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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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29. decembrī Inčukalna novada domes 
ēkā svinīgi tika atklāts Inčukalna novada 
Klientu apkalpošanas centrs (KAC). Darbu 
KAC uzsāka jau 1. decembrī. 

Inčukalna novada domes sēdē jūlijā depu-
tāti pieņēma lēmumu piedalīties Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) budžeta programmā „Pašvaldību 
attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”, 
kuras ietvaros paredzētās apropriācijas ap-
mērā pašvaldībām tika piešķirta valsts bu-
džeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei 
reģionu un novadu nozīmes attīstības cen-
tros 2015. gadā.

„Klientu apkalpošanas centri ir normāla un 
moderna prakse gan pašvaldībās, gan citās 
iestādēs. Tagad tāds ir arī Inčukalna nova-
da domē. Tieši tāpēc man ir gandarījums, ka 
šāda centra izveidi un līdzfinansējuma pie-
šķiršanu apstiprināja arī Inčukalna novada 
domes deputāti. Man ir prieks, ka iedzīvotāji 
varēs saņemt plašāku pakalpojumu klāstu 
tepat Inčukalna novadā,” uzsvēra Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars Nali-
vaiko.

Pēc VARAM iniciatīvas Rīgas reģionā šo-
gad darbu uzsākuši 13 Valsts un pašvaldības 
vienotie klientu apkalpošanas centri (VPV-
KAC). Tādējādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts 

un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt 
vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu. 

Šādi uz klientu ērtībām orientēti centri 
jau atvērti Alojas, Ādažu, Carnikavas, Sa-
lacgrīvas, Saulkrastu, Stopiņu, Kandavas 
un Sējas novadā. Decembrī klientu apkal-
pošanas centri atvērti arī Inčukalnā, Ķeka-

vā un Lielvārdē.  Jaunatvērtajos VPVKAC 
privātpersonas un uzņēmēji var saņemt 
savas pašvaldības un astoņu valsts iestā-
žu noteiktus pakalpojumus. 

VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 

pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī 
informāciju par Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts dar-
ba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes 
dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību 
e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku 
atbalsta dienests sadarbību ar pašvaldī-
bām uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un iz-
vērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības 
pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakal-
pojumu klāstu plānots papildināt. 

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un 
pašvaldības publiskos pakalpojumus, iz-
veidojot Valsts un pašvaldības vienotos 
klientu apkalpošanas centrus, VARAM no 
valsts budžeta Rīgas reģiona pašvaldībām 
piešķīra finansējumu. Valsts budžeta fi-
nansējums piešķirts telpu pielāgošanai un 
aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un 
nodarbināto atlīdzībai.

Kopumā visā Latvijā ir 66 VPVKAC. 

Inčukalna novada domes KAC adrese: Atmo-
das iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141, 
e-pasts: incukalns@pakalpojumucentri.lv, tālr: 
+371 67977355. 

Jana Bunkus 

29. decembrī svinīgi tika atklātas kat-
lumājas Inčukalnā un Gaujā. Abās katlu-
mājās tagad darbojas Eiropā modernākās 
iekārtas. 

Šī ir trešā apkures sezona, kad SIA „Van-
gažu namsaimnieks” nodrošina siltuma ra-
žošanu Inčukalnā un Gaujā, un tā ir uzsākta 
jaunuzceltās un modernizētās katlumājās. 
Noslēgtais līgums ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru paredzēja rekonstruēt 
Gaujas katlumāju un uzbūvēt jaunu katlu-
māju Inčukalnā, kur projekta kopējās izmak-
sas ir 2 283 715,68 EUR, bet Eiropas struk-
tūrfondu līdzfinansējums ir 50% apmērā no 
projekta attiecināmajām izmaksām. Abas 
katlumājas bija tehnoloģiski novecojušas, 
tāpēc, lai nodrošinātu efektīvāku siltuma 
ražošanu, bija nepieciešams tās modernizēt. 
Šī projekta īstenošana Inčukalna un Gaujas 
iedzīvotājiem nodrošinās ne tikai finansiāli 
izdevīgāku un dabai draudzīgāku siltuma 
ražošanu, bet arī ievērojami samazinās 
siltuma ražošanas darbības pārtraukumu 
riskus.

Iepriekšējās divās apkures sezonās sil-
tuma ražošana uzņēmumam radīja zaudē-
jumus, jo siltuma tarifs pēdējo reizi tika 
pārskatīts pirms astoņiem gadiem. Tā kā 
realizētais projekts ļaus samazināt vairā-
kas siltuma ražošanas izmaksu pozīcijas, 

tad šajā apkures sezonā siltuma tarifa iz-
maiņas nav paredzētas.

Gaujas katlumājas būvnieks SIA „Woltec”, 
Inčukalna katlumājas būvnieks SIA „P.M.G.”, 

katlu ražotājs abās katlumājās – a/s „Kom-
forts”. 

Elvijs Novickis, 
SIA „Vangažu namsaimnieks” vadītājs 

Gan Gaujas, gan Inčukalna katlumājās uzstādītas 
vienas no modernākajām iekārtām

Inčukalnā un Gaujā modernas katlumājas

Inčukalna novadā atklāts moderns Klientu apkalpošanas centrs

580 25

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko ar prieku pārgriež atklāšanas lenti, jo jaunās 
katlumājas ir nozīmīgs solis novada siltumapgādes sistēmas sakārtošanā

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko un VARAM Publisko pakalpojumu departaments 
Vienas pieturas aģentūras nodaļas vecākā eksperte Maija Anspoka
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informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 

20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas 
Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusa-
la””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 
eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. 
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raks-
ta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludināju-
mu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja 
viedokli.

• Izskatīts biedrības sporta centra „Sports 
Pro” iesniegums ar lūgumu finansiāli at-
balstīt Vangažu tekvondo komandu. Fi-
nansējums 200 EUR apmērā nepieciešams 
dalības maksas segšanai, lai varētu pie-
dalīties Latvijas Tekvondo kaujas māk-
slas federācijas rīkotajās sacensībās, un 
100 EUR apmērā federācijas biedru mak-
sas segšanai. Saskaņā ar Nolikuma „Par 
pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai 
Inčukalna novadā”, kā arī likumu „Par 
pašvaldībām”, nolemts piešķirt finansiālu 
atbalstu 300 EUR.

• Apstiprināti 2015. gada 20. novembra ne-
kustamā īpašuma Inčukalna novadā, Van-
gažos, zemes gabala „Viļņi” daļas 8581 
m2 platībā nomas tiesību izsoles rezultāti, 
kā arī iznomāt nekustamo īpašumu SIA 

„KG holdings” par nosolīto nomas maksu 
1111,07 EUR gadā + PVN.

• Atsavināt ar pārdošanas metodi Inčukal-
na novada pašvaldībai piederošās SIA 

„Vangažu ambulance” kapitāla daļas. Uz-
dot Inčukalna novada pašvaldībai:

• organizēt SIA „Vangažu ambulance” kapi-
tāla daļu un pamatlīdzekļu vērtēšanu;

• saskaņā ar Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 141. un 142. pantu izstrādāt un 
iesniegt Inčukalna novada domei apstip-
rināšanai SIA „Vangažu ambulance” ka-
pitāla daļu un pamatlīdzekļu pārdošanas 
noteikumu projektu un ar noteikumiem 
pakārtoto dokumentu paketi (kapitāla 
daļu izsoles noteikumu projekts, kapitāla 
daļu pirkuma līguma projekts u.c. doku-
mentus).

• Izskatīta SIA „Vangažu namsaimnieks” 
vēstule ar lūgumu atcelt 2015. gada 16. 
septembra Inčukalna novada domes lē-
mumu Nr.16-7.§ „Par siltumenerģijas ta-
rifa apstiprināšanu granulu katliem”. No-
lemts atcelt minēto lēmumu. 

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.12/2015 „Par grozījumiem saistošos 
noteikumos Nr.1/2015 „Par Inčukalna no-
vada pašvaldības budžetu 2015. gadam””. 

• Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 
2014. gada 19. novembra lēmumā Nr. 20-
44.§. „Par Inčukalna novada Medību koor-
dinācijas komisijas izveidošanu” un izteikt 
lēmuma lemjošās daļas 1. punktu šādā 
redakcijā:

„1. Ievēlēt uz četriem gadiem Inčukalna no-
vada Medību koordinācijas komisiju šādā 
sastāvā:
1.1. Inčukalna novada domes deputāts 

Arvīds Blaus; 
1.2. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 

reģionālās lauksaimniecības pārval-
des Kontroles un uzraudzības daļas 
vecākais inspektors Juris Teikmanis;

1.3. Valsts meža dienesta Rīgas reģionā-
lās virsmežniecības vecākais mežzi-
nis Normunds Gerbis;

1.4. Mežsaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvās sabiedrības „L.V.Mežs” 
valdes priekšsēdētājs Modris Kal-
vāns;

1.5. Inčukalna novada domes būvvaldes 
teritorijas plānotāja Rudīte Stukle.”

• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.13/2015 „Par grozīju-
miem 2009. gada 15. jūlija Inčukalna no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr. 
1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības 
nolikums””. 

• Apstiprināt 2015. gada 13. novembra 
nekustamā īpašuma, nedzīvojamo telpu 
Inčukalna novadā, Gaujā, Gaujaslīču ielā 
11, ar kopējo platību 13,8 m2 un koplieto-
šanas telpu 4,35 m2 nomas tiesību izsoles 
rezultātus, kā arī iznomāt nedzīvojamo 
telpu SIA „Nord Star MS” par nosolīto tel-
pu nomas maksu 457,38 EUR gadā + PVN. 

• Apstiprināt ar 2016. gada 1. janvāri Inču-
kalna novada pašvaldības amatu katalo-
gu. Atzīt par spēku zaudējušu 2014. gada 
17. decembra Inčukalna novada domes 
lēmumu Nr.22-46.§ „Par Inčukalna novada 
pašvaldības amatu katalogu”.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.14/2015 „Par Inčukalna novada pašval-
dības budžetu 2016. gadam”.
U.c. 

• Рассмотрено заявление общества «Спортивный 
центр «Спортс Про»» с просьбой о предостав-
лении финансовой поддержки для Вангажской 
команды тхэквондо. Финансирование в разме-
ре EUR 200 необходимо для покрытия расходов, 
связанных с участием в соревнованиях, орга-
низованных Латвийской Федерацией боевого 
искусства тхеквондо, и в размере EUR 100 для 
оплаты членского взноса Федерации. Согласно 
Положению «О поддержке самоуправления 
для содействия развитию спорта в Инчукал-
нском крае», а также закону «О самоуправле-
ниях», принято решение предоставить финан-
совую поддержку в размере EUR 300.

• Утверждены результаты аукциона от 20 ноября 
2015 года на право аренды недвижимого иму-
щества – части участка земли «Вильни» площа-
дью 8581 м2 в Вангажи (Инчукалнский край), а 
также принято решение сдать в аренду недви-
жимое имущество ООО «КГ холдингс» за арен-
дную плату, предложенную на аукционе - EUR 
1111,07 в год + НДС.

• Осуществить отчуждение путем продажи до-
лей капитала ООО «Вангажу Амбуланце», при-
надлежащих самоуправлению Инчукалнского 
края. Поручить самоуправлению Инчукалнско-
го края:

• организовать оценку долей капитала и основ-
ных средств ООО «Вангажу Амбуланце»;

• согласно статьям 141 и 142 закона «Об управ-
лении долями капитала общественного лица 
и обществ капитала», разработать и предо-
ставить на утверждение Думе Инчукалнского 
края проект условий продажи долей капитала 
и основных средств ООО «Вангажу Амбуланце», 
а также пакет документов, предусмотренный 
условиями (проект условий аукциона долей ка-
питала, проект договора купли-продажи долей 
капитала и др. документы).

• Рассмотрено письмо ООО «Вангажу Намсай-
мниекс» с просьбой отменить решение Думы 
Инчукалнского края № 16-7§ от 16 сентября 
2015 года «Об утверждении тарифа тепловой 
энергии для гранульных котлов». Принято ре-
шение отменить упомянутое решение.

• Утвердить Обязательные правила № 12/2015 
«О поправках к Обязательным правилам № 

1/2015 «О бюджете самоуправления Инчукал-
нского края на 2015 год»». 

• Внести изменения в Решение № 20-44§ Думы Ин-
чукалнского края от 19 ноября 2014 года «О со-
здании Комиссии Инчукалнского края по коорди-
нации охоты» и изложить пункт 1 резолютивной 
части Решения в следующей редакции:

«1. Избрать на четыре года Комиссию Инчукал-
нского края по координации охоты в следующем 
составе:
1.1. Депутат Думы Инчукалнского края Арвидс 

Блаус; 
1.2. Старший инспектор Отдела контроля и над-

зора Лиелрижского регионального сельскохо-
зяйственного управления Службы поддержки 
села Юрис Тейкманис;

1.3. Главный лесничий Рижского регионального 
главного лесничества Государственной служ-
бы леса Нормундс Гербис;

1.4. Председатель правления кооперативного 
общества услуг лесничества «Л.В. Межс» Мод-
рис Калванс;

1.5. Территориальный планировщик Строитель-
ного управления Думы Инчукалнского края 
Рудите Стукле».

• Утвердить Обязательные правила Инчукалнского 
края № 13/2015 «О поправках к Обязательным 
правилам Думы Инчукалнского края № 1/2009 от 
15 июля 2009 года «Устав самоуправления Инчу-
калнского края»».

• Утвердить результаты аукциона от 13 ноября 2015 
года на право аренды недвижимого имущества – 
нежилых помещений общей площадью 13,8 м2 по 
адресу: улица Гауясличу, 11, Гауя, Инчукалнский 
край, и помещений общего пользования, 4,35 м2, 
а также сдать в аренду нежилое помещение ООО 
«Норд Стар МС» за арендную плату, предложенную 
на аукционе, в размере EUR 457,38 в год + НДС. 

• Утвердить с 1 января 2016 года каталог должно-
стей самоуправления  Инчукалнского края. При-
знать недействительным Решение Думы Инчукал-
нского края № 22-46§ от 17 декабря 2014 года «О 
каталоге должностей самоуправления Инчукал-
нского края».

• Утвердить Обязательные правила № 14/2015 «О 
бюджете самоуправления Инчукалнского края на 
2016 год».

• И др. 

SIA „Vangažu namsaimnieks” mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod kustamo mantu – komunālo mašīnu ar agregātiem: 
• komunālā mašīna LAI-MU AB LM385, reģ. nr. T3395LH; 
• zāles pļāvējs SCHELL GRUTECHNIK FSM2400M;
• ielu slaucīšanas un mazgāšanas birste ZM 1600, AGETA 

1600-03; 
• sniega tīrāmā lāpsta FS1600VLA; 
• smilšu kaisītājs ICE MASTER,  WIEDENMANN DR-89192.  

Kustamā manta tiek pārdota izsolē kā kustamās  mantas 
kopums par nosacīto cenu 10 085,00 EUR (desmit tūkstoši 
astoņdesmit pieci euro, 00 centu) bez PVN 21%, ar nodroši-
nājumu 1008,50 EUR, dalības maksu 10,00 EUR, izsoles soli – 
100,00 EUR.

Izsole notiks 2016. gada 25. janvārī plkst. 12.00 SIA „Vangažu 
namsaimnieks” Gaujas ielā 6, Vangažos, Inčukalna novadā, teh-
niskā direktora kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA „Vangažu namsaim-
nieks” mājaslapā www.vnams.lv. Informācija pa tālruni 67998694.

Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 25. janvārim plkst. 10.00 
elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi  namsaim-
nieks@vangazi.lv vai personiski SIA „Vangažu namsaimnieks” 
juridiskajā adresē: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, pie 
sabiedrības jurista darba dienās no 8.30. līdz 17.00. 

SIA „Vangažu namsaimnieks” informē, ka ir pabeigti 
būvdarbi projektiem „Katlumājas ar šķeldas katliem 1.1 MW 
un 1.4 MW tehniskā projekta izstrāde un būvniecība Miera 
ielā 1, Inčukalnā” un „Katlumājas rekonstrukcija ar divu jau-
nu šķeldas katlu 1.4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 
41, Gaujā”, kuri tika realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi 
centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaug-

stināšanai” ietvaros realizējamam projektam „Siltumener-
ģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot 
fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem” 
saskaņā ar Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūra” noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma  
Nr.L-PCS-15-0132).

Abas katlumājas ir nodotas ekspluatācijā un jau šobrīd 
nodrošina Inčukalna novada iedzīvotājus ar siltumener-
ģiju. 

Ir pabeigti būvdarbi projektam „Siltumtrašu rekonstruk-
cija Gaujaslīču ielā Gaujā, Inčukalna novadā, un siltumtrašu 
izbūve pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielu Inčukalnā”, kuri 
tika realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3. darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltum-
apgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros 
realizējamam projektam „Siltumenerģijas zudumu samazi-
nāšana pārvades un sadales sistēmās” saskaņā ar Valsts 
aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” no-
slēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.L-PCS-15-0131).

IZSOLE

PROJEKTI

Inčukalna novada domes svarīgākie  
lēmumi decembrī

Наиболее важные решения, принятые Думой 
Инчукалнского края в декабре 

Paziņojums par kustamās mantas izsoli

Paziņojums par realizētajiem projektiem
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Naktī uz svētdienu, 13. decem-
brī, Inčukalna centrā tika izpostīti 
gan Ziemassvētku eglīšu rotājumi, 
gan laternu stabi.

Ar nožēlu jāsecina, ka kārtējo 
reizi atrodas cilvēki, kuri neciena 
svētku laiku, svētku noformējumu, 
ieguldīto darbu un līdzekļus. Kā jau 
minēts iepriekš, naktī uz svētdienu 
Inčukalna centrā uzdarbojās vairāki 
vandaļi, kuri tikai sev zināmu iemes-
lu dēļ pilnībā sabojāja gan Ziemas-
svētku egli un rotājumus, izraujot 
vadus, salaužot rotājumus vairākās 
daļās, samīdot apgaismojuma pro-
žektorus, kā arī saliecot un sabojā-
jot laternu stabus. 

Uz notikuma vietu tika izsaukta 
Valsts policija. Inčukalna novada 
dome ir aprēķinājusi nodarīto zau-
dējumu apmērus un iesniegusi visus 
nepieciešamos dokumentus polici-
jai. Notiek izmeklēšana. 

Arnis Uzuliņš,  
Inčukalna pagasta Pašvaldības 

ēku un teritoriju apsaimniekošanas 
daļas vadītājs

Policijas  
operatīvā rīcība

Reģionālās pašvaldības po-
licijas Inčukalna novada nodaļā 
(turpmāk – RPP INN) pusnaktī no 
12. decembra uz 13. decembri tika 
saņemta informācija par to, ka pa 
Sociālā dienesta jumtu staigā per-
sonas. Atrodoties Vangažos, RPP 
INN darbinieki operatīvi reaģēja 
uz izsaukumu un, ierodoties noti-
kuma vietā, sastapa nepilngadīgas 
personas, kuras atradās alkohola 
reibuma stāvoklī un staigāja pa 
Sociālā dienesta jumtu. Jaunie-
šiem tika sastādīti administratīvā 
pārkāpuma protokoli pēc LAPK 
171.1. panta pirmās daļas „Par 
alkoholisko dzērienu vai citu ap-
reibinošo vielu lietošanu vai at-
rašanos alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 
to izdarījis nepilngadīgais”. Tur-
pinot patrulēšanu Inčukalnā, RPP 
INN darbinieki pamanīja, ka bēr-
nu laukumā ir sabojātas Ziemas-
svētku dekorācijas, Ziemassvētku 
egle, kā arī salocītas un izkusti-
nātas laternas. Radās aizdomas, 
ka iepriekšminētās huligāniskās 
darbības bērnu laukumā varētu 
būt veikuši jaunieši, kuriem nu-
pat kā bija sastādīti administra-
tīvā pārkāpuma protokoli. RPP 
INN darbinieki nodeva informāciju 
Valsts policijas Siguldas iecirkņa 
darbiniekiem, pēc kuru turpmāka-
jām darbībām apstiprinājās fakts, 
ka RPP INN darbinieku aizturētie 
jaunieši, kuri, būdami nepilngadīgi, 
atradās alkohola reibuma stāvoklī, 
ir tie paši, kas izdemolēja Ziemas-
svētku dekorācijas. Lieta atrodas 
Valsts policijā.

Zintis Šaicāns, 
RPP INN priekšnieks 

Tas ir ne tikai izzinošs ceļvedis, 
bet krāšņs ceļojums skaistos zī-
mējumos un aizraujošos aprakstos. 
Ceļvedī iekļauta informācija par 
visiem novadiem Gaujas Nacionā-
lajā parkā, tostarp arī Inčukalna 
novadu.

Ceļvedis papildināts arī ar inte-
resantiem uzdevumiem mazāka-
jiem ceļotājiem. 

Visa informācija par „EnterG-
auja” un tūrismu Gaujas Nacionā-
lajā parkā apkopota mājas lapā  
www.energauja.lv.

Inčukalna novada mājas lapā ie-
spējams noskatīties arī sižetu par 
tūrismu un atpūtu Inčukalna novadā, 
kas tapis „EnterGauja” (Gaujas Na-
cionālā parka klastera) ietvaros. 

Inčukalna novadā ceļvedis tū-
ristiem pieejams Vangažu pilsētas 
pārvaldē, bet Inčukalnā Klientu ap-
kalpošanas centrā pēc tā atklāšanas 
jau šogad. 

Ceļvedis ģimenēm ar bērniem, 
video un citi materiāli tapuši pro-
jekta „Gaujas Nacionālā parka 
tūrisma klastera attīstība” ietva-

ros, ko realizē Gaujas Nacionālā 
parka tūrisma biedrība. Biedrība ir 
02.07.2012. ir noslēgusi līgumu Nr. 
KAP/2.3.2.3.0./12/01/001 ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru par 
projekta īstenošanu, ko līdzfinansē 
Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

 Jana Bunkus 

Sagaidījām Jauno 2016. gadu. 
Sirsnīgs paldies visiem mūsu lasī-
tājiem, draugiem, atbalstītājiem, 
kuri mūs sveica un sveiks Inčukalna 
novada bibliotēkas 70 gadu jubilejā. 
Mēs katrs kaut ko vēlamies mainīt 
savā dzīvē, kaut ko saglabāt… Bib-
liotēkas darbinieki un lasītāji tā ce-
rēja, ka atradīsies vieta un līdzekļi, 
lai paplašinātu telpas, bet….Tomēr 
mēs ticam, ka nākotnē bibliotēka 
paplašinās savas telpas, jo bērni at-
nāk uz bibliotēku un viņiem nav, kā 
citās bibliotēkās, bērnu stūrīša, kur 
varētu parotaļāties, palasīt kādu 
grāmatiņu, paskatīties attēlus, pa-
klausīties muzikālās grāmatiņas. Tā 
taču rodas mīlestība uz grāmatām 
no mazotnes. Varbūt mūsu deputāti, 
dome sarosīsies un ilgi lolotā cerība 
īstenosies.

Bibliotēkā ir bērnu grāmatas – 
„Nāc un ieritinies azotē”, „Vienkārši 
izgatavojamu spēļu pasaulē”, „Run-
ča vakariņas”, „Eņģelīša ceļojums”, 

„Ucipuci meklē mājas”, „Kas notiek 

naktī, kamēr tu guli?”, „Labais di-
nozaurs”, „Cekulaina zīle dzied” utt. 
Vecāki, ievediet savu bērniņu biblio-
tēkā, paveriet savam mīlulītim brī-
nišķīgo grāmatu pasauli! 

Esam iegādājušies pasau-
les bestsellerus – Dž. Voltera 

„Skaistās drupas” pārsteidz gan ar 
notikumu norisi, gan ar tēlu rak-
sturiem; K. Harisons romānā „Ne-
prātīgi iemīlējies” mūs iepazīstina 
ar attiecību valdzinājumu, dinamis-
mu un dramatismu Dienviditālijā; 
Dž. Heiere romānā „Venēcijas mīla” 

trāpīgi un komiski ataino liekulības 
tirgu smalkajās aprindās, ko var 
salīdzināt arī ar mūsu valstī no-
tiekošo; M. Sils mūs iepazīstina ar 

„Vēstulēm no Āfrikas”, bet H. Sils 
grāmatā „Aukstās upes” stāsta par 
piedzīvojumiem, braucot ar laivām 
ekspedīcijās; Tomass Šēbergs pa-
ver aizkaru uz slavenā, talantīgā 
kinorežisora Ingmara Bergmaņa 
dzīvi un mīlu grāmatā „Ingmars 
Bergmanis”, tas ir stāsts par spē-
cīgām kaislībām, mīlestību, seksu, 
nodevību. 

Mēs saviem lasītājiem vienmēr 
cenšamies iegādāties grāmatu 
jaunumus, vienmēr sekojam jauniz-
devumiem visās grāmatu izdevnie-
cībās un tad pasūtām mūs intere-
sējošo literatūru. 

Ko gribam vēlēt 2016. gadā? 
Svarīgākā mūsu dzīvē ir ģimene. 
Jācenšas vienam otru uzklausīt, 
noregulēt attiecības ar visu paau-
džu ģimenes locekļiem, būt iejūtī-
giem, saprotošiem, mīlošiem, tad 
viss izdosies. 

Māra Aleksejeva, Inčukalna 
novada bibliotēkas bibliotekāre 

Fizisku aktivitāšu bagāts bija bērnu un jau-
niešu attīstības centra „Gauja” audzēkņu aiz-
vadītais Ziemassvētku un skolēnu brīvdienu 
laiks.

19. decembrī Inčukalna sporta kompleksa ba-
seinā risinājās bērnu Ziemassvētku peldēšanas 
sacensības „Gaujas jaunie talanti 2015”. Ūdens-
celiņos peldētprasmi apliecināja aptuveni 70 bēr-
nu vecumā no 5 līdz 13 gadiem. Brīvajā stilā paši 
mazākie sacentās 25 m distancē, vidējā grupa – 
50 m, kamēr vecākie spēkojās 100 m peldējumā 
brīvajā stilā un uz muguras. Sagatavotākajiem 
peldētājiem bija iespēja izmēģināt spēkus arī 50 
m brasā. Baseinā parādītie rezultāti apliecināja, 
cik sekmīgs bijis peldēšanas treneru Raitas La-
pas, Pāvela Kondrahina un Diānas Ņikitinas darbs. 
Mazie peldētāji, kuri nodarbības sākuši tikai aiz-
vadītajā rudenī, nu spēj ne vien saviem spēkiem 
noturēties virs ūdens, bet pieveikt arī 25 m dis-
tanci ar laika kontroli! Sacensību organizatori ir 
pateicīgi novada bērnu sporta sponsoriem – fir-
mām „Rāmkalni”, „Guliver” un „Forevers” –, kas 
sarūpēja balvas visiem dalībniekiem un medaļas 
sacensību uzvarētājiem.

Savukārt laikā no 20. līdz 27. decembrim cen-
tra „Gauja” 25 jaunie džudisti piedalījās treniņ-
nometnē „Gauja Winter Camp 2015” Limbažu 
Olimpiskajā centrā. Treneru Leonīda Kuzņecova 
un Ričarda Kapičonoka vadībā džudisti inten-
sīvos treniņos pilnveidoja savu fizisko sagata-

votību. Nodarbības ar dažādiem vieglatlētikas 
elementiem risinājās Olimpiskā centra slēgtajā 
manēžā, turpat bērni sacentās arī futbola turnī-
rā. Brīvajā laikā nometnes dalībnieki izmēģināja 
spēkus galda tenisā, novusā, šahā, dambretē 
un domino spēlē. Savukārt 24. decembra vaka-
rā jaunos džudistus ar dāvanu maisu apciemoja 
Ziemassvētku vecītis. Aizvadītā nometne risinā-
jās teicamos treniņu un sadzīves apstākļos. Par 

to paldies visiem Olimpiskā centra darbiniekiem 
un direktorei Baibai Martinsonei. Paldies arī jau 
tradicionālajiem centra „Gauja” džudo labvē-
ļiem – firmām: „Izoterms”, „Guliver” un „Fore-
vers”. Šie bērnu sporta atbalstītāji apmaksāja 
īpašu piemiņas cepurīšu izgatavošanu, kā arī 
sedza daļu izdevumu par džudistu uzturēšanos 
treniņnometnē.

Dmitrijs Tončinskis 

Inčukalnā 
uzdarbojas 
vandaļi

Iznācis „EnterGauja” tūrisma ceļvedis ģimenēm ar  
bērniem „Susuriņa piedzīvojumi Gaujas Nacionālajā parkā”

„Gaujas” audzēkņi aizvadījuši sportiskas brīvdienas

Mīlestības pilnu 2016. gadu!

Inčukalna bibliotēkas vadītāja Vija Onskule un bibliotekāre Māra Aleksejeva kopā ar 
kolēģi no Garkalnes bibliotēkas Olgu Pozņaku
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Novembris, lai arī gada tum-
šākais mēnesis, Vangažu kultū-
ras namā ienesa pirmās ziemas 
svētku noskaņas, kas turpinā-
jās līdz pat gada noslēgumam.

Novembra beigās Vangažu kul-
tūras namā mūsu prasmīgā un 
čaklā pensionāru biedrība veidoja 
izstādi „Ziemas pasaka”. Izstādē 
kā īstā pasakā bija dažādās teh-
nikās veidoti rūķi, Ziemassvētku 
vecīši, sniegavīri, dažādas kom-

pozīcijas un atsevišķi darbi par 
ziemas tēmu. Izstādē ar glezno-
jumiem un keramiku piedalījās 
Vangažu Mākslas skolas audzēk-
ņi. Izstādi apmeklēja ļoti daudz 
interesentu un priecājās par Zie-
massvētku noskaņām! 

Eglīt,  
iededzies!

30. novembrī pie Vangažu pār-
valdes ar jauniem 
rotājumiem iedegās 
pilsētas lielā egle. 
Mūsu egli iededza 
Vangažu pārvaldes 
vadītājs Juris Jaku-
bovskis un Inčukal-
na novada domes 
priekšsēdētāja viet-
niece Ludmila Vo-
robjova. Pie mums 
bija ieradies Rūķis, 
kas kopā ar bērniem 
gāja rotaļās, un ar 
p r i e k š n e s u m i e m 
uzstājās bērnu vo-
kālais ansamblis 

„Karuselis’”, teātra 
studija „Pigoriņi” un 
sieviešu vokālais 
ansamblis „Kaprīze”. 
Uz egles iedegša-
nu kuplā skaitā bija 
ieradušies Vangažu 
iedzīvotāji, kuri tika 
cienāti ar siltu tēju, 
piparkūkām un kon-
fektēm, tās sarūpē-
ja Inčukalna novada 
dome.

7. decembrī Van-
gažu kultūras nama 
kolektīvi – bērnu 
vokālais ansamblis 

„Karuselis” un sieviešu vokālais 
ansamblis „Kaprīze” – iededza 
egli Gaujā.

Ziemassvētkus  
gaidot

Ceturtajā Adventē Vangažu kul-
tūras namā notika Ziemassvētku 
koncertuzvedums „Ziemassvētkus 
gaidot”. Koncertuzvedumā tradi-
cionāli ar izrādi uzstājās teātra 
studija „Piogoriņi” (vadītāja Evija 
Ozola). Lugas gaitā skaisti ievijās 
dziesmas un dejas.

Deju kolektīvs „Pīlādzītis” (va-
dītāja Ilona Petrovska, koncert-
meistare Aļona Kolčina) savos 
jaunajos tērpos uzstājās ar krāš-
ņu „Dāvanu deju” un deju no svēt-

ku repertuāra „Vēderiņš 
burkšķ”.

Bērnu vokālais ansamb-
lis „Karuselis” (vadītāja 
Liene Nesteroviča) ievadī-
ja koncertu un radīja tuvo 
svētku noskaņu ar Zie-
massvētku dziesmām „Pi-
parkūku sauja” un „Svētku 
eglīte”. „Karuseļa” lielākie 
dziedātāji koncerta noslē-
gumā dziedāja dziesmas 

„Leduspuķes” un „Šai naktī”.
Estrādes deju grupa 

„Ciprese” (vadītāja Ilona 
Petrovska) dejoja Ziemas-
svētkiem gatavotās dejas 
un piedalījās kā rūķi arī lu-
gas darbībā.

Koncertuzvedums no-
ritēja sirsnīgā un gaišā 
noskaņā. Paldies visiem 
dejotājiem, dziedātājiem, 
teātra spēlētājiem un ko-
lektīvu vadītājiem par ie-
guldīto darbu un svētku 

noskaņas radīšanu gaišākajiem 
un sirsnīgākajiem gada svētkiem – 
Ziemassvētkiem!

Paldies Inčukalna novada do-
mei par „Pīlādzīša” jaunajiem un 
krāšņajiem tērpiem! 23. decem-
bra vakarā Vangažu EKB draudze 

„Roždestvo” tradicionāli Ziemas-
svētku priekšvakarā mūsu iedzī-
votājiem dāvināja krāšņu uzvedu-
mu „Svarīgākā dāvana”. Ludziņa 
rosināja pārdomas par svarīgāka-
jām lietām un vērtībām dzīvē. 

26. decembrī Inčukalna novada 
dome aicināja bērnus uz pašvaldī-
bas eglīti ar Ditas Balčus teātra 
izrādi „Princese uz zirņa”. Ar in-
teresi un aizrautību bērni skatījās 
šo pazīstamo pasaku profesionā-
lu aktieru izpildījumā. Viesos bija 
arī Ziemassvētku vecītis ar dāva-
nu maisu.

Vārdi ar domu, vārdi ar spēku – 
laimīgu Jauno gadu!

 Evija Ozola 

Skolā gads sākas septembrī, tā-
pēc gadu mija skolā ir tikai neliela 
pauze – gluži kā komats gara tei-
kuma vidū. Pārdomājot aizgājušo 
Kazas gadu, ir jākonstatē, ka In-
čukalna pamatskolas 2015. gads ir 
bijis darbīgs un notikumiem bagāts. 
Mūsu darba rezultāti nav apskatā-
mi kā jaunas mājas, noasfaltētas ie-
las vai iestādīts augļu dārzs. Mūsu 
ieguldījums ir mūsu nākotnē – mūsu 
bērnos.

Esam ielikuši zināšanu un pras-
mju pamatus un sagatavojuši tā-
lākām skolām divdesmit vienu 
apzinīgu un jauku skolēnu. Esam 
šo skolēnu vietā saņēmuši vese-
lus četrdesmit dzīvespriecīgus un 
aktīvus pirmklasniekus un divdes-
mit sešus tikpat dzīvespriecīgus, 
zinātkārus un enerģiskus „Mazās 
skoliņas” bērnus. Esam kļuvuši ba-
gātāki – tieši par sešdesmit sešiem 
mazajiem bērniem un diviem peda-
gogiem – pirmās klases audzinātā-
ju Antru Upīti un skolas direktoru 
Kasparu Kiri.

Nozīmīgs notikums skolas vēstu-
rē ir arī divu „Goda novadnieka” ti-
tulu ieguvušu skolotāju sumināšana 
valsts svētkos. Priecājamies par bi-
jušo skolas sākumskolas skolotāju 
Teklu Akmentiņu, kas skolai veltī-
jusi vairāk nekā piecdesmit darba 

gadu, un direktora vietnieci izglītī-
bas jomā Irēnu Ņikitinu, kas skolas 
mācību darbu vada un koordinē jau 
divdesmit piecus gadus. 

Arī Inčukalna starošana, skolas 
direktora saplānota, šoruden ie-
saistīja darbos skolēnus, skolotājus, 

vecākus un arī skolas darbiniekus. 
Pašiem ir liels prieks un gandarī-
jums, ka izdevās tik labi, ka ļaudis 
īpaši brauca uz Inčukalnu, lai novēr-
tētu, kā mums sanācis.

Arī mācību saturā 2015. gadā 
ir notikušas izmaiņas – ir iesākta 
priekšmeta „Datorika” aprobāci-
ja pirmajās un ceturtajās klasēs. 
Bērni ar lielu interesi piedalās 
šajās mācību stundās un gaida tās 
ar nepacietību. Priecājamies, ka 
trešā klase aktīvi piedalās projektā 

„Sporto visa klase” un visa skola ir 
iesaistījusies veselību veicinošo 
skolu kustībā. Skolā bez parasta-
jām mācību stundām ir iespēja ie-
saistīties daudzās aktivitātēs. Par 
to visu sīkāk un arī par daudz ko 
citu var izlasīt mūsu skolas mājas 
lapā www.incukalnapsk.lv, kas arī 
šogad ieguvusi jaunu izskatu.

Ir daudz paveikts, vēl ļoti daudz 
ko vēlamies paveikt, un tas ir vieg-
lāk iespējams, darbojoties kopīgiem 
spēkiem komandā – pašvaldība – 
skolotājs – bērns – vecāki. Paldies 
jums par sadarbību 2015. gadā, un 
veiksmīgu, saticīgu un veselīgu 
mums visiem Jauno gadu!

Zinta Nolberga 

Pasākumi Vangažu 
kultūras namā  
janvārī

Piektdien, 15. janvārī 
plkst. 17.30 Ziemas spēles un 

rotaļas pie kultūras nama.
plkst. 18.30 kultūras namā krā-

saina un atraktīva izrāde bērniem 
„Medus rausis”. Tajā stāstīts par 
darbiem un nedarbiem, par prieku, 
draudzību, iejūtību, līdzjūtību, par 
savstarpēju atbalstu un palīdzību. 
Darbojas Ruksis Žanis tirgotājs, 
saimnieciskā Lācene, dārznieks 
Ezis, Žagata, Vāvere un Mizgrau-
zis Visgrauzis. 

Ieeja brīva.
Sestdien, 16. janvārī, plkst. 

23.00 Nakts diskotēka. 
Ieeja 5 eiro.

Trešdien, 20. janvārī, Barikā-
žu aizstāvju atceres dienā plkst. 
20.00 

Andreja Verhoustinska doku-
mentālā filma „Īvāns”. Skaisti 
veidota filma par cilvēku, kurš nav 
nodevis savus ideālus. 

Ieeja 2 eiro.

Komats mācību gada vidū

Ziemassvētku koncertā skolēnu korim pievienojās arī skolotājas

Ziemassvētku laika priekus savā izrādē izspēlē-
ja arī teātra studija „Pigoriņi”

Skaistais svētku laiks arī Vangažu kultūras namā

Vangažu Pensionāru biedrības izstāde uzbūra īstas ziemas pasakas noskaņasMazie rūķīši no „Pīlādzīša” jaunajos tērpos pēc „Dā-
vanu dejas”
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Cilvēkiem pieņemts dzīvot ne-
vis šodien, bet ilgoties pēc kaut kā 
nākotnē. Tieši tāpēc dažreiz gadās 
kaut kam svarīgam paskriet garām. 
Tikai ar nodzīvotajiem gadiem kopā 
atnāk pieredze, ka jāpriecājas taču 
par katru dienu, pat ja tā ir lietaina, 
miglaina un pavisam mūsu izpratnei 
par ziemu neatbilstoša. Nu jau gan 
atnācis sals, kas vieš cerību, ka drī-
zumā varētu būt arī sniegs. Līdzīgi 
gadās arī ar notikumiem – pat ja 
tas ir pagājis it kā nemanot, tomēr 
tas, iespējams, atstājis pēdas mūsu 
dzīvē... un pavisam noteikti – pēdas 
mūsu nelielā novada vēsturē.

Aizgājis vēl viens gads, un par 
aizejošiem – tikai labu! Un ir jau arī 
daudz laba, ko minēt. 

Pirmā pozitīvā atziņa ir prieks 
par to, ka Inčukalna tautas nams, 
pateicoties pašvaldības atbalstam 
un daudzu entuziastu dalībai, arī 
šogad ir veiksmīgi realizējis savu 
galveno un vissvarīgāko funkciju – 
mūsu latviešu tautas nemateriā-
lās kultūras saglabāšanu. Mūsu 
novadā vēl joprojām skan latvie-
šu dziesmas divu koru izpildījumā, 
tiek dejotas latviešu tautas dejas, 
piesaistot aizvien jaunus dažāda 
gadagājuma interesentus, skan 
pūtēju orķestra skaņdarbi mazu 
un lielu muzikantu izpildījumā, tiek 
spēlēts teātris, ko Inčukalna tau-
tas namā darīja jau kopš pagājušā 
gadsimta sākuma. Tiek koptas un 
uzturētas arī mūsdienīgākas tra-
dīcijas – jaunas izstādes vismaz 
četras reizes gadā, Mākslas dienas 
pavasara sākumā, Deju svētki mai-
ja vidū un sadejošanās Vilku mē-
nesī, karnevāls ap Veco Jaungadu, 
Lieldienu jampadracis, Dzejas die-
nas un Ziemassvētku eglītes svēt-
ki. Un pat tad, kad būs nolietojies 
gludais asfalts vai svaigi krāsotā 
ēkas fasāde, latviešu tautas dzies-
ma un deja izdzīvos, pateicoties 
cilvēkiem, kas dziedādami un dejo-
dami prot aizmirst par ikdienas rū-
pēm. Un kurš gan teiks, ka tas nav 
svarīgi? Materiālajā pasaulē īpaši 

svarīgas ir tieši garīgās vērtības, jo 
cilvēks jau nedzīvo no maizes vien.

Tomēr arī materiālā pasaule 
mums ir tepat blakus, un, protams, 
mums ir vajadzīgs gan jauns asfalts, 
gan kanalizācija, gan svaigi krāso-
tas ēkas. Tāpēc otrā pozitīvā atziņa 
ir prieks par jauno būvi – brīvdabas 
estrādi parkā, kurā ir jau notikuši 10 
svētki. Dejotāji – kopā 18 kolektīvu – 
savos svētkos maijā varēja priecā-
ties par iespēju plaši izdejoties uz 
jaunās grīdas. Mazo „Minkānu” labs 
simtiņš lēca pa visām peļķēm. Pir-
mo reizi septembra Dzejas dienas 
šogad pēc ilgiem laikiem nebiedēja 
skatītājus ar slapjumu, jo bija ērta 
sēdēšana uz kora podestiem, zem 
jumta. Estrādē spēlējošie balles 
muzikanti bija pasargāti no tekoša 
jumta vai trūcīga apgaismojuma, jo 
jaunajai būvei ir arī jauns jumts un 
jauna paceļama prožektoru ierīce, 
kas ļauj gaiši un daudzveidīgi iz-
gaismot gan skatuvi, gan muzikan-
tus.

Aizgājušais decembris aizdejoja 
Vilku mēneša tradicionālajās de-
jās, aizrotaļājās Ziemassvētku ro-
taļās, līgani aizlīgoja kopā ar koru 
Ziemassvētku korāļiem. Tomēr gal-
venais sarunu temats, cilvēkiem 
satiekoties, laikam tomēr bija laika 
apstākļi – desmit grādu un pat ne-
daudz vairāk, un kur tad vēl lietus. 
Šajā laikā daudziem gribējās sniegu, 
kaut arī, sniegam uzsniegot, pa-
rasti uzrodas nākamās problēmas, 
par kurām gausties. Vilku mēne-
sis iesākās ar tumsu, bet beidzās 
ar gaismas uzvaru – atkal baltā 
kaza ir stiprāka par vilku kā senajā 
latviešu rotaļā, dienas jau paliek 
garākas, un nav aiz kalniem pavasa-
ris. Labais un gaišais vienmēr uzvar. 
Vilku mēneša danču koncertā 6. 
decembrī to varēja ļoti labi redzēt, 
ārā jau četros pēcpusdienā tumša 
nakts, bet tautas namā sadejojās 
astoņi deju kolektīvi: vidējās paau-
dzes deju kolektīva „Virši” uzticīgie 
draugi un domubiedri no Rīgas – 

„Rēvele”, „Pērle”, „Rīdzenieks”, „Ar-

nika” no Carnikavas, „Cīpars” no 
Stopiņiem un „Sadancis” no Liepas 
pagasta, kā arī pašmāju bērnu deju 
kolektīvs „Minkāns” un LG („labāko 
gadu”) „Virši”. Divu stundu garais 
koncerts paskrēja vienā mirklī, jo 
latviešu tautas deju raksti un dejo-
tāju tērpi bija krāsaini un daudzvei-
dīgi, garlaikoties laika nebija. „Virši” 
kopā ar vadītāju bija pacentušies 
draugus uzņemt siltā un mājīgā at-
mosfērā, un dejošana turpinājās vēl 
labu laiku pēc koncerta.

Ziemassvētku tirdziņa laikā 
13. decembrī bez parastajiem 
labumiem, ko prasmīgi reklamē-
ja Suņuks laukumā pie Inčukalna 
novada domes, cilvēkiem tautas 
namā bija iespēja priecāties par 
mūsu novada bērnu līnijdejotāju 
priekšnesumiem. Šogad viņiem 
bija īpaši labi sasniegumi gan vie-
tējā mēroga, gan starptautiskās 
sacensībās, un par to jāsaka pal-
dies skolotājai Kitijai Vāverei, kas 
centīgi māca mazākajiem mūsdie-
nīgos deju soļus likt izteiksmīgi un 
ritmiski. Vienīgi ļoti nepatīkams 
pārsteigums no rīta visiem bija iz-
postītā egle un sabojātie gaismas 

stabi bērnu laukumā. Te ir vērts 
mums aizdomāties: ja redzam 
kādu darot sliktas lietas, nepaie-
sim vienaldzīgi garām, apturēsim. 

Klusas un sirsnīgas Ziemassvēt-
ku noskaņas tautas namā ienesa 
koncertuzvedums 18. decembrī 

„Kluso nakšu pieskāriens”, kurā 
klausījāmies dzeju mūsu novad-
nieces aktrises Anitas Grūbes iz-
pildījumā un dziesmas komponista 
Māra Lasmaņa un solistes Ingūnas 
Kalniņas izpildījumā. Bet Otrajos 
Ziemassvētkos, 26. decembrī, 
zāli pieskandināja bērnu balsis 
un Ziemassvētku vecīša vēlējumi. 
Šogad bērniem tika uzburta 
pasaku karaļvalsts ar pavisam 
īstu Princesi, Princi, Karalieni un 
Ākstu, kuri stāstīja stāstu par 
Princesi uz zirņa. Pēc rotaļām 
kopā ar „augstdzimušajiem” pa-
sakas varoņiem bērni tikās ar 
Vecīti un saņēma Inčukalna 
novada pašvaldības sarūpētās 
dāvaniņas. Atkal skanēja skaļi iz-
teiktas pārdomas par sniega trū-
kumu Ziemassvētkos... un notika 
brīnums! Tieši gaišajā dienas vidū 
pār Inčukalnu parādījās pasakai-
ni skaista, liela, spilgti krāsaina, 
pilnīgi vesela Ziemassvētku vara-
vīksne! Atlika tikai paņemt lāpstu 
un skriet pēc Sprīdīša padoma no-
rakto naudas podu izrakt tur, kur 
varavīksne sākās. 

Decembra nogalē ir vairāk pozi-
tīvu emociju – prieks par svētkiem, 
iespēja vairāk laika pavadīt kopā 
ar savu ģimeni, iespēja veltīt vai-
rāk uzmanības saviem draugiem, 
kaimiņiem, paņemt atelpas brīdi, 
atcerēties visu labo, kas šogad 
noticis. Apstāties un, paskatoties 
debesīs, ieraudzīt brīnumskaistu 
varavīksni vai spožas agrāk nere-
dzētas zvaigznes. Paldies visiem, 
kas savu māju pagalmos un logos 
ir iedeguši gaismiņas. Lai mums 
visiem saticīgs, veselīgs, veik-
smīgs un gaišs Jaunais gads un 
spējas arī drūmā laikā saskatīt 
varavīksni!

Zinta Nolberga 

Inčukalna tautas 
nama pasākumi 
2016. gada janvārī

Sestdien, 9. janvārī, 14.00
Novada pensionāru GADA 

BALLE
Jūs Jaunajā 2016. gadā 

sveiks Ēriks LOKS ar skaistām 
dziesmām 

Balles muzikants Vilnis Da-
ņiļēvičs 

Novada dome un citi labvēļi 
būs sarūpējuši cienastu

Uz pasākumu var nokļūt ar 
autobusu 13.00 pa maršrutu: 

„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnie-
ki–Vangaži–Vangaži „Brālis”–
Vangažu stacija–„Sēnīte”–In-
čukalns 

Svētdien, 10. janvārī, 18.00 
Inčukalna amatierteātra iz-

rāde
Klēra Būza „Sievietes, sie-

vietes”
/satīriska komēdija/
Ieeja: 2 eiro /biļetes ie-

priekšpārdošanā Inčukalna 
tautas namā un Inčukalna bib-
liotēkā/

Sestdien, 16. janvārī, 19.00–
01.00

Vecā labā Jaungada KAR-
NEVĀLS „Svešās zemēs 
esot jauki”

Visi nākam maskās – labā-
kās tiks novērtētas ar balvām!

Pasaulīgi priekšnesumi eks-
kluzīvā kompānijā un intere-
santi pavadīts laiks garantēts!

Muzikālo pavadījumu no-
drošinās grupa „Brāļi ROZEN-
TĀLI” no Ventspils

Ieejas maksa iepriekšpārdo-
šanā 5,00 eiro, pasākuma  die-
nā 8,00 eiro

Piektdien, 22. janvārī, 16.00
Inčukalna Mākslinieku ko-

pas dalībnieku
Silvijas Aueres (gleznas) 

un Jurija Deņisova (fotopor-
treti) 

Izstādes atklāšana
Visi mīļi aicināti!

Piektdien, 22. janvārī, 18.00
Lailas Pakalniņas spēlfil-

ma „Ausma”
/Tās centrā ir Latvijas 

vidē adaptēts padomju laika 
stāsts par Pavļiku Morozovu, 
kurš, propagandas iespaidots, 
nodeva savu tēvu padomju 
varas iestādēm. Lailas Pakal-
niņas filmas darbība risinās 20. 
gadsimta 50. gados kolhozā 

„Ausma”, tās galvenais varonis 
ir latviešu zēns Jānis./

Ieeja 2,00 eiro

Svētdien, 24. janvārī, 18.00
1991. gada barikāžu atce-

res pasākums 
Siguldas Tautas teātra dze-

jas izrāde 
Ārija Liepiņa-Stūrniece „Man-

tojums. Arī tā”
Ieeja 2,00 eiro 

2015. gada kalendārs jeb latviskoti DIENRĀDIS 
beidzies! Lai dzīvo Jaunais gads!

Šogad bērniem tika uzburta pasaku karaļvalsts ar pavisam īstu Princesi, Princi, Ka-
ralieni un Ākstu

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši” ar deju „Ai, kājiņas!”
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Inčukalnā

2015. gada 18. februārī Nr. 1 /2015
(protokols Nr. 2–15.§)

Sociālā palīdzība 
Inčukalna novadā 

Precizētā redakcija apstiprināta ar 
2015. gada 15. aprīļa Inčukalna nova-
da domes lēmumu Nr.8–24.§

Grozījumi ar: 21.10.2015. Inčukalna 
novada domes saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/2015.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, 
„Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” 33. panta otro 

daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās da-
ļas 11. punktu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. 
panta sesto daļu un 25. panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr.1036 

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

apakšpunktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Pašvaldības piešķirto pabalstu 

mērķis ir sniegt materiālu atbal-
stu grūtībās nonākušām trūcīgām, 
maznodrošinātām, mazaizsargā-
tām ģimenēm (personām), lai ap-
mierinātu to pamatvajadzības un 
noteiktu darbspējīgo personu līdz-
darbību savas situācijas uzlabošanā. 

2. Saistošie noteikumi nosaka paš-
valdības pabalstu sniegšanas un 
saņemšanas kārtību, papildu no-
sacījumus trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusa iegūšanai, nosacī-
jumus maznodrošinātas ģimenes/
personas statusa noteikšanai per-
sonām (ģimenēm), kuras savu dzī-
vesvietu ir deklarējušas Inčukalna 
novadā, kā arī pabalstu veidus, pa-
balstu apmēru un personas, kurām 
ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā 
arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību.

II. PABALSTU SAŅĒMĒJI 
3. Pabalstu saņēmēji ir personas 

(ģimenes), kuras savu dzīvesvietu 
deklarējušas Inčukalna novadā vai 
pēdējai deklarētai dzīves vietai jā-
būt bijušai Inčukalna novadā. 
3.1. Pabalstu saņēmēji var būt:

3.1.1. trūcīgas ģimenes (perso-
nas), kurām Sociālais dienests 
ir piešķīris trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu;

3.1.2. maznodrošinātas ģimenes 
(personas), kuras atbilst šajos 
noteikumos noteiktajiem maz-
nodrošinātas personas (ģime-
nes) statusa noteikšanas nosa-
cījumiem; 

3.1.3. vientuļie un vienatnē dzī-
vojoši pensionāri vai vientuļas 
personas ar invaliditāti, kuru 
vidējie ienākumi mēnesī nepār-
sniedz 285,00 EUR, un perso-
nu īpašumā var būt ne vairāk 
kā viens nekustamais īpašums, 
viena garāža un viens trans-

porta līdzeklis, tām nepieder 
naudas līdzekļu uzkrājumi, no-
slēgtais uztura līgums neparedz 
pamatvajadzību nodrošinājumu, 
tās nesaņem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas institūcijas sniegtos pa-
kalpojumus, vai tās neatrodas 
ieslodzījumā un nav tiem Civilli-
kuma 188. pantā minēto apgād-
nieku (izņemot mazbērnus), vai 
apgādnieki ir:

3.1.3.1. pensijas vecuma perso-
nas;

3.1.3.2. personas līdz 24 gadu ve-
cumam, kuras izglītojas;

3.1.3.3. objektīvu iemeslu dēļ 
(pašas ir trūcīgas/maznodro-
šinātas personas, personas ar 
invaliditāti, personas ar garīga 
rakstura traucējumiem u.c. pēc 
Sociālā dienesta izvērtējuma) 
tās nevar rūpēties par personu; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015);

3.1.4. daudzbērnu ģimenes (ar 3 
un vairāk nepilngadīgiem bēr-
niem), kuru vidējie ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 285,00 
EUR uz katru ģimenes locekli:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015);

3.1.5. ģimenes, kurās ir bērni ar 
invaliditāti;

3.1.6. bērni bāreņi un bez vecāku 
gādības palikušie bērni, kuriem 
ar Inčukalna novada bāriņtiesas 
lēmumu iecelts aizbildnis vai ar 
Inčukalna novada bāriņtiesas 
lēmumu bērns ievietots audžu-
ģimenē;

3.1.7. ar tuberkulozi slimojošas 
personas ārstēšanās periodā;

3.1.8. politiski represētas perso-
nas;

3.1.9. cienījama vecuma personas 
75, 80, 85, 90 gadu jubilejās un 
katru gadu pēc 90 gadu vecuma 
dzimšanas dienas mēnesī.

III. PAŠVALDĪBAS PABALSTU 
UN TRŪCĪGAS VAI MAZNO-
DROŠINĀTAS PERSONAS 
(ĢIMENES) STATUSA PIEPRA-
SĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBA
4. Lai saņemtu sociālo palīdzību, 

persona vai viņas likumiskais pār-
stāvis vēršas pašvaldības Sociālajā 
dienestā un iesniedz:
4.1. iesniegumu (neattiecas uz 

punktos 3.1.8., 3.1.9. minētajām 
personām);

4.2. iztikas līdzekļu deklarāciju (ti-
kai pieprasot sociālo palīdzību, 
kur nepieciešama personas (ģi-
menes) materiālā stāvokļa izvēr-
tēšana);

4.3. materiālās situācijas novērtē-
šanai nepieciešamos dokumentus, 
par kuriem informācija nav atspo-
guļota SOPA programmā.

5. Sociālā dienesta sociālā darba 
speciālists novērtē ģimenes (lau-
lāto un personu, kurām ir kopēji iz-
devumi par uzturu un kuras mitinās 
vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas ienākumus un mate-
riālo stāvokli, ja tas nepieciešams 
lēmuma pieņemšanai.

6. Pieņemot pirmreizēju klientu, So-
ciālā dienesta sociālā darba spe-
ciālists obligāti apseko klientu tā 
dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas 
apsekošanas aktu.

7. Atkārtoti klienta dzīves apstākļus 
Sociālā dienesta sociālā darba spe-
ciālists novērtē gadījumos, ja tas 
nepieciešams lēmuma pieņemšanai, 
bet ne retāk kā reizi gadā.

8. Sociālā dienesta sociālā darba 
speciālists pēc klienta iesnieguma 
un visu nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas 10 darba dienu laikā 
(maznodrošinātas/trūcīgas ģime-
nes/personas statusa pieprasīša-
nas gadījumā 1 mēneša laikā) pie-
ņem lēmumu par pabalsta/statusa 
piešķiršanu vai atteikumu un rak-
stiski informē personu par pieņemto 
lēmumu.

9. Lēmuma par sociālo palīdzību pie-
ņemšanā tiek ņemta vērā klienta 
līdzdarbība un sociālā darbinieka 
atzinums.

IV. PAPILDU NOSACĪJUMI TRŪ-
CĪGAS PERSONAS (ĢIMENES) 
STATUSA IEGŪŠANAI
10. Izvērtējot ģimenes (personas) ie-

nākumus un materiālo stāvokli tās 
atzīšanai par trūcīgu, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 2010. gada 30. 
marta noteikumu Nr.299 „Noteiku-
mi par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcī-
gu” 19.4. apakšpunktu, šo saistošo 
noteikumu izpratnē par īpašumu 
netiek uzskatīts: 
10.1. viens nekustamais īpašums vai 

tā daļa, kas sastāv no mājokļa un 
zemes līdz 0,240 ha, ja tur savu 
dzīves vietu deklarējis un dzīvo ie-
sniedzējs kopā ar pārējām perso-
nām, kurām ir kopīga saimniecība 
ar iesniedzēju Inčukalna novadā;

10.2. viens mazdārziņš, ja tas netiek 
iznomāts;

10.3. viena garāža viena transporta 
līdzekļa novietošanai, ja tajā ne-
notiek saimnieciskā darbība vai tā 
netiek izīrēta;

10.4. viens transporta līdzeklis, kas 
nav jaunāks par 5 gadiem, ja per-
sona vai mājsaimniecības loceklis 
ir tā īpašnieks vai turētājs; 

10.5. viena lauksaimniecības tehni-
kas vienība, kas atrodas īpašumā 
un nav jaunāka par 5 gadiem, un 
viens velosipēds katram ģimenes 
loceklim. 

10.1 Par parādsaistībām nav uzskatā-
mi kredīti nepieciešamās sadzīves 
tehnikas iegādei (ledusskapis, elek-
triskā vai gāzes plīts, veļasmašīna 
u.c.) un parādi līdz 285,00 EUR par 
apsaimniekošanu un komunālajiem 
pakalpojumiem, izdevumi par elek-
trību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/2015.)

V. NOSACĪJUMI MAZNODROŠI-
NĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) 
STATUSA IEGŪŠANAI
11. Ģimene/persona atzīstama par 

maznodrošinātu, ja:
11.1. vidējie ienākumi mēnesī uz vie-

nu personu nepārsniedz 214,00 
EUR; 

11.2. tai nepieder naudas līdzekļu 
uzkrājumi, vērtspapīri vai īpa-
šums;

11.3. tā nav noslēgusi uztura līgu-
mu;

11.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijas sniegtos pakalpo-
jumus vai tā neatrodas ieslodzī-
jumā;

11.5. persona ir reģistrējusies No-
darbinātības valsts aģentūrā kā 
bezdarbnieks, izņemot Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 37. panta pirmajā daļā 
minētos gadījumus.

12. Maznodrošinātas ģimenes/perso-
nas statusu piešķir uz 3 mēnešiem 
ģimenēm/personām, kurās ir darb-
spējīgas personas, uz 6 mēnešiem 
ģimenei/personai, kurā nav darb-
spējīgas personas.

13. Par īpašumu šo saistošo noteiku-
mu izpratnē netiek uzskatīts:
13.1. viens nekustamais īpašums 

vai tā daļa, kas sastāv no mājok-
ļa un zemes līdz 0,240 ha, ja tur 
savu dzīves vietu deklarējis un 
dzīvo iesniedzējs kopā ar pārējām 
personām, kurām ir kopīga saim-
niecība ar iesniedzēju Inčukalna 
novadā;

13.2. viens mazdārziņš, ja tas netiek 
iznomāts;

13.3. viena garāža viena transporta 
līdzekļa novietošanai, ja tajā ne-
notiek saimnieciskā darbība vai tā 
netiek izīrēta;

13.4. viens transporta līdzeklis, kas 
nav jaunāks par 5 gadiem, ja per-
sona vai mājsaimniecības loceklis 
ir tā īpašnieks vai turētājs;

13.5. viena lauksaimniecības tehni-
kas vienība, kas atrodas īpašumā 
un nav jaunāka par 5 gadiem, un 
viens velosipēds katram ģimenes 
loceklim. 

13.1 Par parādsaistībām nav uzska-
tāmi kredīti nepieciešamās sadzī-
ves tehnikas iegādei (ledusskapis, 
elektriskā vai gāzes plīts, veļas 
mašīna u.c.) un parādi līdz 285,00 
EUR par apsaimniekošanu un ko-
munālajiem pakalpojumiem, izde-
vumi par elektrību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/2015.)

VI. PABALSTI, KURI PIEŠĶIRA-
MI, IZVĒRTĒJOT MĀJSAIMNIE-
CĪBAS PERSONU IENĀKUMUS 
UN MATERIĀLO STĀVOKLI 
14. Pabalsts garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
tiek piešķirts saskaņā ar MK notei-
kumu „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu lī-
meņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” Nr. 550, 
17.06.2009. nosacījumiem.

15. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts tiek 
piešķirts: 
15.1. Ģimenei (personai), kura savu 

dzīvesvietu deklarējusi un dzīvo 
Inčukalna novadā, pabalstu iz-
maksā skaidrā naudā vai pārskai-
ta uz klienta kontu kredītiestādē, 
vai pakalpojumu sniedzējam pa 
daļām (kurināmā iegādei var pie-
šķirt pilnu summu):
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/2015.)
15.1.1. trūcīgām ģimenēm (per-

sonām) 35,00 EUR x 6 mēneši 

kalendārā gada laikā, kamēr 
spēkā ir statuss;

15.1.2. maznodrošinātām ģime-
nēm (personām) 25,00 EUR x 
6 mēneši kalendārā gada laikā, 
kamēr spēkā ir statuss;

15.1.3. vientuļiem un vienatnē 
dzīvojošiem pensionāriem vai 
vientuļām personām ar inva-
liditāti, kuru vidējie ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 285,00 
EUR, un personu īpašumā var 
būt ne vairāk kā viens nekusta-
mais īpašums, viena garāža un 
viens transporta līdzeklis, tām 
nepieder naudas līdzekļu uzkrā-
jumi, noslēgtais uztura līgums 
neparedz pamatvajadzību no-
drošinājumu, tās nesaņem ilg-
stošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas institūcijas 
sniegtos pakalpojumus, vai tās 
neatrodas ieslodzījumā un tām 
nav Civillikuma 188. pantā mi-
nēto apgādnieku (izņemt maz-
bērnus), vai apgādnieki ir:
15.1.3.1. pensijas vecuma per-

sonas;
15.1.3.2. personas līdz 24 gadu 

vecumam, kuras izglītojas;
15.1.3.3. objektīvu iemeslu dēļ 

(pašas ir trūcīgas/maznodro-
šinātas personas, personas 
ar invaliditāti, personas ar 
garīga rakstura traucēju-
miem u.c. pēc Sociālā die-
nesta izvērtējuma) tās nevar 
rūpēties par personu;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 21.10.2015. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 10/2015).

15.1.3.4. (Svītrots ar 21.10.2015. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 
10/2015);

15.2. Pabalsts tiek piešķirts 25,00 
EUR x 6 mēneši kalendārā gada 
laikā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/2015.)

16. Ēdināšanas pabalsts skolēniem
16.1. Pabalsts tiek piešķirts bēr-

niem, kuri mācās Inčukalna nova-
da mācību iestādēs, noformējot 
dokumentus par katru mācību 
semestri:
16.1.1. bērniem no trūcīgām ģi-

menēm un maznodrošinātām 
ģimenēm;

16.1.2. bērniem ar invaliditāti, 
kuru ģimenes ienākumi nepār-
sniedz 285,00 EUR uz katru 
ģimenes locekli mēnesī.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015.)

16.1.3. bērniem no daudzbērnu 
ģimenēm, kuru ienākumi ne-
pārsniedz 285,00 EUR uz katru 
ģimenes locekli mēnesī. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015.)

16.2. Pabalstam piešķirtie līdzekļi 
tiek pārskaitīti pakalpojumu snie-
dzējiem, kas realizē ēdināšanu 
katrā konkrētā izglītības iestādē 
Inčukalna novadā.

16.3. Ja pašvaldība nevar nodroši-
nāt vidējās izglītības apguvi nova-
da izglītības iestādēs, tad skolē-
niem, kuri mācās citu pašvaldību 
mācību iestādēs un apgūst vidus-
skolas programmu, Sociālais 
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dienests ir tiesīgs piešķirt ēdinā-
šanas pabalstu līdz 30,00 EUR 
mēnesī uz laika periodu no 1. sep-
tembra līdz 31. maijam. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/2015.)

17. Ēdināšanas pabalsts Inčukalna 
novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem
17.1. Pabalsts tiek piešķirts Inču-

kalna novadā deklarētiem bēr-
niem, 

17.2. pabalsta summa tiek pārskai-
tīta pirmsskolas izglītības iestā-
dei: 

17.2.1. trūcīgām ģimenēm – 
40,00 EUR mēnesī uz sta-
tusa piešķiršanas termiņa 
laiku;

17.2.2. maznodrošinātām ģi-
menēm – 20,00 EUR mēnesī 
uz statusa piešķiršanas ter-
miņa laiku;

17.2.3. par bērniem ar invali-
ditāti ģimenēm, kuru vidējie 
ģimenes ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 285,00 EUR 
uz katru ģimenes locekli 
mēnesī, piešķirt 30,00 EUR 
mēnesī uz laika periodu no 
1. septembra līdz 31. mai-
jam.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 21.10.2015. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 10/2015.)

17.2.4. par bērniem no daudz-
bērnu ģimenēm, kuru vidē-
jie ienākumi nepārsniedz 
285,00 EUR uz katru ģime-
nes locekli mēnesī, piešķirt 
20,00 EUR mēnesī uz laika 
periodu no 1. septembra līdz 
31. maijam.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 21.10.2015. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 10/2015)

18. Pabalsts individuālo mācību 
piederumu iegādei, uzsākot jau-
nu mācību gadu bērniem, kuri 
mācās Inčukalna novada vispār-
izglītojošās skolās
18.1. Pabalsts individuālo mācību 

piederumu iegādei, uzsākot jaunu 
mācību gadu, tiek piešķirts:
18.1.1. trūcīgām ģimenēm 45,00 

EUR par katru skolnieku;
18.1.2. maznodrošinātām ģime-

nēm 30,00 EUR par katru skol-
nieku;

18.1.3. par bērniem no daudz-
bērnu ģimenēm, kuru vidējie 
ienākumi nepārsniedz 285,00 
EUR uz katru ģimenes locekli 
mēnesī 30,00 EUR par katru 
skolnieku;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015);

18.1.4. par bērniem ar invaliditāti 
ģimenēm, kuru vidējie ģimenes 
ienākumi nepārsniedz 285,00 
EUR uz katru ģimenes locekli 
mēnesī, piešķirt 30,00 EUR par 
katru skolnieku.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015.)

18.2. Iesniegumi pabalsta saņemša-
nai tiek pieņemti no jūlija mēneša 
pirmās apmeklētāju pieņemšanas 
dienas līdz septembra mēneša 
pēdējai apmeklētāju pieņemša-
nas dienai. 

18.3. Pabalsts mācību līdzekļu iegā-
dei tiek izmaksāts skaidrā naudā 
vai pārskaitot uz klienta kontu 
kredītiestādē.

19. Pabalsts medicīnisko pakalpo-
jumu izdevumu daļējai apmaksai
19.1. Pabalsts medicīnisko pakalpo-

jumu izdevumu daļējai apmaksai 
tiek piešķirts līdz 150,00 EUR vie-
na kalendārā gada laikā ģimenei/
personai:

19.1.1. ar trūcīgas vai mazno-
drošinātas ģimenes/personas 
statusu;

19.1.2. vientuļiem un vienatnē 
dzīvojošiem pensionāriem vai 
vientuļai personai ar invalidi-
tāti, kuras ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 285,00 EUR, un 
personu īpašumā var būt ne 
vairāk kā viens nekustamais 
īpašums, viena garāža un 
viens transporta līdzeklis, 
tām nepieder naudas līdzekļu 
uzkrājumi, noslēgtais uztura 
līgums neparedz pamatva-
jadzību nodrošinājumu, tās 
nesaņem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus, vai tās neat-
rodas ieslodzījumā un tām 
nav Civillikumā 188. pantā 
minēto apgādnieku (izņemot 
mazbērnus), vai apgādnieki 
ir:
19.1.2.1. pensijas vecuma 

personas;
19.1.2.2. personas līdz 24 

gadu vecumam, kuras izglī-
tojas;

19.1.2.3. objektīvu iemes-
lu dēļ (pašas ir trūcīgas/
maznodrošinātas personas, 
personas ar invaliditāti, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem u.c. pēc So-
ciālā dienesta izvērtējuma) 
tās nevar rūpēties par per-
sonu.
(Ar grozījumiem, kas iz-
darīti ar 21.10.2015. sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 
10/2015)

19.2. Lai saņemtu pabalstu, So-
ciālajā dienestā jāiesniedz ie-
sniegums un medicīnisko pakal-
pojumu izdevumu apliecinošu 
dokumentu kopijas, uzrādot ori-
ģinālus, kas izsniegti pēdējo trīs 
mēnešu laikā.

20. Pabalsts aprūpei mājās
20.1. Pabalsts aprūpei mājās tiek 

piešķirts vientuļiem un vienatnē 
dzīvojošiem pensionāriem vai 
vientuļām personām ar invalidi-
tāti, kuru ienākumi nepārsniedz 
285,00 EUR, un personu īpa-
šumā var būt ne vairāk kā viens 
nekustamais īpašums, viena ga-
rāža un viens transporta līdzek-
lis, tām nepieder naudas līdzekļu 
uzkrājumi, noslēgtais uztura 
līgums neparedz pamatvajadzī-
bu nodrošinājumu, tās nesaņem 
ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institū-
cijas sniegtos pakalpojumus, vai 
tās neatrodas ieslodzījumā un 
tām nav Civillikuma 188. pan-
tā minēto apgādnieku (izņemot 
mazbērnus), vai apgādnieki ir:
20.1.1. pensijas vecuma perso-

nas;

20.1.2. personas līdz 24 gadu ve-
cumam, kuras izglītojas;

20.1.3. objektīvu iemeslu dēļ 
(pašas ir trūcīgas/maznodro-
šinātas personas, personas ar 
invaliditāti, personas ar garīga 
rakstura traucējumiem u.c. pēc 
Sociālā dienesta izvērtējuma) 
tās nevar rūpēties par personu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015)

20.2. Pabalstu piešķir pēc ģimenes 
ārsta un sociālā darbinieka no-
vērtējuma līdz 40,00 EUR mēnesī, 
kuras nesaņem Valsts noteikto 
kopšanas pabalstu. 

20.3. Lai saņemtu pabalstu, Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums ar ārsta atzinumu, kā arī 
sociālā darba speciālists veiks 
klienta aprūpes spēju un materiā-
lās situācijas novērtējumu.

VIII. PABALSTI, KURI PIEŠĶI-
RAMI, NEIZVĒRTĒJOT  
MĀJSAIMNIECĪBAS PERSONU 
IENĀKUMUS UN MATERIĀLO 
STĀVOKLI
21. Pabalsts audžuģimenei, kurā 

bērns ievietots ar Inčukalna bāriņ-
tiesas lēmumu; bērniem bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem, kuriem ar Inčukalna 
novada bāriņtiesas lēmumu iecelts 
aizbildnis, kā arī citiem aizbild-
ņiem, kuri ar aizbildnībā esošiem 
bērniem ir deklarēti un faktiski 
dzīvo Inčukalna novadā un nesa-
ņem pabalstu citā novadā, ar kuru 
lēmumu iecelta aizbildnība:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/2015)
21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts 

ikmēneša pabalsts bērna uzturē-
šanai 180,00 EUR apmērā katram 
bērnam (50% no valstī noteiktās 
minimālās algas).

21.2. Ikmēneša pabalsts audžuģi-
menei 60,00 EUR par katru bēr-
nu apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei.

21.3. Lai veiktu piešķirtā pabalsta 
izmaksu, Sociālais dienests ar au-
džuģimeni slēdz līgumu par bērna 
uzturēšanu un pabalsta izmaksas 
kārtību.

21.4. Pabalsts aizbildņa pienākumu 
pildītājam sociālpsiholoģiskās 
saites nostiprināšanai ar bērnu 
piešķirams uz aizbildņa iesniegu-
ma pamata un izmaksājams katru 
mēnesi 30,00 EUR apmērā par 
katru bērnu, sākot ar lēmuma pie-
ņemšanas brīdi.

21.5. Pabalsts individuālo mācību 
piederumu iegādei, uzsākot jaunu 
mācību gadu, tiek piešķirts 45,00 
EUR apmērā par katru skolnieku.

21.6. Ziemassvētku pabalsts tiek 
piešķirts par katru bērnu 30,00 
EUR.

22. Pabalsts ārkārtas situācijā
22.1. Pabalsts ārkārtas situācijās 

(stihiskas nelaimes, terora aktu, 
dzīvojamo telpu avāriju vai citu 
katastrofu, kā arī krīzes situācijā 
nonākušajām personām/ģimenēm 
pēc Sociālā dienesta atzinuma) 
tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zau-
dējumu sekas, un tikai tajos gadī-
jumos, ja klientam nepienākas 

cits valsts noteiktais pabalsts, 
apdrošināšanas atlīdzība, vai tas 
ir nepietiekams pamatvajadzību 
apmierināšanai. Pabalstu piešķir 
līdz 430,00 EUR apmērā gadā 
vienai ģimenei (mājsaimniecībai), 
neizvērtējot tās ienākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
21.10.2015. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 10/2015.)

22.2. Pabalsta saņemšanai Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums, kā arī atzinums/slēdziens 
no iestādes par esošo problēmu 
(ārstniecības iestādes, policijas, 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta).

22.3. Pabalstu piešķir, ja iesnie-
gums un ārkārtas situāciju aplie-
cinošs dokuments Sociālajā die-
nestā saņemts ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pēc ārkārtas situācijas 
rašanās.

23. Pabalsts tuberkulozes slimnie-
kam uzturam
23.1. Pabalsts tiek piešķirts tuber-

kulozes slimniekiem 1,50 EUR 
apmērā dienā ārstēšanās periodā, 
pamatojoties uz medicīnas iestā-
des izziņu.

24. Rehabilitācijas pabalsts bēr-
niem ar invaliditāti un personām 
ar invaliditāti kopš bērnības
24.1. Rehabilitācijas pabalsts bēr-

niem ar invaliditāti un pilngadī-
gām personām ar invaliditāti kopš 
bērnības tiek piešķirts 1 reizi 
gadā 100,00 EUR apmērā.

24.2. Pabalsts bērniem ar invalidi-
tāti tiek izmaksāts, pamatojoties 
uz ģimenes ārsta norīkojumu pa-
kalpojuma saņemšanai.

25. Apbedīšanas pabalsts
25.1. Apbedīšanas pabalsts tiek 

piešķirts par personu, kuras pē-
dējā deklarētā dzīvesvieta pirms 
nāves ir bijusi Inčukalna novada 
administratīvā teritorija, 150,00 
EUR apmērā.

25.2. Pabalsta saņemšanai miru-
šās personas ģimenes loceklim 
vai personai, kura uzņēmusies 
apbedīšanu, Sociālajā dienestā 
jāiesniedz iesniegums, kā arī mir-
šanas apliecības kopija, uzrādot 
oriģinālu.

25.3. Gadījumā, ja mirusi persona, 
kuras dzīvesvieta ir deklarēta 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā un kurai nav apgādnieku 
vai personas, kas uzņemtos ap-
bedīšanu, kā arī gadījumos, kad 
pašvaldības teritorijā mirusi per-
sona, kuras dzīvesvietu vai per-
sonību nav iespējams noskaidrot, 
Sociālais dienests organizē apbe-
dīšanas pakalpojuma saņemšanu 
un sedz ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus.

26. Dzimšanas pabalsts
26.1. Dzimšanas pabalsts tiek pie-

šķirts par katru jaundzimušo bēr-
nu, kura deklarētā dzīves vieta un 
abu vecāku deklarētā dzīvesvieta 
ir Inčukalna novadā, 200,00 EUR 
apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts 
vienam no vecākiem, kurš aprūpē 
bērnu.

26.2. Ja Inčukalna novadā dekla-
rēts bērns un viens no tā vecā-
kiem, pabalsta apmērs ir 100,00 
EUR.

26.3. Ja jaundzimušajam ir tikai 
viens no vecākiem, ko apstiprina 

dzimšanas apliecība, tiek pie-
šķirts pabalsts pilnā apmērā.

26.4. Pabalsta saņemšanai Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc 
bērna dzimšanas, izņemot gadī-
jumus, kad kavējumam ir objek-
tīvs iemesls.

27. Pabalsts politiski represētām 
personām 
27.1. Pabalsts politiski represē-

tām personām tiek piešķirts vie-
nu reizi gadā 25. martā Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas 
dienā 50,00 EUR apmērā katram.

27.2. Pabalsta saņemšanai Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz represē-
tās personas apliecības kopija, 
uzrādot oriģinālu.

28. Ziemassvētku pabalsts
28.1. Pabalsts personai ar pirmās 

grupas invaliditāti, bērniem ar 
invaliditāti un personām ar in-
validitāti kopš bērnības tiek pie-
šķirts Ziemassvētkos 30,00 EUR 
apmērā.

28.2. Pabalsts daudzbērnu ģime-
nēm tiek piešķirts Ziemassvēt-
kos 30,00 EUR apmērā katram 
bērnam.

28.3. Pabalsta saņemšanai Sociā-
lajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums.

28.4. Ziemassvētkos piešķir pa-
balstu saldumu paciņu veidā līdz 
8,00 EUR vērtībā:
28.4.1. Inčukalna novadā dek-

larētiem pirmsskolas vecuma 
bērniem līdz 6 gadu vecumam 
ieskaitot;

28.4.2. Inčukalna novadā dekla-
rētiem bērniem ar invaliditāti 
un daudzbērnu ģimeņu bēr-
niem;

28.5. Sociālais dienests organizē 
paciņu iegādi un paciņu izsnieg-
šanu.

29. Pabalsts cienījama vecuma 
personām dzīves jubilejās
29.1. Pabalsts cienījama vecuma 

personām tiek piešķirts 30,00 
EUR apmērā 75., 80., 85., 90. 
un pēc tam katru gadu dzimša-
nas dienas mēnesī.

29.2. Sociālais dienests paziņo 
jubilāriem par iespēju saņemt 
pabalsta izmaksu skaidrā naudā 
pašvaldības kasēs.

IX. LĒMUMA APSTRĪDĒ-
ŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS 
KĀRTĪBA
30. Sociālā dienesta lēmumus 

klientam ir tiesības apstrīdēt In-
čukalna novada domē.

31. Inčukalna novada domes pie-
ņemto lēmumu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
32. Noteikumi stājas spēkā likumā 
„Par pašvaldībām” 45. panta no-
teiktajā kārtībā.

33. Ar šo noteikumu spēkā stāša-
nās brīdi spēku zaudē Inčukalna 
novada domes saistošie notei-
kumi: Nr. 31/2013 (2013. gada 18. 
decembrī) „Sociālā palīdzība Inču-
kalna novadā”. 

Aivars Nalivaiko, 
Inčukalna novada 

domes priekšsēdētājs  
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Kas skaistāks – ceriņi vai rozes,
To allaž grūti pasacīt.
Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem, 
Ja viņā zieda gaisma mīt!

Inčukalna novada  
Sociālais dienests sveic 

skaistajās jubilejās –  
75, 80, 85, 90…

Ja gadu mijā dāvināsim
Mazliet sev egles zaļās spīts,
Tad Jaunā gada dienu rakstā
Būs laimes dzīpars ieadīts.
/K. Apškrūma/

Ziemassvētki un gadu mija – 
tas ir pārdomu laiks par paveik-
to, pārdzīvoto un izjusto, par 
atbalstu, ko saņemam no mī-
ļiem cilvēkiem, un to, ko spējam 
citiem dot.

Liels paldies Mirdzai un Rai-
mondam Ošiņiem par atbalstu 
un labestību. Lai jums veiksmīgs 
Jaunais 2016. gads!

Anna no Lēdmanes

Inčukalna novada dome pateicas 
novada māksliniecei Jolantai 
Bodniecei par speciāli radīto 
zīmējumu Inčukalna novada 

Ziemassvētku un Jaunā gada 
apsveikumu   kartītēm.

Šī gada 10. decembrī deju grupa „Ciprese” devās četru dienu garā ceļoju-
mā uz apburošo, Ziemassvētku noskaņas pārņemto Drēzdeni Vācijā.

 Lai gan bija dienas, kad ceļā bija jāpavada vairāk nekā 16 stundu un jā-
pieveic vairāk nekā 1000 kilometru, nekas mūs nespēja nogurdināt, jo katrs 

„Cipreses” izbrauciens ir neaizmirstams piedzīvojums, kas pavadīts lustīgā 
kompānijā. 

Sasnieguši savu galamērķi, bijām skaistās Austrumvācijas pilsētas sa-
valdzināti. Koķeto, rāmo, ar greznām celtnēm izdaiļoto vecpilsētu, mazos, 
vēsturiskos zvejnieku ciematiņus un greznās villas Elbas upes krastos – to 
visu apskatījām, braucot ar senlaicīgu Drēzdenes tramvaju, kura reiss tika 
organizēts īpaši mums. Drēzdenē mums bija iespēja ne tikai atpūsties, bet 
arī uzstāties ar savu koncertprogrammu vietējā skolā. Sākotnēji nespējām 
saprast, kādi ir vācu skolēnu iespaidi, taču galu galā izrādījās, ka bērniem 
šāda veida dejas ir kas pavisam jauns un katrs priekšnesums tika vērots ar 
lielu interesi. Gandrīz vesela diena tika atvēlēta izklaidēm ūdens atrakciju 
parkā „Tropical Islands” netālu no Drēzdenes. Jāsaka gan, ka tur sajutā-
mies kā īstos tropos, aizmirstot par to, ka esam Vācijā. Tropisks siltums, 
pastaigas pa smilšainu pludmali, gozēšanās lagūnā un augstāko slidkalniņu 
pievarēšana lika mums uz brīdi noticēt, ka tiešām atrodamies kaut kur dziļi, 
dziļi tropos, kādā paradīzes nostūrī.

Lai arī ceļojums bija tikai pāris dienu garš, tas ir atstājis neaizmirsta-
mus iespaidus un vēlmi vēlreiz atgriezties pasakainajā Drēzdenē Elbas upes 
krastā. Šis bija vēl viens izdevies „Cipreses” ģimenes brauciens, kas deva 
mums iespēju ne tikai kopā strādāt, bet arī kopā atpūsties, gūt iedvesmu un 
jaunus iespaidus, kā arī kļūt vēl tuvākiem.

Endija Gurtiņa 

Inčukalna novada Sociālais 
dienests  aicina darbā sociālo 
darbinieku dienas centrā „Van-
gaži”  

Darba pienākumi: dienas centra 
aktivitāšu plānošana un nodroši-
nāšana dažādām mērķgrupām (bēr-
niem, jauniešiem, bezdarbniekiem, 
pensijas vecuma personām u.c.)

Prasības: 
• otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība sociālajā darbā;
• pieredze darbā dienas centrā tiks 

uzskatīta par prioritāti;
• radoša pieeja darbā ar dažādām 

mērķgrupām;
• lieliskas komunikācijas prasmes;
• teicamas latviešu valodas zināša-

nas, krievu valoda – sarunvalodas 
līmenī;

• teicamas iemaņas darbā ar datoru 
(Microsoft Office, datubāzes, inter-
neta pārlūkprogrammas);

• prasme strādāt komandā;
• prasme strādāt intensīvi un patstā-

vīgi organizēt savu darbu
Paredzēts pilns darba laiks – 

40 stundas nedēļā – uz nenoteik-
tu laiku.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt 
līdz 2016. gada 15. janvārim

uz e-pasta adresi: zinagofma-
ne@inbox.lv, socdienests@incu-
kalns.lv 

vai iesniegt domes kancelejā At-
modas ielā 2a, Inčukalnā, ar norādi – 
Sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai 
Gofmanei.

Pastniekrūķi Inčukalnā!
18. decembrī Inčukalna ielās bija manāmi vairāki rūķēni. Sarkanās cepures pazi-

bēja gan Inčukalna novada domē, gan Inčukalna pamatskolā, gan Inčukalna spor-
ta kompleksā, Sociālajā dienestā, Inčukalna tautas namā, doktorātā un veikalā 

„Elvi”. PII „Minka” „Rūķīšu” grupas bērni bija apņēmušies paveikt sev uzticēto 
pienākumu – visiem draugiem pagatavot un piegādāt Ziemassvētku apsveikumus. 

„Rūķēni” to paveica godam – katram sastaptajam tika veltīts sirsnīgs apsvei-
kums. Kaut uz brīdi katrā iestādē, kur paviesojās bērni, valdīja pozitīvas emocijas 
un skanēja laba vēlējumi. 

Lai vairojas prieks! Brīnumi notiek!
Indra Podziņa, PII „Minka” vadītāja 

Gada beigas, un, kā ierasts, 
svētku pasākumi nomaina cits 
citu. Gan lielie, gan mazie sarosās 
svinībām, un, protams, svētki tiek 
svinēti arī dienas centrā.

Dienas centrs svētku noskaņās jau 
tika rotāts 14.–15. decembrī – bal-
tais ziemas koks ar krāšņām snieg-
pārsliņām, eglīte, mirgojoši eņģelīši 
un citi svētku atribūti priecēja dienas 
centra apmeklētājus. Bērni čakli 
grieza sniegpārsliņas un zīmēja 
zīmējumus tematiskajai zīmējumu 
izstādei „Ziema”. Neskatoties uz to, 
ka ziema ar sniedziņu mūs pagaidām 
vēl nelutina, bērnu zīmējumos tā 
netrūka. Zīmējumos skatāmas gan 
eglītes, gan piesniguši laiki, sniega-
vīri un sniegošs sniedziņš. Izstāde 
dienas centrā būs apskatāma līdz 
janvāra vidum.

23. decembrī bērni pulcējās die-
nas centrā, lai kopīgi ceptu pipar-
kūkas, veidoja no mīklas savu vār-
du, gadskaitļus, „rociņas”, sirsniņas, 
zvaigznītes un citas formiņas. Pipar-
kūku cepšana bērniem ļoti patika, un 
pašu ceptās piparkūkas, protams, bija 
daudz garšīgākas nekā veikalā pirk-
tās vai citu gatavotās. Pēc piparkūku 
cepšanas un svētku galda baudīšanas 
tika prezentētas dienas centra jaunās 
spēles no ekoloģiska materiāla, proti, 
koka – kērlings un pukets.

Novusa turnīri joprojām ir piepra-
sīti un populāri dienas centrā „Gauja”. 
2015. gada pēdējā darba dienā, 30. de-
cembrī, bērniem un pusaudžiem norisi-
nājās turnīrs novusā, kur godpilno pir-
mo vietu ieguva viens no dienas centra 
labākajiem spēlētājiem Dāvids Aļek-
perovs, kurš spēj uzvarēt arī cīņā ar 

krietni vecākiem 
p r e t i n i e k i e m , 
otro – Dans 
Tračs, bet trešo – 
Alens Ribins. 
Pārējie bērni 
saņēma atzinī-
bas rakstus par 
piedalīšanos.

Ik gadu kopš dienas centra „Gau-
ja” pastāvēšanas dienas centra 
muzikālās senjoritas Ziemassvētku 
laikā dodas uz vietējo aprūpes māju, 
lai sniegtu Ziemassvētku koncer-
tu. Šogad repertuārā bija vairākas 
jaunas dziesmas, kas iepriecināja 
aprūpes mājas iemītniekus. Vairākas 
dziesmas, kuras bija sevišķi tuvas 
koncerta apmeklētājiem, tika 
dziedātas līdzi, kas savukārt 
iepriecināja dienas centra senjoritas. 

Pēc skanīgā koncerta, kurš sniedza 
tik daudz pozitīvu emociju, dienas 
centra apmeklētājas devās uz dienas 
centru, lai mājīgajā gaisotnē baudītu 
pašu sarūpēto svētku mielastu un 
kopīgi atzīmētu šo skaisto svētku 
laiku.

Laimīgu, veselības, mīlestības, 
saticības un pozitīvisma pilnu Jauno 
2016. gadu!

Teksts un foto: Inese Strauta, 
dienas centra „Gauja” vadītāja 

Tikko esam  iesoļojuši 2016. gadā. 
Katram no mums, mūsu senčiem, 
mūsu bērniem un mazbērniem arī ir 
savs ANNO gadskaitlis, no kura sākas 
savs atskaites punkts uz šīs zemes – 
mums tā ir Latvija (ANNO 1918), kuras 
dzimšanas dienu svinam katru gadu, 
bet ļoti gatavojamies 2018. gadā simt-
gadei.  

Bet līdz šai skaistajai zemei, kura 
salikta it kā no zemes puzlītes gaba-
liņiem,  bija jāizaug no Krievzemes gu-
berņas, cauri zviedru un poļu laikiem, 

no baltvācu muižniecības un vēl senāk 
no līvu zemes. 

Arī mums visiem mīļajam Latvijas 
puzlītes gabaliņam Inčukalnam ir savs 
Anno –1436. Šis pagasta stāsts skais-
tās upes Gaujas (agrāk lībieši to sauca 
vārdā Koiva, vēlāk senprūšu valodā 
AA) kreisā krasta pakalnā aizsākās 
pirms 580 gadiem, kad lībietim Hincem 
tika ielēņota zeme un smalkos rakstos 
tika ierakstīts Hincenberg (vēlāk bur-
tiskā tulkojumā no vācu valodas esam 
tikuši pie amizantā latviskā nosauku-

ma – Inčukalns). Tā ir iegājies – ja aiz-
ritējušais gadskaitlis beidzas ar 5 vai 0, 
tad tie ir svētki, kas noteikti jānosvin. 
Tātad 2016. inčukalniešiem ir jubilejas 
gads – 580. Pateicoties šai gadskārtai, 
šogad jau janvārī svinējām Inčukalna 
bibliotēkai – 70, februārī  Inčukalna 
deju kolektīvam „Virši” – 20, novembrī 
Inčukalna senioru korim „Atblāzma” – 
50, grāmatai „Inčukalna mozaīka” – 15.

Nozīmīgu jubileju šogad svin arī 
Vangažu pilsēta, kura pilsētas sta-
tusu ieguva 1991. gada 14. novembrī. 

Kā minēts vēsturē, Vangaži bijuši 
lībiešu apdzīvota vieta, tās nosau-
kums cēlies no lībiešu vārda vang, 
kas nozīmē „strauta pļava”. Arheo-
loģiskie pētījumi liecina, ka šeit ļau-
dis dzīvojuši jau vienu gadu tūkstoti 
pirms mūsu ēras. 

Par būtisku šīs vietas izaugsmes 
atskaites punktu allaž minēta Dzelzs-
betona rūpnīca, kura durvis vēra 1959. 
gadā. Tolaik Vangažu apkaimi devēja 
par Oktobra ciematu. Rūpnīcas un pil-
sētas galvenais darbaspēks bija ieslo-

dzītie likuma pārkāpēji, kuri no 1958. 
līdz 1959. gada beigām bija nometināti 
Vangažos pirmajās jaunuzceltajās mā-
jās. 

2016. gads atnācis ar ļoti nozīmī-
giem gadskaitļiem visam Inčukalna 
novadam. Lepojamies, ka dzīvojam 
šeit, un ar prieku svinēsim gaidāmos 
svētkus!

Uz tikšanos svētku pasākumos!
Jana Bunkus, Inga Freimane 

PATEICĪBAS

VAKANCE

Šogad Inčukalnam 580 gadu, bet Vangažiem – 25

„Ciprese” koncertē Drēzdenē

Ziemīgie pasākumi dienas centrā „Gauja”
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Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic Inčukalna 
bibliotēku nozīmīgajā 70 gadu jubilejā.  
Tikpat veiksmīgu darbību arī turpmāk!


