
tus – ziemā pieejama plaša manēža, 
taču vasarā jājam ļoti labā āra lauku-
mā,” skaidro trenere. 

Jāšana ir unikāls aktīvās atpūtas 
veids, kas cilvēkam ļauj ne tikai pa-
vadīt laiku pie dabas, bet arī uzlabot 
veselību un gūt pozitīvas emocijas, 
esot saskarsmē ar zirgu un mācoties 
ar viņu sadarboties. Jāšana ir piemēro-
ta aktivitāte un lielisks hobijs kā bēr-
niem, tā pieaugušajiem – bērniem un 
jauniešiem tā ir aizraujoša un saturīga 

brīvā laika pavadīšanas iespēja, toties 
pieaugušajiem – iespēja izkustēties un 
atpūsties no ikdienas darbiem. 

Ikviens interesents ir laipni gaidīts 
„Jauno jātnieku skolā” Inčukalna nova-
da „Zustrenēs”, kā arī aicināts apmek-
lēt biedrības mājaslapu latvianhorses.
lv vai uzmeklēt biedrību sociālo tīklu 
vietnēs www.draugiem.lv un www.fa-
cebook.com.

Inga Praņevska   
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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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Bērna tikšanās ar „Jauno jātnieku 
skolas” poniju. 

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt
Un pašiem mīlestību paust.

/Lita Apine/

Vēl jau līdz Lieldienām pāris nedēļu, bet lai 
viss šis aprīļa mēnesis jums ir saulains un 

jauks! Lai priecīgas un ģimeniskas  
Lieldienas ikvienam novada iedzīvotājam!

Inčukalna novada dome

Debesis kļūst arvien zilākas un 
gaišākas, saule silda arvien sil-
tāk un siltāk. No tālajām zemēm 
atgriežas putni. Pavasaris ir klāt! 
Liela rosība valda arī Inčukalna 
novada pirmsskolas izglītības ie
stādē „Minka”.

Aprīlī PII „Minka” svinēs 40 
gadu jubileju. Bērnudārza ēka tika 
uzcelta 1974. gadā pēc tipveida 
projekta divām grupām. To uzcēla 
Inčukalna Mežrūpniecības saim-
niecība. 1994. gada 1. janvārī bēr-
nudārzs pārgāja Inčukalna pagas-
ta pakļautībā. Tikai pirms sešiem 
gadiem „Minka” ieguva pašreizējo 
izskatu – jaunu otro stāvu, kurā 
atrodas vēl divas grupiņas.

Lai godam sagaidītu svētkus, 
„Minka” jau februārī izsludināja 
konkursu „Lai top Minka!” ar mēr-
ķi izveidot PII „Minka” simbolu. No 
bērnu un ģimeņu iesniegtajiem 
darbiem tika izveidota izstāde. 
Četri darbi, kuri kolektīva balsoju-
mā ieguva vislielāko punktu skaitu, 
tika nodoti datormākslinieka ziņā.

Par PII „Minka” simbolu pārtapa 
Kristas Atares zīmētais kaķis.

24. aprīlī, kad PII „Minka” bēr-
ni svinēs bērnudārza dzimšanas 

dienu, pirmatskaņojumu piedzīvos 
„Minkas” himna. Vārdu autore ir 
skolotāja Vita Segliņa, mūzikas un 
apdares autors – Paulas tētis no 

„Rūķīšiem” – Gaitis Lazdāns.
Liels paldies visiem, kuri pie-

dalījās un iesniedza savus darbus 
izstādei „Lai top Minka!”. Īpašu 
paldies sakām Katrīnas ģimenei, 
Endijas Gabrielas ģimenei, Emīla 
Dreimaņa ģimenei no „Ezīšiem” 
un Zinta Vīduša vecākiem no 

„Taurenīšiem”. Skanīgu paldies 
sūtām Gatim Lazdānam un Vitai 
Segliņai.

Uz tikšanos svētku koncertā 24. 
aprīlī PII „Minka” telpās.

PII „Minka” kolektīvs   

Lielā talka notiks jau septīto reizi, 
šogad – sestdien, 26. aprīlī, no plkst. 
9.00 līdz 15.00 vienlaikus visā Lat-
vijā. 

Talkas norisi kopumā (tajā skaitā 
savākto atkritumu izvešanu) katrā 
novadā un republikas pilsētā pārrauga 
Lielās talkas koordinators. Inčukalna 
novadā šogad tas ir Inčukalna pagasta 
Pašvaldības ēku un teritorijas apsaim-
niekošanas daļas vadītājs Arnis Uzu-
liņš, tālrunis: 29453100, epasts: arnis.
uzulins@incukalns.lv.

Savukārt pašvaldības iestādes un 
struktūrvienības, izglītības iestā-
des, organizācijas, uzņēmumi, kā arī 
brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā, 
novadā un ciemā paši organizē ko-
lektīvas talkas, iepriekš koordinato-
ram piesakot savas talkas atbildīgo 
personu un vietu, kur notiks talka un 
kādi darbi tiks darīti. 26. aprīlī jūs va-
rat pievienoties kādai no šīm talkas 
vietām. Par konkrētām talkas vietām 
Inčukalna novadā precizēta informāci-
ja būs pieejama aprīļa otrajā pusē gan 
mājaslapā www.incukalns.lv, gan arī 
uz informācijas stendiem. 

2014. gada Lielās talkas aicinājums, 
līdzīgi kā pagājušajā gadā, būs sakār-
tot sev apkārt esošo vidi – ne tikai vākt 
atkritumus, bet arī veikt labiekārtoša-

nas, apzaļumošanas un jebkurus citus 
darbus, kas padara mūsu vidi sakop-
tāku, skaistāku un cilvēkiem draudzī-
gāku. Arī šogad akcents tiks likts uz 
tīru Baltijas jūru, organizējot dažādus 
pasākumus.

Talkas dienā būs nepieciešami atkri-
tumu maisi, kas šogad ir sarkanā krāsā. 
Tos 26. aprīlī bez maksas varēs saņemt 
ikvienā talkas norises vietā visā Latvi-
jā. Sakarā ar to, ka šogad nebūs iespē-
jas šos maisus saņemt citur, lūdzam 
talku atbildīgos tos laikus sagādāt, 
zvanot koordinatoram.

Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj 
reģistrētajā talkas vietā un jāinformē 
talkas atbildīgais. Talkas atbildīgais 
savukārt informē koordinatoru par 
precīzu šo maisu atrašanās vietu un 
aptuveno skaitu.

Savukārt, ja jūs paši vēlaties organi-
zēt savu talku un kļūt par talkas atbil-
dīgajiem, tad iepazīstieties ar atbildīgā 
pienākumiem www.talka.lv, sazinieties 
ar savas pašvaldības Lielās talkas ko-
ordinatoru, lai saskaņotu talkošanas 
vietu, un pēc tam reģistrējiet to talkas 
mājaslapā (www.talkas.lv) sadaļā „Re-
ģistrē savu talku!”.

Visa informācija par Lielās talkas 
aktualitātēm ir pieejama interneta mā-
jaslapā www.talkas.lv. 

Saistībā ar Lielo talku Inčukalna 
novada dome ir nolēmusi:
1. Sekmēt Inčukalna novada teritori-

jas sakopšanu, izvietojot lielga-
barīta konteinerus talkas dienā 
un laika posmā no 2014. gada 25. 
aprīļa līdz 2014. gada 28. aprīlim.

2. Lielgabarīta konteinerus no 2014. 
gada 25. aprīļa līdz 2014. gada 28. 
aprīlim izvietot:
• 3 gab. Inčukalna ciematā

• Plānupes ielas un Ausmas 
ielas krustojumā

• Zvaigžņu ielas un Smilšu 
ielas krustojumā

• Miera ielā pie Vecajiem ka-
piem

• 2 gab. Gaujas ciematā
• blakus sadzīves atkritumu 

konteineriem, kas atrodas 
netālu no katlumājas Kras-
ta ielā

• 1 gab., pārvietojot pēc ne-
pieciešamības, Kārļzem-
niekos, Krustiņos, Stal-
šēnos, Ievkalnu ielā un 
Meža ielā 

• 1 gab., pārvietojot pēc nepie-
ciešamības, Meža ielā un pie 
Vangažu stacijas

• 1 gab. Egļupē, DKS „Draudzība” 
teritorijā

• 1 gab. Kļavās, DKS „Kļavas” 
teritorijā

• 3 gab. Vangažu pilsētā
• Senču ielas un Dārza ielas 

krustojumā
• Parka ielas un Skolas ie-

las krustojumā
• Gaujas ielas un Priežu ie-

las krustojumā
Pēc nepieciešamības konteineri 

var tikt pārvietoti arī citās Vangažu 
pilsētas vietās.

Lielās talkas koordinators  
Arnis Uzuliņš  

Tuvojas Lielā talka. Sakopsim novadu!

Biedrība „Jauno jātnieku skola” aicina apgūt jāšanas prasmes
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Tapis PII „Minka” jaunais logo, kura au-
tore ir mazā māksliniece Krista Atare.

„MINKAI” SVĒTKI
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INČUKALNA NOVADA INfORMATĪVS IZDEVUMS “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu sa-

gatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mū-
kusala””. Epasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada 
Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas preci-
zitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un 
reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Cilvēks ir kā mozaīkas gabaliņš, kas 
kopš dzimšanas meklē savai krāsai 
un formai atbilstošāko vietu pasaulē. 
Mierīgus pasteļtoņus veido cilvēki, kas 
atraduši sevi. Jaunas krāsas un formas 
rada visi, kas nekad neapstājas un tur-
pina meklēt, bet tie, kas netic, nemeklē 
un nerada – paliek pelēkajā pasaules 
daļā. Mēs bibliotēkā vienmēr kaut ko 
meklējam: jaunas grāmatas, jaunus 
žurnālus, jaunas tikšanās, jaunas zi-
nāšanas… Bibliotēkā mēs rīkojam 
Eprasmju nedēļu ar mērķi samazināt 
senioru atšķirtību no modernajām teh-
noloģijām. Visu vecumu interesentiem 
piedāvājam apgūt kaut ko jaunu, veikt 
maksājumus, izveidot savu epastu, 
lasīt ziņas internetā, meklēt darbu, 
komentēt.

Arī Vangažu bibliotēkā tika rīkota 
Eprasmju skola, kuras laikā cilvēki 
apguva erisinājumus, lai varētu tos 
izmantot, kārtojot savas naudas lietas. 
Tā ir iespēja mazināt digitālo plaisu, 
ikdienā lietojot epakalpojumus, kas 
ir ne vien ātrāki un ērtāki, bet arī fi-
nansiāli izdevīgāki. Apmācības veica 

„Swedbank” pārstāvis Jānis Leikarts.
Kad būs siltāk, plānojam rīkot grā-

matas „Māksla mīlēt mālu” prezen-
tāciju un tikšanos ar talantīgo kera-
miķi, mūsu bibliotēkas lasītāju Silviju 

Šmidkenu. Aktrise un pedagoģe Irina 
Tomsone ir ne tikai lieliska raksturlo-
mu tēlotāja, bet arī izveicīga stāstnie-
ce, un viņas atmiņu un eseju krājums 

„Mēness dūriens” ir tam tiešs pierādī-
jums – arī ar viņu plānojam tikšanos. 
Esam plānojuši jūs, mūsu mīļie lasītāji, 
iepazīstināt arī ar vairāku grāmatu au-
tori, teoloģi, aktrisi, režisori Daci Priedi. 
Un kur vēl jauniegūtie grāmatu jaunu-
mi! Otto Ozola grāmatā „Theodorus” 
jūs sagaida skarbāka valoda, daudz 
kaislību, vērienīgas sadursmes un ne-

prātīgas dēkas. M. Morenas romānā 
„Madame Tiso” iemūžināts šīs māk
slinieces trauksmainais un pārstei-
dzošais stāsts. Dž. Ārčers ir vienīgais 
autors, kura darbi 15 reizes ir bijuši 
daiļliteratūras visvairāk pirkto grāma-
tu saraksta pirmajā vietā. Šoreiz jūsu 
uzmanībai romāns „Ar svešu vārdu”. 
Dž. Kalogridisas romānā „Inkvizitora 
sieva” nerimstoša interese par vēstu-
ri, politisko skatuvi. Latviešu lasītājus 
noteikti interesēs Mārtiņa Vērdiņa at-
miņu grāmata „Epizodes. Gudri tā dzī-
ve dzīvota nav!”.

Ir piedāvājums arī jauniešiem: Dž. 
Grišama „Teodors Būns – aizdomās tu- rētais”, S. Korfijas „Pirmie soļi modes 

dizainā”, arī „Modes dizaina rokasgrā-
mata”. Pēdējās būs palīgs visiem, kas 
vēlas radīt modes dizainu.

Pašiem mazākajiem iepirkām jaunas 
grāmatas: „Stāsti miedziņam”, „Ne-
gantais Niks aplaupa banku”, „Negan-
tais Niks un baismīgā bērnu pieskatī-
tāja”, „Rūķīši pret raganām”, J. Vuori 

„Ruksis”, „Draudzeņu stāsti”. Labas 
runas veidošanai bērniem ļoti noderīga 
ir A. Baumanes grāmata „Vingrinājumi 
un diktāti pareizas runas un rakstības 
veidošanai”. G. Kavassilas „Mūsu ce-
ļojums Visumā” ir jauns skatījums uz 
cilvēces vēsturi un ierastajām patie-
sībām. Autors atklāj melus un maldus, 
kurus cilvēcei uzspiež kultūrprogram-
mas, palīdz atcerēties, cik liels spēks 
ir katrā no mums. D. R. Hamiltons savā 

darbā „Vai dzīve ir iepriekš izplānota?” 
māca pārvaldīt savu dzīvi, iepazīstina 
ar cilvēka iekšējo spēku, dod padomus, 
kā vadīt savas dzīves apstākļus un 
notikumus. B. Liptons grāmatā „Me-
dusmēneša efekts” māca, kā veidot 
ilgtspējīgas un patiesu jūtu cauraus-
tas attiecības. Biznesa augstskolas 

„Turība” kolektīva grāmatā „Uzņēmēj-
darbības vide un tās attīstības aspekti” 
ir apsekotas uzņēmējdarbības vides 
problēmas un piedāvāts risinājumus 
ilgākai vai īsākai darbībai. Māris Ruks 
piedāvā savu vēstures skatījumu „Arā-
ja komandas LETTONIA”.

Sekojiet bibliotēkas jaunumiem, 
nāciet pie mums un saņemiet dažāda 
veida informāciju, pakalpojumus. Jūs 
vienmēr tiekat laipni gaidīti.

M. Aleksejeva 

Vēlies būt aktīvs un sportisks, vēlies 
attīrīt organismu ar elpošanas vingrinā-
jumu palīdzību, vēlies gūt pieredzi medi-
tācijā, vēlies dziedāt un patīkami pavadīt 
brīvo laiku kopā ar domubiedriem – tas 
viss pieejams dienas centrā „Gauja”.
• Pirmdienās no plkst. 12.00 līdz 14.00 vokā-

lā ansambļa „Gauja” mēģinājumi, bet pēc 
mēģinājumiem – tējas galds domubiedriem. 
Tiek apspriestas visdažādākās tēmas, iz-
teikti viedokļi, kā arī dažādas idejas, kuras 
iespēju un vēlmju robežās tiek arī realizē-
tas.

• Trešdienās no plkst. 11.00 dienas centrā 
tiek gaidītas jaunās māmiņas ar saviem 
mazulīšiem, lai relaksētos no ikdienas ru-
tīnas un gūtu jaunus iespaidus, apmainītos 
ar pieredzi, domām un idejām. Aprīlī jauno 
māmiņu rītos plānots piesaistīt speciālistu, 
kurš sniegs ļoti vērtīgu kursu „Maigajā bio-
enerģētikā”, ko attīstījusi Eva Raiha un kas 
praktiski izpaudīsies kā „tauriņa pieskārie-
na masāža”, kura ļoti pozitīvi iespaido gan 
zīdaiņus, gan bērnus, gan pieaugušos.

• Dienas centrā „Gauja” ir pieejama neliela 
Inčukalna novada bibliotēkas filiāle. Grā-
matas var izvēlēties gan latviešu, gan krie-
vu valodā.

• Ceturtdienās plkst. 10.30 dienas centrā 
tiek gaidīti sporta un veselīga dzīvesveida 
atbalstītāji un praktizētāji. Aptuveni 45–60 
minūtes notiek vingrošanas nodarbības, 
pēc kurām tiek praktizēti elpošanas vingri-
nājumi, bet pēc šiem vingrinājumiem notiek 
vai nu meditācija, vai/un neliela lekcija par 
veselīgu uzturu un dzīvesveidu pie tējas 
tases. Arī piektdienās notiek tieši tāds 
pats trīs ciklu nodarbību komplekts, tikai 
sākums ir plkst. 11.00.
Dienas centrs ir arī vieta, kur cilvēkiem 

ar trūcīgā un maznodrošinātā statusu ir ie-
spēja izmantot veļas mazgāšanas un dušas 
pakalpojumus, kā arī cilvēkiem, kuriem ir 
nepieciešams, ir iespēja tikties ar sociālo 
rehabilitētāju un psihologu. Tas viss pieau-
gušajiem, taču dienas centru pēc skolas ap-
meklē arī bērni, kuri šeit spēlē dažādas spē-
les, izmanto datoru un interneta pieslēgumu, 
zīmē. Bērniem notiek tematiskie pasākumi 
un dažādi turnīri, jūnijā tiek plānotas sporta 
spēles brīvā dabā. 

Dienas centrā „Gauja” tiek gaidīts jebkurš 
interesents atbilstoši dienas centra piedāvā-
jumam, lai noderīgi un patīkami pavadītu laiku.

Uz tikšanos dienas centrā „Gauja”!
DC vadītāja Inese Strauta  

Pagājušo gadu pašvaldības SIA „Vangažu avots” 
noslēdza, parakstot līgumu par būvdarbu uzsākšanu 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna no-
vada Inčukalna ciemā” ietvaros. Noslēdzoties būvdar-
bu iepirkumam ERAf līdzfinansētā projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna 
ciemā”, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CfLA/138, 
ietvaros, par uzvarētāju tika atzīta SIA „Vidzemes 
energoceltnieks”. 

Projekta ietvaros paredzēts:
• izbūvēt 2400 m jaunus kanalizācijas tīklus;
• veikt kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 2200 m;
• rekonstruēt divas kanalizācijas sūkņu stacijas. 

Projekta rezultātā tiks panākti ievērojami vides 
kvalitātes uzlabojumi. Veicot Inčukalna ciema divu 
esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju, tiks 

nodrošināts, ka visi notekūdeņi tiek novadīti uz notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks 
samazināta infiltrācija no 30% līdz 13%. Izbūvējot 
jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizāci-
jas sistēmu, tiks nodrošināti notekūdeņu savākšanas, 
novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi papildus 9% 
iedzīvotāju. Pašlaik pieslēgumu līmenis ir 40%, bet 
pēc projekta – 49% ciema iedzīvotāju, kā rezultātā 
tiks novērsts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūde-
ņu piesārņošanas risks no izvedamo bedru un septi-
ķu pārplūšanas. Gruntī, gruntsūdeņos un virszemes 
ūdenstilpēs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to 
tiks samazināta piesārņojuma slodze Gaujas sateces 
baseinam.

Projekta īstenošanu plānots pabeigt 2014. gada 
vidū. Projekta kopējais plānotais finansējums ir  
790 106,12 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīs-

tības fonda līdzfinansējums 425 000,00 
EUR. 

Laura Siliņa,
pašvaldības SIA „Vangažu avots”  

projektu koordinatore  

Sakarā ar to, ka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” un „Ūdenssaimniecības 
attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā” ietvaros tiek rekonstruēti vecie un izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli, Inčukalna novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmai. 

Lūdzam izmantot šo iespēju! 
Iesniegums jāiesniedz pašvaldības SIA „Vangažu 

avots”, adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna no-
vads, LV2136; tālrunis uzziņām: 67995378.

Laura Siliņa,
pašvaldības SIA „Vangažu avots”

projektu koordinatore  

Uz tikšanos bibliotēkā!

Dienas centrs „Gauja” piedāvāUzsākta būvniecība projekta
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA INČUKALNA  
NOVADA INČUKALNA CIEMĀ” IETVAROS

Inčukalna novada iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgties 
centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Jānis Leikarts māca jaunas zināšanas Inčukalna bibliotēkā sanākušajām dāmām.

Ar lielu interesi arī Vangažu bibliotēkas lasītāji klausījās Eprasmju nedēļas jauna-
jās zināšanās.
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Ieguldījums Tavā 
nākotnē!

Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Ieguldījums Tavā 
nākotnē!

Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.
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• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.6/2014 „Par pašvaldības 
aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gau-
ja”” maksas pakalpojumiem”.

• Anulēt ziņas par trīs personu  deklarēto dzī-
vesvietu.

• Neuzņemt sociālā dzīvokļa rindā trīs per-
sonas.

• Uzņemt sociālā dzīvokļa rindā vienu perso-
nu.

• Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas 
grupā vienu personu.

• Neuzņemt dzīvokļu rindā divas personas.
• Uzņemt vienu personu rindā dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu.
• Izveidot darba grupu par siltuma apgādi 

Inčukalna novadā izpētei un sniegt domei 
priekšlikumus.

• Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vie-
nības divām personām uz 12 gadiem.

• Atļaut diviem Latvijas nepilsoņiem un Ka-
zahstānas Republikas pilsonei iegūt īpašu-
mā nekustamo īpašumu – zemes gabalu.

• Apmaksāt ceļa izdevumus uz skolu 100% 
apmērā vienai personai.

• Apmaksāt 2014. gada Latvijas Džudo fe-
derācijas biedru naudu Inčukalna novada 
bērniem.

• Piešķirt Inčukalna Galda hokeja klubam 
finansiālu atbalstu Latvijas čempionāta 
galda hokejā un 14. Inčukalna čempionāta 
galda hokejā balvu iegādei.

• Piešķirt Inčukalna Galda hokeja klubam 
finansiālu atbalstu Inčukalna čempionāta 
badmintonā balvu iegādei.

• Atbalstīt Latvijas Ozolu godasardzes ierī-
košanu Likteņdārzā un piešķirt finansējumu.

• Izveidot darba grupu un uzdot izpētīt izbū-
vētās ielu apgaismojuma sistēmas stāvokli 
DKS „Draudzība Inčukalnā”, kā arī iesniegt 
priekšlikumus par ielu apgaismojuma sis-
tēmas pārņemšanu vai nepārņemšanu paš-
valdības apsaimniekošanā.

• Apstiprināt tarifu sporta kompleksa kat-
lumājā pašvaldības iestādēm un pārējiem 
siltumenerģijas patērētājiem piegādātajai 
siltumenerģijai 80,20 EUR.

• Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamat-
parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma 
naudu divām juridiskām personām.

• Norakstīt bezcerīgo debitora parādu – lik-
vidētam uzņēmumam par iekārtu nomu, bet 
nenorakstīt avansa maksājumu par apkuri.

• Apstiprināt telpu nomas maksu pulciņiem 
Inčukalna novada kultūras iestādēs.

• Apstiprināt nolikumu „Par pašvaldības at-
balstu sporta veicināšanai Inčukalna nova-
dā”.

• Piedzīt no četrām personām nodokļu parā-
du par īpašumu, kā arī nokavējuma naudu 
no laikā nenomaksātā parāda.

Visi domes lēmumi apskatāmi  
mājaslapā www.incukalns.lv. 

• Утвердить обязательные правила Ин-
чукалнского края № 6/2014 «О плат-
ных услугах агентства самоуправления 

„Дом социального ухода «Гауя»”».
• Аннулировать сведения о деклариро-

ванном месте жительства трех лиц.
• Не принимать в очередь на социальную 

квартиру трех лиц.
• Принять в очередь на социальную 

квартиру одно лицо.
• Не принимать в квартирную очередь в 

группу первой очереди одно лицо.
• Не принимать в квартирную очередь 

двух лиц.
• Принять одно лицо в очередь на обмен 

жилого помещения на другое жилое 
помещение.

• Создать рабочую группу по исследова-
нию теплоснабжения в Инчукалнском 
крае и представить Думе предложения.

• Сдать в аренду причитающиеся само-
управлению земельные участки двум 
лицам на 12 лет.

• Разрешить двум негражданам Латвии 
и гражданке Республики Казахстан 
получить в собственность недвижимое 
имущество – земельный участок.

• Оплатить расходы на дорогу в школу в 
размере 100% одному лицу.

• Оплатить детям Инчукалнского края 
членский взнос Латвийской федерации 
дзюдо за 2014 год.

• Выделить Инчукалнскому клубу на-
стольного хоккея финансовую поддер-
жку для приобретения призов Чемпио-
ната Латвии по настольному хоккею и 
14го Чемпионата Инчукалнса по на-
стольному хоккею.

• Выделить Инчукалнскому клубу на-
стольного хоккея финансовую поддер-

жку для приобретения призов Чемпио-
ната Инчукалнса по бадминтону.

• Поддержать обустройство Дубового 
почетного караула Латвии в Саду Судь-
бы и выделить финансирование.

• Создать рабочую группу и поручить 
исследовать состояние сооруженной 
системы уличного освещения коопера-
тивного садового общества «Draudzība 
Inčukalnā», а также представить пред-
ложения по перенятию или не пере-
нятию системы уличного освещения в 
хозяйственное обслуживание самоу-
правления.

• Утвердить тариф на поставляемую те-
пловую энергию для учреждений са-
моуправления и прочих потребителей 
тепловой энергии в размере 80,20 евро.

• Погасить основной долг по налогу на 
недвижимое имущество, а также свя-
занный с ним штраф за задержку двум 
юридическим лицам.

• Списать безнадежную дебиторскую 
задолженность – ликвидированного 
предприятия за аренду оборудования, 
но не списывать авансовый платеж за 
отопление.

• Утвердить плату за аренду помещений 
для кружков в учреждениях культуры 
Инчукалнского края.

• Утвердить Положение «О поддержке 
самоуправления для содействия спорту 
в Инчукалнском крае».

• Взыскать с четырех лиц налоговую за-
долженность за имущество, а также 
штраф за задержку с не уплаченного в 
срок долга.

Со всеми решениями думы можно озна-
комиться на вебсайте  

www.incukalns.lv. 

Domes svarīgākie lēmumi martā

Важнейшие решения  
Думы в марте

NOVADA VĒSTIS

Inčukalnā

Inčukalnā

APSTIPRINĀTS GADATIRGU SARAKSTS
Inčukalna tirgus laukumā 2014. gadā tiks rīkoti šādi gadatirgi:
27. aprīlī – Pavasara gadatirgus
11. maijā – Zaļās rotas gadatirgus
31. maijā – Amata meistaru darinājumu tirgus
22. jūnijā – Pirmsjāņu gadatirgus
10. augustā – Gadatirgus „Pretim skolai”
14. septembrī – Vasaras izskaņas gadatirgus
19. oktobrī – Rudens gadatirgus
14. decembrī – Gadatirgus „Ziemassvētkus gaidot”

Vangažu pilsētas laukumā 2014. gadā tiks rīkoti šādi gadatirgi:
12. aprīlī – Lieldienu gadatirgus
17. maijā – gadatirgus
21. jūnijā – Jāņu gadatirgus
19. jūlijā – gadatirgus
30. augustā – Pirmsskolas gadatirgus
27. septembrī – Miķeļdienas gadatirgus
18. oktobrī – Rudens gadatirgus
15. novembrī – Valsts un pilsētas svētkiem veltīts gadatirgus
20. decembrī – Ziemassvētku gadatirgus

1. Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu pie-
šķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” šādu grozījumu:

papildināt noteikumus ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 50% apmērā  Inčukalna novadā dekla-
rētajiem titula „Goda novadnieks” ieguvējiem  par īpašumu un tam piekrītošo zemi, kas ir 
titula „Goda novadnieks” deklarētā dzīvesvieta, ja šajā īpašumā netiek veikta saimniecis-
kā darbība. 

Ja ir iespējamas vairākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tās nesummējas, bet 
tiek piemērota lielākā atlaide.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada 
Vēstis”. 

Domes priekšsēdētājs  A. Nalivaiko 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus ar 151 punktu šādā redakcijā:
„15. Dome ar lēmumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citām pašvaldības 
institūcijām, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot tajos  jautā-
jumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada 
Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs  A. Nalivaiko 

2014. gada 22. februārī
Nr.5/2014 (protokols Nr. 4-20.§.)

2014. gada 19. februārī
Nr.3/2014 (protokols Nr. 4-17.§.)

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 17/2009
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem”” 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada  
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009  
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 

14. panta 1. daļas 3. punktu un  
likuma „Par nekustamā īpašuma

 nodokli” 5. pantu

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Indra Čekstere 
sev līdzi bija 
atvedusi ne-
dzirdētu friča 
Bārdas dzejoli 

„Sauciens tālē”, 
kuru veltīja vi-
siem represēta-
jiem.

Ak, mana balss tik vāja un spēks man tik niecīgs.

Ziedoņa vējš smiedamies sarausta saucienu manu.

Tomēr man gribētos septiņām tālēm kliegt pāri.

Ak, kaut šai brīdī es kļūtu par raudošu, dūcošu zvanu!

Jums gribas dziedāt un raudāt – jūs izdzītie Latvijas bērni.

Ceļinieks, ceļinieks, dzimtenes kuram vairs nava,

Visu, kas zaudējis, visu kam laupīja, ņēma, –

Ceļiniek! Dzimtenes spēka tu nepamet sava!

Avota vilnis, kas mirdzēdams aizrit pār krastu,

Mūžam gan nevarēs avotā atpakaļ griezties.

Ziedpārsla sārtā no vakarā irstošā zieda

Mūžam pie zieda vairs otrreiz sieties.

Dzimtene tava, ak, ceļiniek, tagad ir izplūdis avots,

Latvija, ceļiniek, tagad ir vējā iris zieds.

Tomēr, lai svešumā vētras vai kur tevi nestu – 

Latvijas birzī lauzts spieķis lai dzimteni aizmirst tev liedz!

Debess un zeme ja šķiet tevi atstājuši,

Dienas ja tavas kā kraukļi jūk laidienā žiglā –

Ceļiniek, zini – Staburags asaras par tevi

Dzimtenē raud katru nakti un Zilaiskalns nopūšas miglā.

Zini, nāks diena, kad skanēs pār Latviju taures,

Miglaino galvu tad Zilaiskalns purinās priekā,

Saulītē plandīsies ērglis gaisā, blāzmainiem spārniem

Latvijas jumti grims ziedu un karogu sniegā.

Nāks tad tā stunda, kad mutuļos upuru dūmi

Latvijas debešos jaunajam Latvijas rītam.

Ceļiniek, ceļiniek – lai tu kur būdams tad būtu –

Jātiek tev dzimtenē, mājās un atpestītam!

Neprasi, ko tu tad darīsi gruvekļos, pelnos un drupās,

Neprasi, cik tev būs spēka, ko varēsi! Ceļiniek, dzirdi!

Viens ir, ko varēsi tomēr tai lielajā dienā –

Nolikt uz Latvijas altāri sadegt daudz cietušo sirdi.

APSVEICAM AR IZCILIEM REZULTĀTIEM!

Inčukalna  
tautas nama 
pasākumi  
aprīlī
Sestdien, 12.aprīlī  
Inčukalna Mākslas dienas-2014 

• Pie Tautas nama 11:00 Mākslas 
dienu atklāšana ar radošo darb-
nīcu „Izkrāso savu pasauli” – esi 
gatavs kopā ar māksliniekiem 
darboties ar otu un krāsām. Tas 
būs mūsu kopīgs māksliniecisks 
pienesums  Inčukalna šīs vasaras 
ainavā.  Aicināts tajā piedalīties 
ikviens.

• Jaunrades konkursa „Izkrāso 
savu pasauli” dalībnieku apbal-
vošana.

• Tautas namā 12:30 tikšanās ar 
Mākslas  dienas 2014  autoriem 
un iepazīšanās ar izstādi
Visi mīļi aicināti

Pirmdien, 21. aprīlī, plkst.11.00
Pasākums ģimenēm ar bērniem
Lieldienu Jampadracis  
kopā ar zaķi
Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 27. aprīlī
Inčukalna tirgus laukumā
PAVASARA TIRGUS DIENA
Visus tirgot gribētājus aici-
nām pieteikties pie Vijas (tālr. 
67977473).
Visi mīļi aicināti!

Trešdien, 30. aprīlī, plkst. 19.30
Inčukalna amatierteātra pirmiz-
rāde
N. Gogolis „PRECĪBAS”
Režisore Zigrīda Ezeriņa
Ieeja 1,42 eiro

Sestdien, 3. maijā, 
5. Inčukalna pavasara  
velobrauciens
Maršruts: joprojām pa savu un 
kaimiņu novadiem; precīza infor-
mācija būs atrodama Inčukalna 
mājaslapā. Pulcēšanās, reģistrē-
šanās pie tautas nama no plkst. 
9.30. Izbraukšana plkst.10.00.
Bērnus jaunākus par 13 gadiem 
aicinām tikai kopā ar  
pieaugušajiem.

Marts vēl paspēja pārsteigt mūs ar pēkšņu 
un negribētu sniega kārtu, bet tomēr pavasaris 
ir klāt. Atkal ar jaunām cerībām un sakārtotāku 
apkārtni. Ļaudis jau pavisam drīz varēs smel-
ties spēkus saulainajās dienās, varēs iegremdēt 
savas rokas auglīgā zemē un vērot, kā sparīgi 
dīgst iesētie gurķi, tomāti, ziedi.

Astotais marts mums šogad bija ne tikai 
Starptautiskā sieviešu diena, bet arī mazo inču-
kalniešu dziedāšanas svētki. Jau par tradīciju ir 
kļuvis konkurss „Inčukalna Cālis”. Šoreiz kon-
kursā piedalījās īpaši skanīgas balstiņas, ku-
ras bija trenējusi skolotāja Līga Cera. Žūrijas 
komisijai – skolotājām Jeļenai Tresikovai, Ingai Knitei un Ievai Kikustei – ne-
bija viegli lemt par labāko, jo bērni dziedāja ļoti pārliecinoši. Laureāta titulu 
ieguva skanīgais un drošais solists – piecgadīgais Kristers Keišs –, kas dzie-
dāja ļoti paškritisku dziesmiņu, kurā pats sevi salīdzināja ar āzīti. Katram no 
dalībniekiem tika piešķirta sava nominācija, jo visi tik tiešām bija ļoti labi 
dziedātāji. „Cāļi” bija romantiski, saulaini, stilīgi, mīlīgi un droši. Tikai divas 
visjaunākās dalībnieces, kuras pirmo reizi piedalījās konkursā – Elinda un 
Madara –, vēlējās savu māmiņu klātbūtni blakus uz skatuves. Šī mazajām 
dziedātājām bija lieliska pieredze, jo nākamajā gadā meitenes taču varēs mē-
ģināt atkal. 

Konkursu kuplināja skolotājas Ievas Kikustes vadītie bērnu ansamblīši un 
skolotājas Līgas Dombrovskas mazie dejotāji; ar bērniem rotaļājās „lielais 
cālis” Jānis. Liels paldies visiem par pavasara svētku noskaņojuma radīšanu!

9. martā ar savu džeza mūziku klausītājus iepazīstināja Edgars 
Cīrulis – Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēknis – 
kopā ar saviem skolas biedriem – bundzinieku Mareku Loginu un 
basģitāristu Jāni Rubiku. Katrs Edgara džeza skaņdarbs bija kā 
daudzkrāsains muzikāls ietvars ainavai, ko radījusi mākslinieka 
impresionista ota. Edgara mūziku novērtēt un apsveikt viņu 18. 
dzimšanas dienā bija sanākuši viņa skolas biedri, radi un paziņas. 
Novēlam Edgara radošumam neizsīkt, uzņēmībai nepazust, lai 
pirmais koncerts Inčukalnā aizsāktu jaunu tradīciju – ikgadēju at-
skaiti par gada laikā radīto mūziku!

Mazākos inčukalniešus 16. martā priecēja jau pazīstamais 
stāsts par zooloģiskā dārza iemītniekiem „Madagaskara”. Valmie-
ras aktieri iejutās zvēru lomās un gan aizkustināja, gan iepriecinā-
ja mazos teātra skatītājus. Cerēsim, ka drīzumā varēsim turpināt 
just līdzi jau iemīļotajiem stāsta varoņiem.

Māras dienā, 25. martā, tikāmies Inčukalna dzelzceļa stacijā pie 
piemiņas akmens 1949. gadā represētajiem. Piemiņas brīdī pieda-

lījās represijas 
pārdzīvojušie 
inčukalnieši, In-
čukalna pamat-
skolas bērni un 
tie, kam svarīgi 
neaizmirst no-
tikumus, kas ri-
sinājās pirms 65 
gadiem. Ir sva-
rīgi neaizmirst – 
lai nekas tamlī-
dzīgs nevarētu 
atkārtoties.

Pasākuma tur-
pinājumā Inčukal-
na tautas namā 
iek laus ī jāmies 
etnogrāfes Indras 
Čeksteres stāstī-
jumā, kas vēstīja 
par daudzajiem 
satiktajiem cilvēkiem, kuru atmiņas Indra pierakstījusi. Indras Čeksteres 
sirsnīgie vārdi tika veltīti visiem ļaudīm, kas bijuši pakļauti represijām. Ne-
lielu svinīgu koncertu klātesošajiem sniedza Inčukalna Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņi. Paldies jaunajiem muzikantiem un viņu pedagogiem.

Pavasaris turpina tuvoties – ar dzērvju kāšiem, strazdu dziesmām, bries-
tošo  pumpuru spilgto zaļumu. Tuvojas arī galvenais pavasara notikums Inču-
kalna tautas namā – Mākslas dienas, kurās aicināti piedalīties visi, kas sevī 
sajūt mākslas dzirksti. Arī pavasara velobrauciens maija brīvdienās vēlas 
sagaidīt jaunus dalībniekus, tāpēc seko informācijai mājaslapā un uz sludinā-
jumu dēļiem un pievienojies mūsu pulkam.

Zinta Nolberga 

Apsveicam pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīvu „Pīlādzītis’” un vadītāju 
Ilonu Petrovsku ar iegūto augstāko pakāpi Pierīgas tautas deju skatē!

Deju kolektīvs „Minkāns” ieguva godpilno 1. pakāpi. Apsveicam gan dejotājus, gan 
skolotāju Līgu Dombrovsku, gan bērnu vecākus. Lai  arī turpmāk raits deju solis!
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27. martā Zvejniekciemā Pierī-
gas pirmsskolas izglītības iestāžu 
tautas deju kolektīvu skatē pieda-
lījās arī mūsu novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu kolektīvi. Inču-
kalna PII „Minka” kolektīvs „Min-
kāns” ieguva 1. pakāpes diplomu, 
bet Vangažu PII „Jancis” kolek-
tīvs „Pīlādzītis” ieguva augstāko 
pakāpi. Apsveicam! Priecājamies 
kopā ar bērniem, viņu pedagogiem, 
vecākiem, un paldies Inčukalna 
novada domei par atbalstu kolek-
tīva „Pīlādzītis” tērpu iegādei, kas 
palīdzēja iegūt izcilus rezultātus. 

Svaigs pavasara vējš prot izdzenāt rūpes
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Skolotājas Ievas Kikustes vokālais ansamblis.

Mazais „Inčukalna Cālis 2014” 
Kristers Keišs.

25. marta piemiņas pasākumā pie pieminekļa represētajiem klātesošos uzrunā Inču-
kalna pamatskolas vēstures skolotāja Irēna Ņikitina.
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2013. gada pēdējais mēnesis pagāja ļoti 
saspringti. Audzēkņi gatavojās koncertiem, 
ieskaitēm, skolotāji steidza izlikt pusgada 
vērtējumus. Kā ierasts, reizi pusgadā arī 
vecākiem tika piedāvāta iespēja baudīt sava 
bērna uzstāšanos. Atsaucība bija liela, un 
mazo mūziķu sniegums priecēja ne tikai ve-
cākus, bet arī vecvecākus un draugus.

Pēdējo mēnešu laikā koncertcikla „Mū-
zika Tev” apmeklētāji jau paguvuši noklau-
sīties divas interesantas programmas. De-
cembrī – „Tīne. Zalktis. Tēva josta” latviskās 
noskaņās ar grupu „Iļģi”, „Zelta sietiņš” un 
Laimas Jansones piedalīšanos. Skatītājus 
priecēja mazie dejotāji un pārsteidza lat-
viešu tautas mūzikas mūsdienīgās apdares. 
Janvārī Rīgas Kongresu namā vērojām cirka 
māksliniekus, klaunus un klausījāmies cirka 
izrāžu mūziku mūzikas skolu apvienotā sim-
foniskā orķestra izpildījumā. 

Janvāris pēc brīvlaika likās pavisam mie-
rīgs. Klusumu pārtrauca tikai gammu un trij-
skaņu nebeidzamais skanējums. Kad mēne-
ša beigās padarītais darbs tika atrādīts, liela 
daļa audzēkņu atviegloti uzelpoja, jo gam-
mas, nudien, nav viņu mīļākais repertuārs.

februārī vizuāli plastiskās mākslas pro
grammas audzēkņi tika pie vairākām god-
algām. 42. Starptautiskā bērnu mākslas 
konkursa „Lidice 2014” Latvijas kārtā par 
laureātēm kļuva Sindija Millere ar darbu 

„Sarkanās ogas” un Anete Zepa ar darbu „Sil-
tumnīcā” (skolotāja Kristīne Rone). Savukārt 
XIII Starptautiskajā vizuālās mākslas izstā-
dē – konkursā „Es dzīvoju pie jūras” atzinī-
bas saņēma Samanta Asīte, Anete Zepa un 
Liāna Ozoliņa (skolotāja Kristīne Rone). 

Arī mūziķiem šis mēnesis bija zīmīgs ar In-
čukalna novada pūtēju orķestra koncertu di-
riģenta Vitaļa Kikusta vadībā un Valsts kon-
kursu vijoļspēles specialitātes audzēkņiem. 
Mūsu skolu šajā konkursā Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolā pārstāvēja Līva 
Marija Ozola, Kitija Sadovska un Kristofers 
Cers (skolotāja Līga Zaula, koncertmeistare 

Līga Cera). Jāatzīst, ka konkurence bija 
ļoti spēcīga, bet mūsējie rādīja, ko spēja.

Mēneša izskaņā daudzos atbalstītājus 
priecēja pirmklasnieki, kas ar satraukumu 
sirdī pirmo reizi uzstājās publiskā, īpaši 
viņiem veltītā koncertā. Šis pasākums 
vienmēr izceļas ar īpašu publikas atsaucī-
bu un līdzjušanu, kas ir tik svarīga ikkat-
ram jaunajam mūziķim.

Pirmais pavasara mēnesis marts sākās 
ar ievērojamā krievu komponista Pēte-
ra Čaikovska muzikālajām pēcpusdienām. 
Pianisti atskaņoja „Bērnu albuma” un ci-
tus komponista skaņdarbus, bet vecāko 
klašu skolēni klausītājus iepazīstināja ar  
P. Čaikovska biogrāfiju un daiļradi (skolotājas 
Jeļena Tresikova un Anita Bērziņa). 

Pēc pavisam neilga laika par godu 
Starptautiskajai sieviešu dienai izskanēja 
zēnu koncerti. Īpaša uzmanība tika veltīta 
skolotājām sievietēm, Vangažu skolā vie-
sos bija ieradusies domes priekšsēdētāja 
vietniece izglītības, kultūras un sporta 
jautājumos Ludmila Vorobjova. Koncerta 
jaukā atmosfēra iepriecināja klausītājus 
un ļāva ar lepnumu parādīt mūsu topošos 
vīriešus.

Direktores vietniece Līga Cera  

Katru gadu pienāk marts ar pirma-
jām lietus lāsēm un pirmajiem pavasa-
ra ziediem. Reizē ar pavasari pienāk 8. 
marts – Starptautiskā sieviešu diena. 
Nenoliedzami, 8. marts ir mīļākie un 
gaidītākie svētki sievietēm. Šajā dienā 
sievietes saņem īpašu uzmanību, mī-
ļus vārdus, jaukus smaidus, kuru daž-
reiz mums pietrūkst ikdienā.

Šogad pēc Inčukalna novada do-
mes deputātes Ludmilas Vorobjovas 
ierosinājuma un aktīvas līdzdalības 
Vangažu pašdarbības kolektīvi nolēma 
iepriecināt ar savu koncertu arī Gaujas 
iedzīvotājus. Koncerts izdevās jauks 
un ģimeniski silts.

8. martā Vangažu kultūras namā 
notika koncerts „Viņas augstība – sie-
viete”, kas bija veltīts šiem pavasara, 
mīlestības un skaistuma svētkiem. 
Pasākumu organizēja Vangažu kultū-
ras nams ar aktīvu krievu dziesmu an-
sambļa „Krievu kadriļa” iesaistīšanos.

Ar svētku uzrunu pasākumu atklāja 
Inčukalna novada domes priekšsēdē-
tājs A. Nalivaiko. Svētku koncertā pir-
mie uzstājās bērnu kolektīvi – Vangažu 
vidusskolas deju grupa „Kolibri” (vadī-
tāja T. Everse) un estrādes deju grupa 

„Ciprese” (vadītāja I. Petrovska), izsau-
cot saviļņojumu un siltas jūtas katras 
mammas sirdī.

Ar savu svētku programmu un sirsnī-
giem, siltiem laimes, veiksmes un laba 
vēlējumiem uzstājās krievu dziesmu 
ansamblis „Krievu kadriļa›” (koncert-
meistare A. Kolčina, mākslinieciskā 
vadītāja G. Titarenko). Kolektīva vīrieši 
bija sagatavojuši humoristisku apsvei-
kumu. Skanēja dziesmas par mīlestību 
un labestību un ,protams, par galveno 
cilvēku pasaulē – Māti.

Koncertā savu ieguldījumu deva arī 
sieviešu vokālais ansamblis „Kaprī-
ze” (vadītāja J. Bunkus), kas dziedāja 
šai dienai veltītas populāras latviešu 
komponistu dziesmas.

Ar saviem priekšnesumiem ieprie-
cināja jaunais Vangažu vidusskolas 
vokālais ansamblis (vadītāja I. Kauliņa, 
koncertmeistars J. Kaspers).

Ar siltiem un sirsnīgiem sveicieniem 
sievietes sveica baltkrievu dziesmu 
vokālā ansambļa „Žuravka” vadītāja 
Ļubova Aleksandrova.

Uz skatuves par godu sievietēm ar 
savām izcilajām un skanīgajām balsīm 
lieliski  uzstājās ukraiņu kultūras bied-

rības „Jatraņ” pārstāvji L. Nesteroviča 
un V. Komanovskis. Ukraiņu vokālā 
ansambļa „Jatraņ” (mākslinieciskā 
vadītāja I. Dukule, muzikālā vadītā-
ja L. Nesteroviča, koncertmeistare 
A. Kolčina) dāmas, neskatoties uz 
savu aizņemtību gan darbā, gan mā-
jās, spēj būt šarmantas un vienmēr 
iekaro klausītāju sirdis ar savām 
dziesmām.

Visu kolektīvu priekšnesumus 
skatītāji uzņēma ļoti labi un silti, ar 

vētrainiem aplausiem. Koncerta no-
slēgumā visas dalībnieces saņēma 
apsveikumus un ziedus no Vangažu 
pilsētas un kultūras nama adminis-
trācijas. Šādā priecīgā un pavasarīgi 
siltā noskaņā izskanēja koncerts par 
godu Vangažu sievietēm.

Krievu Kultūras biedrības vokālā 
ansambļa „Krievu kadriļa” mākslinie-

ciskā vadītāja  
Gaļina Titarenko 
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Pagājušajā gadā mūsu pilsētas iedzīvotāji piedalījās visas Latvijas 
projektā „Satiec savu meistaru”. Pēc šī pasākuma jau veselu gadu 
veiksmīgi darbojas Amatnieku kopa, kur interesenti var apgūt dažādas 
prasmes un iemaņas.

Redzot vangažnieku interesi par šādiem pasākumiem, arī šogad pie 
mums notika Meistarības diena un pie mums viesojās pagājušā gada 
dalībnieki – Kornēlija un Leons Kiščenko ar origami un apsveikuma kar-
tīšu izgatavošanu, un nāca klāt arī jauni dalībnieki: Natālija Čaplinska – 
rotu izgatavošana; Rota Šalkovska – adījumi, tamborējumi; Jana Bun-
kus – modes aksesuāru un apsveikuma kartīšu izgatavošana.

Pasākuma otrajā pusē pie meistaru galdiem nebija nevienas brīvas 
vietas – visi darbojās ar dažādiem materiāliem un aizrautīgi veido-
ja dažādas interesantas lietas. Interese bija tik liela, ka daži savus 
darbiņus nepabeidza laika trūkuma dēļ, bet meistari ar lielāko prieku 
iedeva dažus materiālus līdzi uz mājām un deva norādījumus darbiņu 
pabeigšanai.

Kultūras nams izsaka sirsnīgu pateicību visiem meistariem, kas pie-
krita piedalīties Meistarības dienā, un augsti novērtē viņu prasmes un 
veltīto laiku.

Mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola  

Pasākumu plāns 
Vangažu kultūras 
namā aprīlī
Piektdien, 4. aprīlī, plkst. 18.00
pirmsskolas vecuma bērnu vokālais 
konkurss „Vangažu Cālis 2014”
Piedalīšanās ar vienu dziesmu pēc 
izvēles.

Sestdien, 5. aprīlī, plkst.17.00
Baltinavas teātra „Palādas” izrā-
des „Latgola” 2. daļa „Kuozu goda 
jubileja”
Bērni pierunā vecākus atzīmēt kopā 
nodzīvoto gadu ar nelielām svinībām, 
abi gaviļnieki ar satraukumu 
gatavojas šiem svētkiem, taču ne viss 
iecerētais tiek īstenots, jo pārpratumi 
ienes savas korekcijas.
Biļetes iepriekšpārdošanā darba die-
nās pie dežuranta pēc plkst.15.00
2,85 eiro. Izrādes dienā 3,56 eiro.
Autobuss no Inčukalna tautas nama 
plkst.16.00.

Ceturtdien, 10. aprīlī, plkst. 12.00 
Vangažu pilsētas pārvaldē pensio-
nāru biedrības Lieldienu izstāde 

„Taureņi atlidojuši”

Sestdien, 12. aprīlī, plkst. 18.00
Rīgas dziesmu teātra „Etjud”  

„Romances”
latviešu, krievu, čigānu, spāņu un 
itāļu valodā.  Dzied Jurijs Tihomirovs.
Ieeja 5 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras 
namā pie dežuranta darba dienās pēc 
plkst.15.00

Pirmdien, 21. aprīlī, plkst. 14.00
Lieldienu jampadracis lieliem un 
maziem pie Vangažu kultūras nama 
(sliktos laika apstākļos kultūras nama 
zālē). Ciemos viesosies Zaķis un Ezis. 
Būs Lieldienu rotaļas un spēles. Līdzi 
ņemam krāsotu olu.

Sestdien, 26. aprīlī,
3D cirka šovprogramma

Trešdien, 30. aprīlī, plkst.12.00
Teātra dienas festivāls
Piedalās:
Vangažu vidusskolas teātra studija 

„Umurkumurs” ar izrādi „fui, peli, fui”;
Vangažu sākumskolas teātra studija 
ar izrādi „Pirāti”;
Vangažu kultūras nama teātra studija 

„Pigoriņi” ar izrādi „Pelnrušķītes 
atgriešanās”.
Dalībniekiem būs meistarklase ar 
aktrisi Zani Daudziņu.

Ceturtdien, 1. maijā, plkst. 18.00
Filmu studija F.O.R.M.A. piedāvā 
spēlfilmu „Džimlai Rūdi Rallallā!”
Režisori Jānis Cimermanis un Māris 
Putniņš. Producents Gatis Upmalis, 
operators – Andrejs Verhoustinskis, 
mākslinieks Mārtiņš Milbrets. 
Pansionāta iemītnieki nolemj glābt 
Latviju no krīzes, atsakoties no 
pensijām un dodoties dienēt armijā. 
Starptautiska preses konferen-
ce, ministru satraukums, senioru 
intrigas un reāla darbība armijas 
poligonā – tas viss būs skatāms 
jaunajā filmā. 

Apsveicam krievu biedrības vokālo ansambli „Krievu kadriļa” ar iegūto 2. vietu Pie-
rīgas vokālo ansambļu festivālā!

Viņas augstība – sieviete
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Gada sākuma notikumi Mūzikas un 
mākslas skolā

Vangažos apgūst amatus 
Meistarības dienā

Rotas Šalkovskas 
skaistie tamborējumi.

Savukārt Natālija Čaplinska (otrā no labās) māca meitenēm, kā izgata-
vot pērlīšu rotas.

Godājamā žūrija ar skolas direktori Ievu Ki-
kusti.
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1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2014. gada 30. janvāra  saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2014 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna 
novada pašvaldībā” šādu grozījumu un izteikt noteikumu 6. pieliku-
mu „Inčukalna novada izglītības iestāžu izdevumi  pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem” šādā redakcijā:   

 Inčukalna novada izglītības iestāžu izdevumi  
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2014. gadam

 Pieli-
kums 
Nr. 6

Klasi-
fikāci-

jas 
kods

Nosaukums Vanga-
žu vidus-

skola

Inčukalna 
pamat-
skola

PII 
„Jancis”

PII  
„Minka”

 Skolēnu skaits uz 01.09.2013. 397 218 165 137

 Pedagoģisko likmju skaits 50,7 28,9 20 19

 Saimniecisko darbinieku amata  
vienību skaits

35,0 15,8 20,5 15,0

 IZDEVUMI     

1000 Atlīdzība 578 779 348 055 291 912 236 369

1100 Atalgojums  (izņemot kodu 1148) 461 170 277 348 224 415 183 014

1200 Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas                                                                                              

117 609 70 707 67 497 53 355

2000 Preces un pakalpojumi 109 346 108 065 80 469 54 665

2100 Komandējumi un dienesta 
braucieni

27 0 0 9

2200 Pakalpojumi 88 981 87 107 70 589 39 170

2210 Pasta, telefona un citu sakaru 
pakalpojumi

1769 2652 855 960

2220 Izdevumi par komunālajiem 
pakalpojumiem

52 435 24 505 35 183 24 136

2230 Iestādes reprezentācijas, ar 
iestādes darbības un veicamo 
funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi                                                                                                  

3099 1504 763 693

2240 Remonta darbi un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu)                                                                                                          

29 085 56 004 33 328 12 358

2250 Informācijas tehnoloģiju 
pakalpojumi

2550 2043 375 374

2260 Īre un noma 0 90 0 606

2270 Citi pakalpojumi                                                                                                                                     43 309 85 43

2300 Krājumi, materiāli un 
energoresursi

19 989 20 412 9880 15 450

2310 Biroja preces, inventārs 8016 8736 2894 4347

2320 Kurināmais un 
enerģētiskie materiāli                                                                                                                                        
                            

0 857 0 0

2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 
preces, medicīniskās ierīces, 
medicīnas instrumenti, 
laboratorijas dzīvnieki un to 
uzturēšana                                                                         

460 125 266 202

2350 Kārtējā remonta un iestāžu 
uzturēšanas materiāli                                                                                                                                        
                

5228 5417 3408 3402

2360 Valsts un pašvaldību aprūpē 
un apgādē esošo personu 
uzturēšana                                                                                                                                      

   477

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 6285 5277 3312 7022

2400 Grāmatas un žurnāli                                                                                                                                         349 546 0 36

2500 Nodokļi     

5233 Bibliotēkas grāmatas 4368 3354 0 0

 IZDEVUMI KOPĀ 692 493 459 474 372 381 291 034

 IEŅĒMUMI 421 547 230 746 18 024 29 569

 t.sk. mērķdotācija  
pamatizglītības, vispārējās  
izglītības pedagogu darba 
samaksai, VSAOI, mācību 
līdzekļiem

421 547 230 746 18 024 29 569

 Izdevumi starppašvaldību 
norēķiniem

270 946 228 728 354 357 261 465

 Izdevumi uz skolēnu  
starppašvaldību norēķiniem gadā

682,48 1049,21 2147,62 1908,50

 Izdevumi uz skolēnu  
starppašvaldību norēķiniem 
mēnesī

56,87 87,43 178,97 159,04

Domes priekšsēdētājs  A. Nalivaiko 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2013. gada 18. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 32/2013 „Par sociālajiem pakalpojumiem 
Inčukalna novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu I nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Vispārīgie jautājumi”;
2. Izteikt noteikumu 3. punkta pakalpojuma „transporta pakal-
pojums” šādā redakcijā:

„Specializētā autotransporta pakalpojums”;
3. Svītrot noteikumu 4., 5., 6. punktu;
4. Izteikt noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:

„10. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (turpmāk šajā 
nodaļā – Pakalpojums) ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma per-
sonas, personas ar invaliditāti, bērni ar invaliditāti, personas 
ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), 
kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas 
mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā 
dzīvo ģimenes locekļi, citas personas, kas veselības stāvokļa vai 
citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepie-
ciešamo aprūpi.”;
5. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

„11. Pakalpojuma sniedzējs – Sociālā dienesta struktūrvienība Bi-
rojs „Aprūpe mājās”:
11.1. nosaka personai nepieciešamo Pakalpojuma apjomu, veicot 
pakalpojuma pieprasītāja novērtēšanu;
11.2. sniedz Pakalpojumu”;
6. Izteikt noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

„13. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu pieaugušai personai institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – 
Pakalpojums) piešķir pensijas vecuma personai, personai ar 1. un 
2. grupas invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas 
dzīvi saistītās darbības ir ierobežotas, kuras funkcionālā stāvokļa 
dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms 
pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu (virs 70 stundām mēne-
sī), un ja tām nav smagi garīga rakstura traucējumi.”;
7. Svītrot noteikumu 17. un 18. punktu;
8. Izteikt noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:

„19. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā bērnam no 
divu gadu vecuma piešķir pēc vecāku lūguma, ja:
19.1. vecāki nespēj bērnu aprūpēt sakarā ar ārstēšanos,
19.2. bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nespēj viņu aprūpēt.”;
9. Svītrot noteikumu 21. punktu;
10.  Izteikt noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:

„22. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku dar-
bību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izman-
tošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas 
vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un 
psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz 
un apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar LR Ministru 
kabineta noteikumiem.
Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbī-
bām, tiek apmaksāta no pašvaldības budžeta, ja valsts apmaksā-
tais rehabilitācijas pakalpojumu apjoms nav bijis pietiekams vai 
nav iespēju nodrošināt valsts apmaksāto pakalpojumu.”;
11.  Svītrot noteikumu 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30. punktu;
12.  Izteikt noteikumu 32. punktu šādā redakcijā:

„32. Dienas centra pakalpojumus saņem pašvaldībā deklarētas 
trūcīgas, maznodrošinātas personas; personas, kas pārstāv maz
aizsargātas iedzīvotāju grupas – bērni, pensionāri, personas ar in-
validitāti, pirmspensijas vecuma personas, ilgstoši bezdarbnieki, 
krīzes situācijā nonākušas personas u.c. pēc brīvprātības principa.
Obligātie sociālā dienesta klienti rehabilitācijas plāna vai vieno-
šanās noteikumu ietvaros uz dienas centra pakalpojumu saņem-
šanu tiek nosūtīti rakstiski.”;
13.  Svītrot noteikumu 33. punktu;
14.  Izteikt noteikumu 34. punktu šādā redakcijā:

„34. Specializēto autotransportu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpo-
jums) ir tiesīgas saņemt personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, 
bērni ar invaliditāti un vientuļi pensionāri.”;
15.  Izteikt noteikumu 36. punktu šādā redakcijā:

„36. Pārējiem novada iedzīvotājiem pakalpojuma izmantošanas 
maksa ir 5,18 EUR par stundu un 0,31 EUR par kilometru.”;
16.  Izteikt noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:

„39. Asistenta pakalpojuma mērķis – palīdzēt cilvēkam ar invali-
ditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, 
mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, pie nevalstis-
kām organizācijām u.c.).”;
17.  Izteikt noteikumu 40. punktu šādā redakcijā:

„40. Pakalpojumu var saņemt personas, kurām izsniegts spe-
ciāls Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisi-
jas atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.”;
18.  Svītrot noteikumu 41. punktu;
19.  Izteikt noteikumu 42. punktu šādā redakcijā:

„42. Pašvaldības pilnībā vai daļēji apmaksātu nakts patver
smes pakalpojumu var saņemt persona, kuras pēdējā dekla-
rētā dzīvesvieta bija Inčukalna novada teritorijā  un kurai no-
teikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.”;
20.  Svītrot noteikumu 43. punktu;
21.  Izteikt noteikumu 48. punktu šādā redakcijā:

„48. Persona un/vai viņas apgādnieks maksā par aprūpes mā-
jās un sociālās aprūpes, un sociālās rehabilitācijas Pakalpoju-
mu, ko sniedz pašvaldība atbilstoši noslēgtajam līgumam.”;
22.  Svītrot noteikumu 56. punktu;
23.  Izteikt noteikumu XVII nodaļu šādā redakcijā: 

„XVII Gadījumi, kad izbeidz, pārtrauc vai atsaka sniegt sociālo 
pakalpojumu.”
60. Sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts 
vismaz viens no šādiem apstākļiem:
60.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma 
sniegšanu;
60.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma 
sniegšanas termiņš;
60.3. personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilg
stošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mi, un tos var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
60.4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
60.5. ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
60.6. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spē-
jas, un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;
60.7. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā, tiek nodrošināts Pakalpojums institūcijā;
60.8. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
60.9. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par soci-
ālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
60.10. persona nepilda līdzdarbības pienākumus;
60.11. iestājusies personas nāve.
61. Sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijā bērniem izbeidz sniegt, ja:
61.1. Inčukalna novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ap-
rūpes tiesību atjaunošanu bērna vecākiem;
61.2. Inčukalna novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bēr-
na ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;
61.3. bērns sasniedzis pilngadību un aiziet patstāvīgā dzīvē;
61.4. vecāki atguvuši spēju rūpēties par bērnu, jo veselības 
stāvoklis uzlabojies.
62. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja ie-
stājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
62.1. personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma 
saņemšanai;
62.2. persona pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, 
narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē, izņemot sociālos pakalpojumus šīs mērķa grupas 
klientiem;
62.3. persona vai tās apgādnieks ļaunprātīgi neveic samaksu 
par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem;
62.4. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas 
pašvaldības administratīvo teritoriju;
62.5. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma snie-
dzējinstitūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
63. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc 
līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālā pakal-
pojuma atteikšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot 
ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.”;
24.  Svītrot noteikumu XVIII nodaļu;
25.  Izteikt noteikumu 64. punktu šādā redakcijā:

„64. Inčukalna novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt 
Inčukalna novada domē.”;
26.  Izteikt noteikumu 65. punktu šādā redakcijā:

„65. Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”. 

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko 

Inčukalnā
Inčukalnā

2014. gada 19. februārī
Nr.4/2014 (protokols Nr. 4-19.§.)

2014. gada 19. februārī. Nr.2/2014 (protokols Nr. 4-16.§.)

Grozījumi 2014. gada 30. janvāra Inčukalna 
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 
1/2014 „Par Inčukalna novada pašvaldības  
budžetu 2014. gadam”

Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2013  
„Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 2. punktu, 46. pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās  daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 35. panta ceturto un piekto daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma „Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 

noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Sākumā atkāpe. Vispār jau, Jau-
nupa kungs, mana informācija 
nav tikai pašslavināšana, bet arī 
deputātu darba vai nedarba atspo-
guļošana, jo vēlētājiem ir jāzina viņu 
ievēlēto deputātu darbība vai bez-
darbība. Ne visiem ir iespēja skatī-
ties domes sēdes, vēl jo vairāk, kad 
daži lielāko sēdes daļu nodarbojas 
ar demagoģiju, it kā nesaprotot jau 
komitejām cauri izgājušos materiā-
lus.

Ir tāds pašvaldību žurnāls, kas 
domāts deputātiem –„Logs” –, kur 
01.07.2013. bija publicēta deputāta 
rokasgrāmata. Tur bija akcentēts, 
ka pašvaldības dome ir augstākā 
institūcija pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā. Bet, ak vai! Inčukal-
nā liela daļa deputātu uzskata, ka 
viņiem (kā marionetēm) ir tikai jāpa-
ceļ roka par darbinieku sagatavota-
jiem materiāliem. Nav brīnums, ka 
Inčukalnā un Gaujā siltumapgāde ir 
tādā stāvoklī. Kurš darbinieks apzi-
nāti apgrūtinās sevi ar lieku darbu, 
ja tas nav noteikts amata aprakstā, 
tātad par velti. (Daudz filantropu 
darbinieku vidū neesmu saticis. Var-
būt Inčukalns ir izņēmums?)

Man gan nav saprotams, kāpēc 
pirms vēlēšanām viņi par to nerak-
stīja savās programmās (protams, 
maz kas viņas lasa). Bet tagad 
izrādās, ka galvenā deputāta sū-
tība (citēju no dažu deputātu vēs-
tules) ir: „(..) pārstāvēt domi kādā 
pasākumā vai sagatavot informāciju 
iedzīvotājiem par domē risināmo 

jautājumu.” Bet lai risinātu viņiem 
nepietiekot… Tādu izlasot, man uz 
brīdi pat nebija ko teikt, man pat ta-
gad nav komentāru. Interesanti, vai 
Meža ielas iedzīvotājiem, kad bija 
problēmas, I. Bernata un J. Liepiņa 
kungs paskaidroja, ka viņi, citēju: 

„Neesmu siltumapgādes speciā-
lists,” un tādēļ viņi neizstrādāšot 
siltumapgādes koncepciju Inčukal-
nā, Gaujā, Kārļzemniekos. Pie tam 
pat pacentušies norakstīt šo vārdu 
no vārdnīcas. Norakstīt norakstīja, 
bet grūti iedomāties, ka paši izlasī-
ja, jo tur ir tādi vārdi kā „koncepci-
ja” – nozīmē kāda darba satura un 
formas pirmo uzmetumu. Ja viņi pat 
nevar ieplānot attīstības sākumu, 
tad kādā veidā viņi gribēja atrisi-
nāt problēmu? Ak, jā! Aizmirsu – ar 
televīzijas palīdzību, tur laikam ir 
viskompetentākie siltumapgādes 
speciālisti?

Kā tad Vidzemes partija (no pro
grammas) taisījās ieviest jaunas, 
modernas apkures sistēmas, lai 
samazinātu apkures izmaksas? Un 
viņu, citēju: „Veiksmes nākotnes 
ķīla ir apvienojot enerģiju ar profe-
sionalitāti.” Nestrīdos – enerģijas 
tiešām netrūkst. Cenšoties Inčukal-
na centrā uzlikt apkārt laukumam 
1,5 metru augstu žogu, piesedzoties 
ar bērnu drošību (tikai I. Bernata 
piedāvājums nāk no ļoti pazīsta-
mas kompānijas, ka tik tā nav tā 
pati, kura it kā greiderē ceļus, bet 
greiders redzams Vidzemes šose-
jas malā, un aizmirstot, ka sēdes ir 

ierakstā, runājot par greiderēšanu,  
I. Bernata kungs atsakās no sava 
vārda, varbūt problēmas ar gra-
matiku). Laikam skaisti izskatīsies 
būris Inčukalna vidū ar četriem vār-
tiņiem, kurus jāslēdz ciet, jo savā-
dāk no tiem nav nekādas jēgas. Jeb 
J. Liepiņa kunga piedāvājums uz-
stādīt vēl vienu skaitītāju (bet ja nu 
kāds nozog dažus litrus) par 4382 
EUR plus apkalpošana. Lasītāji lai 
sadala, cik nepieciešams „nosargāt” 
degvielas Sporta kompleksā, kur ir 
skaitītājs, lai atmaksātos šis jau-
nais skaitītājs, neapstrīdot vecā rā-
dījums. Ļoti ekonomiski „pamatots” 
lēmums, it sevišķi, kad tiek plānots 
pieslēgt apkuri pie katlumājas, jo 
lielākais siltuma patēriņš ir skolai 
un pašam Sporta kompleksam…

Saliekot kopā skaitītāju, sētu un 
iepriekš lemto – par ielu vingroša-
nai atvēlētos 15 000, kopā 27 827 
EUR. Viens siltuma mezgls apmē-
ram 3000 EUR, bet tas nav aktuāls. 
Citādāk nākošziem sēdēs iztrūks A. 
freimanes kundzes pastāvīgais at-
gādinājums – taču jāsāk kaut kas 
darīt! Es piedāvāju viņai, ja jau ko-
miteju priekšsēdētāji šo uzdevumu 
nepildīs, uzņemties vadību un iz-
strādāt pirmos uzmetumus, jo viņa 
dzīvo tieši Inčukalnā. Bet, ak vai, 
man pat nedeva izteikt šo piedāvā-
jumu līdz galam, ka tik ierakstā, ja 
kāds skatās, neparādītos viedoklis, 
kurš nav saskaņots ar „Vienotības” 
frakcijas vadītāju, jo nāca negaidot 
un bija grūti uzreiz atrast argumen-

tus, lai no tā atteiktos (sēde tomēr 
ir ierakstā). Bet M. Jaunupa kungam 
jau nu būtu kauns rakstīt, ka nepie-
tiek zināšanu, lai sagatavotu lēmu-
mu projektus, it kā CV bija norādīts 
jurista palīgs, 2004. gadā ir pabeigta 
koledža. Un vai tad tik ilgi esot po-
litikā (ko ierakstos vienmēr akcentē, 
norādot man, ka es neko nesapro-
tu), jūs tik vien darījāt, kā balsojāt 
pēc zaļās kartiņas pacelšanas? Un 
kādus tad padomus devāt, būdams 
ārštata padomnieks Inčukalna 
domē? Kur tad ir jūsu, I. Bernāta 
kungs, slavenā izglītība, kad jūs 
jau vairākkārt esat man norādījis uz 
manu „vakareni”? Man tur tiešām 
nemācīja to, kā vadīt kompāniju, 
lai tā nonāk nodokļu parādnieku 
sarakstā  un vienlaikus startētu 
pašvaldības iepirkumos, un vēl pa-
prasītu, lai pašvaldība atlaiž nodok-
ļus tai pašai kompānijai. Bet man 
gan tur iemācīja vārda „pienākums” 
jēgu. Man iemācīja, ka nedrīkst 
pievilt mani ievēlējušo iedzīvotāju 
intereses. Iemācīja neatmest visam 
ar roku, neskatoties pat uz visiem 
apvainojumiem, ko izgāžat sēdēs 
jūs un M. Jaunupa kungs pār manu 
galvu. Iemācīja nereaģēt uz dažu 
Sociālā dienesta darbinieku apzināti 
nepatiesas informācijas izplatīšanu 
Vangažos par Sociālās palīdzības 
nolikumu, kuru es visiem spēkiem 
centos izmainīt tiešām trūcīgajiem 
par labu (nevis tiem, kas neko ne-
grib darīt), par kuru balsojumā jūs 
vienīgais atturējāties. Iemācīja 

izlasīt paša rakstīto, jo pirmajam 
uzmetumam nav nepieciešams 
piesaistīt speciālistus, bet tikai 
jāpakustina smadzenes savu vēlē-
tāju labā. Jeb jūs ievēlēja tikai tie, 
kur jūs balsojumos atturaties, kad 
balso par parādu piedzīšanu?

Diemžēl, cienījamie Inčukalna ie-
dzīvotāji, nākotne nav sevišķi rožai-
na, ja jau daļa no jūsu ievēlētajiem 
deputātiem uzskata, ka viņiem kaut 
kā pietrūkst, lai izstrādātu pirmos 
uzmetumus tālākai attīstībai. Pro-
tams, ir arī, kas grib strādāt, pilnvei-
doties, bet dažu politiskā naida dēļ 
ir grūti strādāt. Kaut vai Vangažos 
kultūras nama jautājums. Tur gan 
visi ir speciālisti un korī uzstāj, ka 
jājauc nost, jo kaut kas, kaut kur, 
kaut kad esot veicis ekspertīzi, ka ir 
bīstami. Ekspertīzi gan nerāda, bet 
troksnis liels. Jāatgādina, ka tieši 
iepriekšējā dome pieņēma lēmumu 
tieši par to, kas tiek darīts tagad. 
Tad jautājums – vai tikai Attīstības 
komiteju toreiz nevadīja I. Bernāta 
kungs, kurš tagad visvairāk norāda 
uz kaut kādām ekspertīzēm? Lai-
kam jau 2011. gadā kaut kā kādam 
pietrūka, lai izlasītu, ja jau tādas 
eksistē.

Bet pasmaidīsim par visu, un 
pavasara sākumā vēlu visiem būt 
optimistiem. Uzskatīsim, ka mums 
glāze ir jau uz pusi piepildīta, nevis 
izlieta.

Priecīgas Lieldienas!

Igors Purmalis 

Tukša muca tālu skan (tautas paruna)

Šī gada sākumā Inčukalna no-
vads aktīvi iesaistījies vērienī-
gā tūrisma attīstības projektā – 
jaunā zīmolā „Enter Gauja”. Šis 
projekts aptver Gaujas nacionālā 
parka teritoriju, un, kā zināms, 
daļa no tā vijas cauri arī mūsu 
novadam.

Gaujas nacionālā parka (Gau-
jas NP) tūrisma klastera iniciatīva 
aizsākās 2011. gada nogalē, tādē-
jādi veicinot vairāk nekā 50 iesais-
tīto pušu – galvenokārt tūrisma 
uzņēmēju, desmit pašvaldību, 
Vidzemes Augstskolas un Dabas 
aizsardzības pārvaldes – kopīgu sa-
darbību vienota mērķa sasniegšanai.

Projekta pārstāvis – biedrība „Si-
guldas reģiona tūrisma biedrība” – 
2012. gada septembrī parak stīja 
līgumu ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru par finansējumu 
projektam „Gaujas nacionālā parka 
tūrisma klastera attīstība”.

Gaujas NP tūrisma klasteris izvei-
dots, lai paaugstinātu konkurētspē-
ju starptautiskajā tirgū, palielinātu 
apmeklētāju uzturēšanās laiku 
galamērķī, mazinātu tūrisma 
sezonalitātes ietekmi, veicinātu 
piedāvājuma kvalitātes izaugsmi, 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, 
optimālu iesaistīto resursu izman-
tošanu un visu partneru apspriestu 

lēmumu pieņemšanu, veicinātu 
iesaistīto pušu sadarbības kultū-
ru un pētījumu iesaisti inovāciju 
ieviešanai, kā arī citus izaicināju-
mus. Klastera dalībniekus vieno 
kopīgs nākotnes redzējums – kļūt 
par konkurētspējīgāko tūrisma 
galamērķi Latvijā ārpus galvas-
pilsētas ar kvalitatīvu un specia-
lizētu tūrismu precīzi segmentē-
tā ārvalstu un vietējā tirgū visa 
gada garumā, kas ir orientēts uz 
pieprasītu atpūtu un aktivitātēm 
dabā un vēsturiskajā kultūrvidē.

Projekta partneri sadarbosies 
gan esošo pakalpojumu sniegša-
nā, gan jaunu produktu izstrādē, 

kā arī vienota interneta medija 
izveidē, kopīgu mārketinga akti-
vitāšu īstenošanā u.c. aktivitātēs.

2014. gada sākumā šajā pro-
jektā iesaistījās arī Inčukalna no-
vads. Šobrīd notiek aktīva darbī-
ba pie Gaujas NP klastera zīmola 

„Enter Gauja” mājaslapas izveides, 
kur būs apkopta visa tūristiem 
nepieciešamā informācija par 
klastera biedriem, apskatot visu 
Gaujas NP, tiks veidotas jaunas 
parka kartes ar visu iesaistīto 
partneru tūrismam svarīgajiem 
objektiem, pārstāvji brauks uz 
tūrisma izstādēm pa visu Eiropu 
šī gada ietvaros (Inčukalna no-
vads nolēmis izstādēs pagaidām 
nepiedalīties). 

Iesaistīšanās šajā projektā 
Inčukalna novadam dos iespēju 
pievērst pastiprinātu uzmanību 
tūrisma jomai, turklāt no vairāk 
iem aspektiem – kājām gājējiem, 
riteņbraucējiem, tūrismam ar au-

tomašīnām, dabas takām, īpašiem 
augiem, interesantiem putniem utt. 

Minētā zīmola mājaslapā būs 
pieejama informācija par visiem 
klastera projekta biedriem, tostarp 
arī par Inčukalna novadu.

Ar laiku tiks izstrādāti tūrisma 
maršruti, izveidotas tūrisma kartes, 
kurās būs informācija par projektā 
iesaistīto pušu tūrisma iespējām.

Visa informācija tiks tulkota as-
toņās valodās, lai izveidotajam 
tūrisma zīmolam piesaistītu pēc 
iespējas vairāk arī ārvalstu tūristus. 

Gaujas nacionālā parka klasterī 
paredzētas vēl daudz un dažādas 
aktivitātes, kuras tiks popularizē-
tas kā „Enter Gauja” zīmols. Inču-
kalna novada pārstāvji turpinās ak-
tīvi piedalīties darba grupās (viena 
no tādām notika arī mūsu novadā 
Vangažos) un informēt par jaunu-
miem.

Anete Nolberga 

Inčukalna novads  
iesaistās Gaujas nacionālā 
parka klasterī

RPP INN saņēmusi 125 izsauku-
mus, no tiem – 40 Inčukalnā, 32 – 
Gaujā un 53 – Vangažu pilsētā:

1. Sadzīves konflikti, kas saistīti 
ar ģimeni vai kaimiņiem – 21;

2. Sabiedriskās kārtības pārkā-
pumi (kautiņi, guļošie, alko-
hola lietošana, trokšņošana) – 
28;

3. Par dzīvnieku apdraudējumu – 
12;

4. Par noziedzīga nodarījuma izda-
rīšanu (pret īpašumu, pret per-
sonas veselību) – 9;

5. Par pārkāpumiem ceļu satik
smē – 17;

6. Par palīdzības sniegšanu citiem 
dienestiem (NMP, VP u.tml.) – 4;

7. Par traucējošu sadūmojumu 
(ugunskurs, smēķēšana) – 7;

8. Cita informācija – 27.

RPP INN sastādījusi 75 administra-
tīvā pārkāpuma protokolus, no tiem – 
18 pēc Inčukalna novada Saistošajiem 
noteikumiem un 57 saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksu:

1. Par alkohola lietošanu vai atra-
šanos alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā – 10;

2. Par dzīvošanu LR teritorijā bez 
deklarētas dzīvesvietas – 2;

3. Par dzīvnieku turēšanas noteiku-
mu pārkāpšanu – 3;

4. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 
43;

5. Par smēķēšanas ierobežojumu ne-
ievērošanu – 4;

6. Par citiem pārkāpumiem – 13.

RPP INN uzsākusi 55 lietvedības, re-
ģistrējusi 5 iesniegumus un aizturējusi 
3 personas.

Dzīvnieku patversmē „Mežvairogi” 
nogādāti 2 dzīvnieki.  

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas atskaite par 2014. gada martu
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic ap-
rīļa 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus, vēlot labu 

veselību un možu noskaņojumu!

SLUDINĀJUMI

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.

Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.

Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.

Lai vēl ilgi mirdz tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.

Mainu labu vienistabas dzīvokli, 
34,4 m2, Inčukalna centrā, bla-
kus dienas centram Sarkanajā 
mājā, pret dzīvoklīti, nelielu 

māju vai mājas daļu ar dārziņu 
Inčukalnā vai Sēnītes rajonā. 

Tālr. 26068575

Pārdodu un piegādāju ar pašiz-
gāzēju beramās akmeņogles – 
175 eiro par tonnu ar piegādi. 

Tālr. 26376844

Apstrādā mazdārziņus ar zemes 
frēzi. Tālr. 25985566

Piedāvājam dzelzsbetona 
izstrādājumus:

Caurtekas d 400 mm – 1500 mm
Aku grodi ar gropi d 1000 mm,  

d 1500 mm, d 2000 mm
Aku vāki un pamatnes

Ceļu plātnes PDN 2*6*0,14 m
SIA „SATIS”

Gaujas iela 24/21,Vangaži,  
Inčukalna nov., LV2136

tālr. 67995788, fakss 67995772, 
epasts: info@satis.lv

SIA „Pindstrup Latvia” aicina darbā 
palīgstrādniekus, traktoristus/eks
kavatoristus sezonas darbam Inču-

kalnā, „Laugas purvā”, no 01.05.2014. 
līdz 31.10.2014. Samaksa par darbu 

2x mēnesī. Atkarībā no veicamā 
darba ir stundu un  

gabaldarba izcenojumi.
Ir firmas apmaksātas pusdienas un 
autobuss, kas strādniekus ved uz 
un no darba pa noteiktu maršrutu 

(Inčukalns–Cēsis,  
Inčukalns–Ragana). Tālr. 22406803

SPORTA PASĀKUMI INČUKALNA SPORTA 
KOMPLEKSĀ
Sestdien, 5. aprīlī,  Latvijas čempionāts GALDA HOKEJĀ JUNIORIEM, 
SENIORIEM, SIEVIETĒM;

Svētdien, 6. aprīlī, Latvijas čempionāts GALDA HOKEJĀ KOMANDĀM;
12. –13. aprīlis – Latvijas Apvienotās badmintona līgas 6. posms
Sestdien, 26. aprīlī, Inčukalna čempionāts GALDA HOKEJĀ;

***Saistībā ar galda hokeju – trešdien, 9. aprīlī,  
notiks Inčukalna pamatskolas čempionāts GALDA HOKEJĀ!

Par jaunsargu darbību
Jauniešiem jābūt izglītotiem un mo-

rāli izturīgiem, jāzina Latvijas karavī-
ru vēsture, jābūt gataviem savu zemi 
aizstāvēt – to visu var apgūt jaunsar-
gu vienībās. Pašreiz jaunsargu darbība 
ir atkarīga no skolu direktoriem, no 
viņu iniciatīvas. Es saprotu, ka skolās 
ir grūti, bet katrā skolā ir fizkultūras 
skolotājs un vēstures skolotājs, pārē-
jais ir uz direktora sirdsapziņas, un arī 
vietējā vara, ja grib, daudz var palīdzēt.

Pirms kara Latvijas skolās dažos 
gados izauga nacionāli lepna paau-
dze. Ar godbijību jānoliec galva šīs 
paaudzes priekšā. Tās lielais vairums 
ir krituši leģionāru cīņās, cietumos un 
gūstā.

Andrejs Mazins 

Kāpēc Lieldienās krāso olas
Lieldienas ir vieni no ievērojamākajiem reliģiskajiem svētkiem. Lieldienās 

atzīmē Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Izplatoties kristietībai, Lieldienu 
svinībās sāka ieviesties dažādas pavasara sagaidīšanas ceremonijas. Ar to 
izskaidrojamas daudzas paražas, kurām ir pirmskristietības laikmeta izcel
sme. Lieldienas un pavasara atnākšana simbolizē jaunas dzīves atdzimšanu. 
Senie ēģiptieši un persieši savu pavasara svētku laikā izkrāsoja un ēda vistu 
olas. Viņi olu uzskatīja par auglības un atdzimšanas simbolu. Kristieši pār-
ņēma olu kā atdzimšanas simbolu. Dažās zemēs līdzīga tradīcija saistīta ar 
zaķi. Arī tā iesākusies pirmskristiānisma laikmetā. Senās ēģiptiešu leģen-
dās zaķis asociējas ar mēnesi. Tāpat 
zaķis saistās arī ar nakti, jo tieši nak-
tī tas dodas barības meklējumos. Šīs 
saiknes dēļ zaķis kļuva par atdzim-
šanas un auglības simbolu. Kristieši 
šo tradīciju pārņēma, apvienojot to 
ar Lieldienām. Katros Lieldienu svēt-
kos vienmēr kā tradicionāla rota ir 
krāsotas olas un zaķis.

Jānis Zvirbulis 

Cilvēces vēsture bija un ir piesāti-
nāta ar dažāda veida cīņu par tais-
nību, un arī mūsu novadā cilvēki nav 
mazāk aktīvi un savu ierobežoto ie-
spēju robežās cīnās.

Tās var būt izskaidrošanās kai-
miņu starpā, starp iedzīvotājiem un 
pašvaldības policiju vai pašvaldību, 
domes deputātu un frakciju starpā, 
kā arī citās kombinācijās.

Tomēr cīņā ir dažas likumsakarī-
bas, ko retais apzinās jau sākumā, – 
parasti tās atklāj notikumu gaitā.

Cilvēki parasti cīnās kaut kā 
augstāka vārdā – aizstāv likumus, 
sabiedrības intereses, morālas vēr-
tības. Retais, kurš pasaka: man va-
jag, un viss, atdod! Tomēr bieži, it 
kā cīnoties par augstākām vērtībām, 
patiesībā tomēr degpunktā ir savas 
intereses. Gadās arī tā, ka cīņa par 
sabiedrības interesēm (domē – par 
iedzīvotāju interesēm) pārvēršas par 
kašķi starp personībām. Šajā gadī-
jumā iedzīvotāju intereses cieš, jo 
faktiski par tām vairs neviens neie-
stājas, tā vietā mēģinot pāraudzināt 
viens otru. Plaši izplatīta ir vainīgo 
meklēšana, lai tos sodītu. Arī tā 
neko nedod sabiedrības labā, ja vien 
vainīgais tiešām ir fiziski spējīgs atlī-
dzināt nodarīto.

Tā mēs pārvēršamies automātu 
sabiedrībā – sodīšanas automāti un 
paklausīšanas automāti. Labāk būtu, 
ja katrs novada iedzīvotājs apzinā-
tos un būtu lepns par savu piederību 
šai videi. Un saprastu, ka, ievērojot 
likumus, palīdzot novadam, palīdz 
arī pats sev. Strikti sakot, tikai šādā 
sabiedrībā ir vērts dzīvot.

Ja cīņas metodes un faktiskie mēr-
ķi neatbilst izvirzītajiem ideāliem, 
cīņa kļūst bezgalīga, bezjēdzīga 
spēku un „asins” izliešana. Uzvara 
netiks gūta.

No otras puses, cilvēkam ir tiesī-
bas un pat pienākums iestāties par 
kaut ko, kas tam šķiet pareizs un 
taisnīgs, kas varētu nest labumu pa-
šam un sabiedrībai.

Es personīgi iestājos par dabas 
vērtībām novadā, par kokiem. Bū-
dams biologs pēc pamatizglītības, 
vairāk saprotu dabas ciklus un cilvēka 
lomu tajos. Mēs visi esam dabas daļa, 
mūsu organisms ir dabas daļa, dzīvo-
jam dabā, elpojam koku un citu zaļo 
organismu izdalīto skābekli, ēdam 
dabas produktus, atpūtu vislabāk var 
sniegt daba, mākslinieku un dzejnie-
ku labākie darbi rodas dabā, arī mī-
lestība itin bieži dzimst pārgājienos 
dabā. Ko vēl vairāk cilvēkam vajag? 
Lai dažādi „mošķi” – mušas, odi un 
ērces – cilvēkam nebruktu virsū. 

Šim nolūkam jāatsvaidzina un 
jāpapildina skolā gūtās bioloģijas 
zināšanas. 

Pirmkārt, pasaule ir iekārtota tā, ka 
kaut kas ir arī jāpacieš. Jā, zināmos 
gadalaikos, zināmās vietās savairojas 
dzīvas būtnes, kas cilvēka uzturēša-
nos šajās vietās padara nepatīkamu. 
Bet cilvēka dzīvi nepatīkamu padara 
arī slimības, nāve. Ir daudz lietu, kuras 
var mazināt, bet ne izskaust. Neparei-
zi cīnoties pret dabu, mēs iegūsim vēl 
sliktāku rezultātu.

Ir tūkstošiem gadījumu, kad mežā, 
bet iespējams arī ciemata teritorijā, 
tiek iznīcinātas putnu ligzdas, bet put-
nu barība tieši ir šie „mošķi” – dažāda 
veida kaitīgie kukaiņi. Zīlītes, dzeņi, 
mušķērāji, strazdi ligzdo koku dobu-
mos – tiem mājvietu var iznīcināt, no-
gāžot vecus kokus. Dažāda veida ķau-
ķi ligzdo krūmājos. Ir neprāts izcirst 
pilnīgi visus krūmus. Būtu jāatstāj labi 
saauguši krūmu puduri. Tieši tur lig
zdo lakstīgalas. Gribētos zināt, vai arī 
šogad no Indrānu ceļa puses, kur cirta 
krūmus, atskanēs lakstīgalas balss.

Daudzi kukaiņēdāji putni (piemēram, 
sarkanrīklīte) ligzdo tieši uz zemes vai 
vecos celmos netraucētos koku pudu-
ros ar pamežu, no kā atbrīvoties skai-
tās „kārtības ieviešana”.

Mums nepatīk mušu armādas, kas 
vasaras beigās uzbrūk ciematam, bet 
kā palīdzam ar mājvietām spārnota-
jiem draugiem, kas iznīcina mušas?

Vēl par krūmiem. Ja, piemēram, ir 
grāvis, kur vairojas mušas, tad grāvī 
augoši krūmi ātri uzsūks pūstošās vie-
las no ūdens un mušām tur nebūs ko 
darīt.

Šādi krūmu puduri vietās, kur tie ne-
aizsedz skatu ceļu krustojumos, darītu 
vairāk laba nekā ļauna. Ērces visbiežāk 
cilvēkam uzbrūk garā zālē, nevis krū-
mos, kur neviens neiet.

Par zāli savukārt ir cits stāsts – kā-
dēļ to pavasaros dedzina tik „kriminā-
lā” veidā? Varbūt tas nemaz nav tāds 
latvieša dvēseles noslēpums, bet tam 
ir daži pavisam praktiski iemesli, ko 
būtu ļoti patīkami redzēt risinām. Kon-
trolēta, savlaicīga pērnās zāles de-
dzināšana līdz pat pagājušā gadsimta 
70. gadiem skaitījās pavisam normāls 
paņēmiens lauksaimniecībā.

Lai nocirstu koku ciemata teritorijā, 
privātīpašniekam ir jāmaksā pašvaldī-
bai kompensācija par „dabas daudzvei-
dības samazināšanu”, kā tas rakstīts 
309. MK noteikumos. Tiešām, nogā-
žot lielu koku, iet bojā gan mājvieta, 
gan barības bāze putniem un citiem 
maziem koka apmeklētājiem, gan da-
žādas kukaiņu sugas. Jo vecāks koks 
(jo vispār vecāka kāda ekosistēma), jo 
tajā lielāks līdzsvars un vairāk dažādu 

„cienījamu” iemītnieku. Lieli koki, sūna 
un rets pamežs  – skaista vieta pastai-
gām. 

Tādēļ tikai ar minimumu – kociņa 
iestādīšanu nocirstā vietā – ir par maz. 
Ir jāliek putnu būrīši, ir jāapzina dabas 
vērtības novadā un jāizstrādā plāns 
to saglabāšanai, piesaistot dabas 
speciālistus, ornitologus. Jāveido pil-
nīgāki saistošie noteikumi. Piemēram, 
agra zāles pļaušana vietās, kur ir liela 
augu daudzveidība, mazina to. Jāmāk 
atšķirt pļavas un ārstnieciskie augi no 
izplatītām nezālēm.

Patīkama ir civilizācija, kam ir zinā-
šanas par dabu. Civilizācija nav tikai 
asfalts un metāls, bet arī miesa un 
zāle mums apkārt, sapratne par tām 
un dialogs.

Aldis Auziņš  

Dilemma cīņā par taisnību


