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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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Ruta Spila jau mazotnē iemīlēja mežu un visu mūžu rūpējās par tā drošību, mieru 
un sakārtotību.

Kādu dienu „Novada Vēstu” redak-
cija saņēma zvanu ar svarīgu ziņu, ka 
kāda no mūsu inčukalnietēm ir saņē-
musi a/s „Latvijas valsts meži” (turp-
māk LVM) balvu par ieguldījumu Lat-
vijas mežsaimniecībā. Domāts – darīts. 
Dodamies ciemos apskatīt balvu un 
parunāties ar balvas saņēmēju Rutu 
Spilu. Dienā, kad tiekamies, dārd pēr-
kons, zibsnī zibens un kūko dzeguze. 
Spilu ģimenes māja atrodas pie dabas, 
kur valda miers un klusums.

Vai jūs esat inčukalniete?
Nē, iedzimtā inčukalniete es nees-

mu, esmu ienākusi no Zemgales.
Pastāstiet, lūdzu, par savu ienāk-

šanu Inčukalnā?
Tur ir visīstākais nopelns diviem cil-

vēkiem. Manai bijušajai kursa biedre-
nei un draudzenei un Arvīdam Blauam, 
kuri te jau strādāja pēc Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijas Mežsaimnie-
cības fakultātes absolvēšanas. Mēs 
tobrīd abi ar vīra kungu meklējām 
darbavietu, kas būtu kaut kur Vidze-
mē. Inčukalnā bija nepieciešams Meža 
apsardzības inženieris, par ko arī sāka 
strādāt mans vīrs. Tā mēs atnācām un 
palikām Inčukalnā.

Kas jūs pamudināja pievērsties 
mežiem? No kurienes mīlestība pret 
dabu un it īpaši mežu?

Bieži mežinieku profesiju izvēlas 
mežsargu bērni kā, piemēram, Blaua 
kungs, kura tēvs bija mežsargs, bet 

manējais strādāja mežā un bija šoferis 
uz kokvedēja. Un tad es arī pa mežu 
viņam dīdījos līdzi un tā maz pamazām 
iemācījos nebaidīties no meža, man 
mežā ļoti patika. Ja tā loģiski padomā, 
tad mežs jau ir bijis vienmēr, un ikdie-
nišķo maizīti var nopelnīt.

Kāds bija jūsu aktīvais darba 
mūžs?

Es sāku strādāt no 1978. gada, un 
mans pirmais priekšnieks bija Jānis 

Kreilis. Viņš tobrīd bija Inčukalna MRS 
galvenais mežzinis. Līdz MRS pastāvē-
šanas beigām es strādāju viņa pakļau-
tībā, un tā man īstenībā bija ļoti laba 
darba skola. Viņš bija ļoti ieredzēts, 
mīlēts vadītājs, un daudzi inčukalnieši 
viņu atceras ar labu vārdu. Galvenais 
virziens bija spēja pašai tikt galā ar 
dotajiem uzdevumiem un spēja orga-
nizēt. Pēc tam nāca Virsmežniecība 
ar dažādiem virsmežziņiem, sākot no 
Spilas kunga, tad Blaua kungs, līdz 
beidzot notika kārtējā reorganizācija 
un man piedāvāja darbu a/s „Latvijas 
valsts meži”. Man bija jāizvēlas starp 
darbu Rīgas centrālajā birojā vai Val-
mierā. Tā kā Vidzeme ir manu senču 
dzimtā puse, mani vecāki ir no Val-
mieras puses, tad es arī izvēlējos Rie-
tumvidzemes mežsaimniecību, kuras 
birojs atrodas Valmierā. Un tā veselus 
13 gadus man bija izdevība būt dažā-
dos Vidzemes nostūros, gan sākot no 
Igaunijas robežas Ainažos un Ipiķos 
līdz Piebalgai un Pierīgai. Visus garos 
darba gadus, sākot no 1978. līdz aiz-
iešanai atpūtā, es esmu nodarbojusies 
ar meža atjaunošanu, meža kopšanu 
un meža aizsardzību. Vienā vārdā to 
sauc par mežkopību. Darbs ir bijis ļoti 
dinamisks, ļoti interesants. Nevar teikt, 
ka viegls, jo darba teritorija, sākot no 
2000. gada, bija liela un ik dienu jeb-
kurā gadalaikā bija jābūt vai nu birojā, 
vai jāveic pārbaudes mežā. Visus šos 
gadus man ir ļoti paveicies ar labiem 

darba kolektīviem, vienmēr ir bijuši 
ļoti atsaucīgi un pozitīvi cilvēki, sākot 
no vadītājiem līdz kolēģiem. Ar katru 
varēja atrast kopīgu valodu. Mēs jau, 
mežinieki, tādi pozitīvi cilvēki esam.

Kas gadu laikā ir mainījies mežu 
apsaimniekošanā?

Daudz. Kaut mežs aug 100 gadu, 
mežā var salīdzinoši strauji mainīties 
meža apsaimniekošanas tehnoloģijas, 
sākot no stādīšanas līdz nociršanai 

kailcirtē. Šobrīd strauji mainās arī vi-
sas informācijas tehnoloģijas – meža 
datu apstrāde un kartogrāfija, bet visa 
mežu apsaimniekošana tomēr balstās 
uz klasiku – meža augšanas laikā, sā-
kot no sēklas līdz iegūtai komerciālai 
koksnei, tie principi ir klasiskie. Meža 
dienestā, un es domāju, ka arī citur, 
meža nozarē strādā jau pilnīgi cita 
līmeņa ieiešana mežā, ja tā var teikt. 
Speciālists uz mežu dodas ar GPS ie-
rīcēm, kurās ir atspoguļota visa kar-
togrāfija. Cilvēks ar šo ierīču palīdzību 
mežā var izdarīt atzīmes par to, ko 
viņš redz, pēc tam tās saglabāt datu-
bāzē, kur var veikt izmaiņas. Protams, 
tur ir vajadzīgas zināšanas pietiekamā 
līmenī, bet tas ļauj vienam speciālis-
tam apsaimniekot daudz lielākas mežu 

platības, nekā tas bija agrāk, kad katru 
tālāko stūrīti mežsargs zināja no gal-
vas. Tagad jau tie ir tūkstošiem hekt
āru, un pārsvarā visi speciālisti gan 
LVM, gan Meža dienestā ir nodrošināti 
ar transportu.

Publiskajā vidē ir izskanējusi in-
formācija, ka meži tiek izcirsti un 
Latvija ar laiku varētu palikt bez 
tiem. Kāds ir jūsu viedoklis?

Tā ir maldīga informācija, jo jebku-
ras darbības likumību mežā kontrolē 
Meža dienests gan privātajos gan 
valsts mežos. Ja arī vizuāli šķiet, ka ir 
daudz izcirstu meža platību, tad jāzina, 
ka nekad netiek nocirsta audze, pirms 
tā nav sasniegusi ciršanai paredzēto 
vecumu, pārsniedzot kopā atļauto 
ciršanas apjomu. Lai sekmētu racio-
nālu mežizstrādē iesaistītās tehnikas 
izmantošanu, vienā meža masīvā ap-
vieno pēc iespējas vairāk ciršanai pa-
redzētās platības, bet arī tad kailcirtes 
mijas ar izlases cirtēm, tā mazinot mā-
nīgo iespaidu par „izcirstiem mežiem”. 
Turklāt, pateicoties savlaicīgi atjauno-
tām platībām, arī Inčukalna apkārtnes 
mežos var priecāties par ļoti daudzām 
veselīgām jaunaudzēm.

Jūs esat projām no aktīvā darba. 
Kam tagad, kad esat pensijā, veltāt 
visvairāk laika? Kādi ir jūsu hobiji?

Es arī tagad padomu meža lietās 

neliedzu, lai arī vairs aktīvi nestrādā-
ju. Ar vīru cenšamies sakopt savu sētu. 
Mums ir ekodārziņš, par kuru arī jārū-
pējas. Mazbērni sestdienās un svētdie-
nās brauc ciemos. Tad vēl pašiem kaut 
kur pasaulē ir jāaizklīst.

Kas ikdienā sagādā tos mazos 
prieka momentus?

Grūti pateikt. Iestādu puķi – vienu, 
divas, trīs. Skatos, kā aug. Tad, kad 
uzzied, skatos vai nākošgad stādīšu, 
nestādīšu. Arī tas ir prieks.

Pastāstiet, lūdzu, lasītājiem, kas 
ir balva „Pumpurs”?

Šim apbalvošanas pasākumam ap-
rit pieci gadi. Tā ir tikai a/s „Latvijas 
valsts meži” balva. Ikgadējās nomi-
nācijas ir par individuālo un komandu 
darbu. Šogad ir izveidota jauna nomi-
nācija „Ieguldījumu LVM”, kuras kritē-
riji ir nopelni nozares attīstībā un loja-
litāte LVM un meža nozarei. Šai balvai 
tiku nominēta es un kāds kolēģis no 
Zemgales. Balvā ir iemiesota „Pumpu-
ra” filozofija: „Par cilvēka ieguldījumu 
meždarbā; mežs strādā bez brīvdie-
nām, tas katru pavasari plauks, atjau-
nosies, un cilvēki, kuri strādā ar mežu, 
var lepoties, ka viņi nav tikai patērētāji. 
Viņiem pieder gods rūpēties par meža 
veselību, drošību un mieru.”

Domāju, daudzi man piekritīs, ka šai 
filozofijai atbilst daudzi gan LVM, gan 
Meža dienesta darbinieki, kuriem ik-
dienas galvenā rūpe ir rūpe par likumī-
bu mežā un tā labu apsaimniekošanu.

„Novada Vēstu” redakcija 

Balva par ieguldītām rūpēm 
meža veselībā, drošībā un mierā

Putnu dienas gaidot.

A/s „Latvijas valsts meži” balva „Pumpurs” tuvplānā.

Ruta Spila (no labās) darba procesā.
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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.

Skolas gads formāli beidzies, tomēr skolēniem priekšā daudz citu rūpju – 
dokumentu iesniegšana nākamajā mācību iestādē, jauni draugi, dažam arī 
jauna dzīves vieta. Jākļūst patstāvīgākiem, jāmācās iztikt bez „otrās mam-
mas” – klases audzinātājas.

Skolotājiem – nedaudz skumjš prāts par to, ka bērni, tikuši pāri saviem grū-
tajiem pusaudžu gadiem, saņēmuši zināšanas, kuras veido pamatu viņu turp-
mākajam zināšanu apjomam, kļuvuši prātīgi un apzinīgi, aiziet. Pamatskolas 
gadi ir paši grūtākie un tajā pašā laikā arī nozīmīgākie bērna dzīvē – cīnīties 
sanāk ar savu gribasspēku (mācīšos – nemācīšos), pedagogiem (klausīšu – 
neklausīšu), vecākiem (teikšu – neteikšu). Šobrīd viss skaidrs – pamatskolas 

„kauja” beigusies, bet viss tomēr turpinās. Vairāk atbildības uz paša pleciem.

Skolotāji no sirds novēl, lai piepildās tas, ko skolēni vēlējušies, lai pietiek 
stūrgalvības un spēka turpināt mācības!

Zinta Nolberga 

Kad būs gadatirgus? Kad pie-
ņem Dacīte – zobārste? Cikos ies 
vilciens? Tādi un citi jautājumi 
katru dienu tiek uzdoti Inčukal-
na bibliotēkā. Mums viss jāzina, 
uz visiem jautājumiem ir jāatrod 
atbilde. Tā arī jābūt bibliotēkā, jo 
šī ir vieta, kur ir visa informācija, 
kur var palasīt laikrakstu, samek-
lēt vajadzīgo grāmatu.

Bibliotēkā var izmantot bezmak-
sas internetu, var samaksāt komu-
nālos maksājumus, var saņemt ban-
kas konsultanta konsultāciju, var 
aizsūtīt faksu, var nokopēt jebkuru 
dokumentu, var izprintēt vajadzīgo 
dokumentu, rakstu… Bērni var pa-
spēlēties bibliotēkā, kamēr vecāki 
vai vecvecāki ieiet iepirkties veikalā, 
aptiekā, – tikai telpas ir par mazu. 
Apmeklētāju ir daudz, bērniem pa-
tīk uzturēties bibliotēkā gan pie 
datoriem, gan palasīt grāmatas, pa-
šķirstīt žurnālus, mazākajiem – pa-
spēlēt spēles, parotaļāties. Tomēr 
galvenās bibliotēkā ir grāmatas.

Arī šomēnes varam jūs iepriecināt 
ar grāmatu jaunumiem: somu rakst-
nieka Risto Isomeki „Jūras pūķa 
sala” sola spriedzes pilnu piedzī-
vojumu ikvienam, romāns „Lāceņu 
liķieris, kafija un laupīšana” patiks 
laba humora cienītājiem, E. Solo-
mones „Melnais eņģelis” pārsteigs 
lasītāju ar līkloču sižetu un negai-
dītiem pavērsieniem, bet O. Peča 

„Bendes meita” ir vēsturisks romāns 
un pirmā grāmata sērijā par bendes 

Jākoba Kuisla izmeklētajiem nozie-
gumiem.

Bibliotēkā ir pieejama jauna grā-
mata „Modernitātes veidošanās 
Latvijā filosofiskajā un ideju vēs-
tures skatījumā: PERSONīBAS UN 
VIRZIENI”. „Mīlestībai ir Purva daba. 
Tā ievelk. Tā ievelk arvien dziļāk. 
Tajā nav kur atsperties. Tajā nevar 
peldēt. Pat ļoti labi peldētāji. Tajā ir 
tikai lēna un maiga grimšana. Silta, 
mīksta un patīkama…” – tā raksta  
V. Eglītis savā grāmatā „Anamne-
sis”. Andris Vilks grāmatā „Traģēdija” 
risina dziļo plaisu, kas mūsu valsts 
politisko eliti šķir no masām. Tiem, 
kas mīl pirti, pēršanos, noderēs 
grāmata „Latviskais pirts rituāls”. 

„Dzimšanas dienas ballītes” noderēs 
vecākiem, lai bērna dzimšanas die-

na būtu neaizmirstama. Grāmatas 
„Rotaļas ar zīmēm vai zīmju rotaļas 
ar mums” izklāsta apzinātās vēdu 
gudrības un mitoloģiju.

Jauniešus interesēs Ž. Vilsones 
„Mana šausmīgā māsa”, L. Pīrsa 
„Lielais Neits rullē”. Lai pārbaudī-
tu savu intelektu, lasiet „Vai tu esi 
gudrāks par sevi pašu?”, „Vai tu esi 
gudrāks par skolotāju?”. Ir grāma-
tiņas arī pašiem mazākajiem lasī-
tājiem.

Visus lasītājus aicinām piedalī-
ties gadskārtējā lasīšanas mara-
fonā „Bērnu žūrija”. Atgādinām, ka 
pie bibliotēkas atrodas makulatū-
ras konteiners. Nāciet uz bibliotēku, 
lai remdētu slāpes pēc zināšanām, 
jaunumiem.

Bibliotekāre M. Aleksejeva 

Vārds „mīlestība” – ko mēs ar to saprotam? Vai tikai 
divu cilvēku attiecības? Mīlestība ir tik dažāda, un ne 
visiem dotas šīs fantastiskās spējas – mīlēt. Mīlēt pa-
sauli, dzīvo radību, dabu, savu darbu, dzimteni un mīlēt 
savu tuvāko. 

Darbojoties Inčukalna Invalīdu biedrībā, esmu sasta-
pusi cilvēkus, kuri ir bagātīgi apveltīti ar spēju mīlēt, un 
tas ir pamats, lai spētu darīt labos darbus, nedomājot 
par to, vai par tiem tiks atlīdzināts.

Pateicoties šiem cilvēkiem, esam realizējuši vairākus 
projektus, kuri ir devuši labumu novada iedzīvotājiem. 
Viens no tiem ir Labdarības programma „Maizes rie-
ciens”, kuru finansēja nodibinājums „Borisa un Ināras 
Teterevu fonds”. Projektā no 2013. gada oktobra līdz 
2014. gada jūnijam katru mēnesi tika izdalītas 640 por-
cijas ar siltu ēdienu Inčukalnā un Gaujas ciematā. Pro-
jekta kopējais finansējums 5463,83 eiro.

A/s „Latvijas valsts meži” izsludinātajā konkursā, sa-
darbojoties ar nodibinājumu „fonds „Ziedot””, realizē-
jām projektu, kurā iegādājāmies jaunu šujmašīnu.

Ir apstiprināts LAD iesniegtais ELfLA projekts „Au-
šanas darbnīcas izveidošana mācību un integrācijas 
centrā „Mūsmājas””. Lai realizētu šo projektu, kurš ir 
ļoti nepieciešams mūsu rokdarbniecēm, būs nepiecie-
šams mūsu novada domes atbalsts, jo dokumenti ir 
jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Tātad – nevajag naudu, 
bet tikai labo gribu, un tas atkal ir mīlestības darbs. 

Katru dienu biedrības Mācību un integrācijas centrā 
„Mūsmājas” notiek dažādas nodarbības. Cilvēkiem ir ie-
spēja tikties, saņemt dažādu palīdzību – pārtiku, apģēr-
bu, sadzīves priekšmetus. Pieejami pakalpojumi – pirts, 
duša, veļas mazgāšana. Galdniecības darbnīcā var pa-
gatavot dažādus izstrādājumus no koka, stelles gaida 
audējus. 

Gaidām mūsu biedrībā!

Pienākums bez mīlestības padara īgnu,
Atbildība bez mīlestības padara nesaudzīgu,
Taisnība bez mīlestības padara cietsirdīgu,
Laipnība bez mīlestības padara liekulīgu,
Gudrība bez mīlestības padara nežēlīgu,
Gods bez mīlestības padara augstprātīgu,
Īpašums bez mīlestības padara skopu,
Ticība bez mīlestības padara fanātisku,
Dzīve bez mīlestības ir bezjēdzīga.
Toties dzīve mīlestībā dod laimi un prieku.

/Māte Terēze/

Inčukalna Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja 
Valda Pavloviča 

Labākie skolēni klasē tiek aicināti aizdegt goda sveci. Attēlā Anete Zepa.

Audzinātāja Irēna Ņikitina ar saviem audzēkņiem fonā.

Inčukalna pamatskolas skolotāji vēlreiz sveic absolventus un vēl panākumus arī 
turpmāk.
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Skolas gads formāli beidzies

Mazie piedalās „Bērnu žūrijā” un iepazīst arvien jaunas grāmatas.

Bibliotēka – informatīvais un kultūras 
centrs
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Arī Inčukalna Invalīdu biedrība piedalījās Rokdarbu dienā Si-
guldā.

Vēlreiz par mīlestību
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Domes svarīgākie lēmumi jūnijā
• Piešķirt naudas balvas pedagogiem par sasniegumiem priekšmetu olimpiādēs un kon-

kursos.
• Piešķirt divām personām finansiālu atbalstu dalībai Latvijas Karatē asociācijas rīkotajā 

treniņnometnē bērniem, kuri apgūst karatē cīņas mākslu.
• Veikt iepirkuma procedūru zupas virtuves nodrošināšanai.
• Piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, Inčukalna novada paš-

valdības izglītības iestāžu 4. klašu skolēniem no 2014. gada 1. septembra.
• Piešķir Inčukalna novada politiski represēto nodaļai vienreizēju finansiālu atbalstu, lai 

piedalītos Latvijas politiski represēto personu ikgadējā salidojumā un veicinātu nemate-
riālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

• Slēgt PII „Minka” no 1. jūlija līdz 14. jūlijam. Slēgt filiāli „Lapsiņa” no 2014. gada 18. au-
gusta līdz 22. augustam. Nodrošināt iespēju bērnu vecākiem šajā laikā izmantot pārējo 
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus.

• Slēgt Sporta kompleksu apmeklētājiem no 2014. gada 23. jūnija līdz 11. augustam.
• Izveidot ar 2014. gada 1. septembri Inčukalna pamatskolā pagarināto dienas grupu.
• Noslēgt patapinājuma līgumu ar 11 personām uz 1 gadu par personiskā transportlīdzekļa 

izmantošanu amata pienākumu pildīšanas nodrošināšanai.
• Piekrist, ka zemes gabalu iegādājas īpašumā Latvijas valsts nepilsonis.
• Piešķirt papildu finansējumu Vangažu kultūras nama ūdens maģistrālā pievada remon-

tam un jauna pieslēguma izbūvei.
• Piešķirt Inčukalna novada Mākslinieku kopai autobusu un segt ceļa izdevumus vienas 

dienas pieredzes braucienam uz Tukumu–Talsiem–Enguri.
• Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības 2013. gada publisko pārskatu.
• Mainīt trīs personu īrēto dzīvokli pret citu dzīvokli.
• Mainīt divām personām īrēto sociālo dzīvokli pret citu dzīvokli.
• Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem ar trīs personām.
• Uzņemt vienu personu rindā dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu.
• Noslēgt zemes nomas līgumu ar termiņu uz pieciem gadiem ar sešām personām par maz-

dārziņa izmantošanu.
• Pagarināt zemes nomas līgumu ar termiņu uz pieciem gadiem ar vienu personu par maz-

dārziņa izmantošanu.
• Saskaņot Smilšu ielas – Siguldas ielas posma slēgšanu transporta kustībai un gājēju 

ielas posma izveidošanu.
Visi domes lēmumi apskatāmi mājaslapā www.incukalns.lv. 

Важнейшие решения думы в июне
• Выделение денежной премии педагогам за достижения в предметных олимпиадах 

и конкурсах.
• Предоставление двум лицам финансовой поддержки для участия в тренировочном 

лагере для детей, осваивающих искусство борьбы каратэ, организованном Латвий-
ской Ассоциацией Каратэ.

• Осуществление процедуры закупки для обеспечения работы суповой кухни. 
• Предоставление бесплатных обедов, без учета материального положения семьи, 

ученикам 4ых классов образовательных заведений самоуправления Инчукалнского 
края с 1 сентября 2014 года. 

• Предоставление отделению политически репрессированных Инчукалнского края 
единовременной финансовой поддержки для участия в ежегодном слёте политиче-
ски репрессированных лиц Латвии и оказание содействия сохранению нематериаль-
ного культурного наследия.

• Закрытие дошкольного учреждения «Minka» с 1 июля по 14 июля. Закрытие филиала 
«Lapsiņa» с 18 августа по 22 августа 2014 года. Обеспечение возможности родителям 
в это время пользоваться услугами остальных дошкольных учреждений Инчукал-
нского края. 

• Закрытие Спортивного комплекса для посетителей с 23 июня по 11 августа 2014 года.
• Организация с 1 сентября 2014 года группы продлённого дня в Инчукалнской основ-

ной школе. 
• Заключение Договора безвозмездного пользования с 11 лицами сроком на 1 год об 

использовании личного транспортного средства для обеспечения выполнения дол-
жностных обязанностей. 

• Дать согласие на приобретение в собственность земельного участка негражданину 
Латвии.  

• Предоставление дополнительного финансирования на ремонт и устройство нового 
подключения подвода к магистральному водопроводу для Вангажского дома куль-
туры. 

• Выделение Сообществу художников Инчукалнского края автобуса и оплата дорож-
ных расходов на однодневную поездку по обмену опытом в Тукумс – Талсы – Энгуре. 

• Утверждение публичного отчёта самоуправления Инчукалнского края за 2013 год. 
• Обмен квартиры, нанимаемой тремя лицами, на другую квартиру.
• Обмен социальной квартиры, нанимаемой двумя лицами, на другую квартиру.
• Продление договора найма социальной квартиры сроком на 6 месяцев с тремя ли-

цами.
• Принятие на учет одного лица на очередь обмена жилого помещения на другое жи-

лое помещение. 
• Заключение договора аренды земли сроком на пять лет с шестью лицами на исполь-

зование земли под огород.
• Продление договора аренды земли сроком на пять лет с одним лицом на использо-

вание земли под огород.
• Согласование закрытия для движения транспорта отрезка улицы Смилшу – улицы 

Сигулдас и преобразования отрезка в пешеходную улицу. 
Все решения думы можно просмотреть на сайте: www.incukalns.lv 

SLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek 

pārdots Inčukalna novada domei piederošais ne-
kustamais īpašums Miera ielā 18, Inčukalnā, kas 
sastāv no zemes gabala 0,1201 ha platībā, kadas-
tra Nr.8064 006 0499, dzīvojamās mājas, kadastra 
Nr.8064 006 0499 001, jaunbūves pamatiem, ka-
dastra Nr.8064 006 0499 003.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna nova-
da domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informāci-
jas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 15. augus-
tam plkst. 14.00.

Izsole notiks 2014. gada 15. augustā plkst. 
14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, In-
čukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma 
sākumcena – EUR 12 094,41.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumce-
nas, EUR 1209,44 un dalības maksa EUR 100, ap-
mērā iemaksājami līdz 2014. gada 15. augustam 
plkst. 14.00. Soļa apmērs – EUR 604,72. Pirkuma 
samaksa veicama eiro 30 kalendāro dienu laikā no 
Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

SLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek 

pārdots Inčukalna novada domei piederošais ne-
kustamais īpašums Pļavas ielā 12, Inčukalnā, kas 
sastāv no zemes gabala 1251 m2 platībā, uz kura 
atrodas dzīvojamā māja ar kopējo platību 73,9 m2 
un saimniecības ēka ar kopējo platību 47 m2, ka-
dastra Nr.8064 006 0476.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna nova-
da domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informāci-

jas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 22. augus-
tam plkst. 14.00.

Izsole notiks 2014. gada 22. augustā plkst. 
14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, In-
čukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma 
sākumcena – EUR 18 500,.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumce-
nas, EUR 1850, un dalības maksa EUR 100, ap-
mērā iemaksājami līdz 2014. gada 22. augustam 
plkst. 14.00. Soļa apmērs – EUR 925,. Pirkuma 
samaksa veicama eiro 30 kalendāro dienu laikā 
no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

SLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek 

pārdots Inčukalna novada domei piederošais ne-
kustamais īpašums Rūpniecības ielā 1, Inčukalnā, 
kas sastāv no zemes gabala 1830 m2 platībā, ka-
dastra Nr.8064 006 0852, uz zemes gabala ēku nav.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna nova-
da domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informāci-
jas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 29. augus-
tam plkst. 14.00.

Izsole notiks 2014. gada 29. augustā plkst. 
14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, In-
čukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma 
sākumcena – EUR 9800,.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumce-
nas, EUR 980, un dalības maksa EUR 100, ap-
mērā iemaksājami līdz 2014. gada 29. augustam 
plkst. 14.00. Soļa apmērs – EUR 490,. Pirkuma 
samaksa veicama eiro 30 kalendāro dienu laikā 
no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu 
apstiprināšanu. 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2010. gada 18. 
augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par 
personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību” šādus 
grozījumus:
1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.6. apakš-

punktu šādā redakcijā:
„7.6. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kuras 

saskaņā ar tiesas lēmumu tiek izliktas no tām 
piederoša dzīvokļa, mājas vai citas dzīvojamās 
telpas Inčukalna novada teritorijā par hipote-
kārā kredīta, aizņēmuma, kas ņemts vienīgā 
mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, ar 
nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdo-
dot izsolē) apmērs nepārsniedz parādsaistību 
apmēru, ja tās ir:
7.6.1. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, 

kuras sasniegušas pensijas vecumu;
7.6.2. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, 

ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir 
vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādībā 
esoša persona, maznodrošināta pensijas ve-
cuma persona vai maznodrošināta persona, 
kura atzīta par personu ar invaliditāti”;

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.7. apakš-
punktu šādā redakcijā:

„7.7. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ku-
ras cietušas no vardarbības ģimenē un ar ku-
rām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz 
viens nepilngadīgs bērns, un nav īpašumā vai 
lietošanā citas dzīvojamās platības”;

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 81.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„81.2. citas šajos noteikumos neminētās trūcīgas 
personas, kuras Inčukalna novada domes So-
ciālais dienests vai Inčukalna novada domes 

Komunālo jautājumu komiteja ir atzinuši par 
tiesīgām reģistrēties sociālo dzīvokļu grupā”;

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā re-
dakcijā: 

„11. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā un ir vismaz piecus gadus 
deklarējusi savu dzīvesvietu Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā, iesniedz rakstisku 
iesniegumu pašvaldības dzīvojamā fonda pār-
valdniekam, norādot vēlamo palīdzības veidu. 
Iesniegumam pievienojami dokumenti, kas ap-
liecina, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību”.

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar  46. punktu, 
izsakot šādā redakcijā:

„46. Pašvaldība ir tiesīga atteikt palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā:

46.1. ja persona, iesniedzot iesniegumu par pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā,  nav 
deklarējusi savu dzīvesvietu Inčukalna no-
vada administratīvajā teritorijā vismaz trīs 
gadus;

46.2. ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu palī-
dzības sniegšanai;

46.3. ja persona pēc pašvaldības pieprasījuma 
nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina 
tiesības saņemt šajos noteikumos noteikto 
palīdzību;

46.4. ja personai pieder cits nekustamais īpa-
šums, no kura var gūt ikmēneša ienākumus;

46.5. ja personai sniegta palīdzība, bet persona 
novilcina palīdzības sniegšanas procesu, ne-
pamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvoja-
mo telpu īres piedāvājumiem. ”.

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

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Inčukalnā
Apstiprināti: Ar 2014. gada 16. aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu, protokols Nr.731.§.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2014
„Grozījumi 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 
„Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1pantu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 3. panta otro daļu, 5. panta ceturto daļu, 6.pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta 

otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 8. 
panta pirmo un otro daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunktu,14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. 
panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu, 24. panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un otro daļu.
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7. jūnijā Inčukalna tautas 
nams smaržoja pēc meijām, iz-
staroja visu gaviļnieka deviņdes-
mitgadnieka Jāņa Zvirbuļa krāsu 
un tēmu bagātību gleznu izstā-
dē un pulcēja kopā mākslinieka 
draugus, radus, cīņu biedrus un 
cienītājus. Kā jau pienākas di-
žam cilvēkam, kurš dzimis Zirga 
gadā, no mājām viņš tika atvi-
zināts izpušķotā zirga pajūgā, 
ko bija sarūpējusi viņa Vangažu 
evaņģēliski luteriskā draudze.

Pie tautas nama mākslinieku 
sagaidīja pūtēju orķestris, un te 
arī notika sirsnīgas tikšanās un sa-
sveicināšanās. Pasākums turpinā-
jās jaukā un nepiespiestā gaisotnē. 
Bija stāsts par mākslinieku, arī 
pašam Jānim un viņa dzīves līdz-
gaitniekiem bija ko teikt. Zvirbuļa 
kungs apņēmīgi apsolīja jaunu 
savu izstādi Latvijas simtgadē.

Kāds tad ir bijis mākslinieka dzī-
ves gājums? 

Jānis Zvirbulis dzimis 1924. gada 
5. jūnijā Rīgā, bet bērnība un jaunī-
ba tika aizvadīta Latgalē, Rēzeknē, 
kur tēvs dienēja Rēzeknes 9. kāj-
nieku pulkā par rotas komandieri. 

Rēzekne joprojām Jānim ir lai-
mīgās bērnības zeme, kaut arī tur 
viss vairs nav pa vecam, jo vācieši 
atkāpjoties uzspridzināja Jāņa 
skolu – Rēzeknes Valsts huma-
nitāro ģimnāziju –, un tagad tur 
ir Raiņa parks. Latgales Māras 
piemineklis gan atkal ir savā vie-
tā, bet ģimenes mājām nu ir citi 
saimnieki. Skaista bija Jāņa Zvir-
buļa un bērnības drauga māks-
linieka Pāvila Šenhofa atgrieša-
nās Rēzeknē pēc vairāk nekā 60 
gadiem ar kopīgu izstādi. Tur viņi 
joprojām jutās kā mājās – starp 
savējiem.

Pēc skolas beigšanas 1943. 
gadā sākās Jāņa skarbā dzīve – 
vācu darba dienests Kūku kūdras 
purvā. Vēlāk tika uzģērbtas vācu 
uniformas – sekoja kara mākslas 
mācības Vācijā. Jau kara beigās no 
Dancigas ar kuģi „Gdaņsk” Jānis 
tika nosūtīts uz Liepāju – Kurze-
mes fronti. Jaunpilī viņš nonāca 
pie Ernesta Laumaņa izlūktriecien-
bataljonā kā 2. rotas 3. vada ko-
mandiera palīgs. Pēc Blīdenes kau-
jas 1945. gada 19. martā viņš kļuva 
par vada komandieri, bet 21. martā 
tika ievainots, 13. maijā saņemts 
gūstā, apcietināts un izsūtīts uz 

Tālajiem Austrumiem, Premorskas 
apgabalu, 14 000 km no Latvijas, 
kur būvēja dzelzceļu no Komso-
moļskas līdz Sovgavaņai. Ciematā 
Datahutu, kur pavadīti 2 gadi, 310. 
kolonnā 350 cilvēkiem tika iecelts 
par nometnes komandantu. Vēlāk 
4 gadus Igaunijā, Narvā, būvbatal-
jonā tika celta pilsēta Silameja.

1951. gadā Jānis Zvirbulis at-
griezās Latvijā, Talsos, kur bēgļu 
gaitās nonāca viņa vecāki. Darbu 
nebija viegli atrast, bet, tēvam pie-
palīdzot, izdevās iekārtoties Talsu 
Patērētāju biedrībā par grāmat-
vedi kalkulatoru. Vēlāk sirdsdarbs 
(tuvāk mākslas pasaulei) Talsu 
tautas namā par mākslinieciskās 
daļas vadītāju un pat direktoru. 
Diemžēl nelabvēlīgā biogrāfija, 
politiski represētās personas pa-
gātne neļāva to turpināt un pēc 
pusotra gada bija jādodas darba 
meklējumos uz Rīgu. Talsos palika 
arī Jāņa ģimene – vecāki, sieva, di-
vas meitas un dēls.

Izdevās dabūt darbu Rīgā par 
karšu zīmētāju, vēlāk Zinātniskajā 

restaurācijā tika greznotas pilis, 
būdiņas un pati Opera.

1968. gadā Jāņa dzīvē ienāca 
Skaidrīte (ne vienu reizi vien māk
slinieks viņu nosaucis par savu 
mūzu) un Inčukalns, kurš nu ir kā 
otrā dzimtene. Inčukalna MRS aiz-
vadīti 23 mākslinieka noformētāja 
darba gadi.

Šis ir laiks, kad Jānis papildi-
nāja savas zināšanas mākslā un 
pabeidza Poligrāfiķu klubā Tautas 
universitātes Grafikas un dekoratī-
vās noformēšanas fakultāti. Mācī-
jās pie akvarelista Antona Megņa 
meistardarbnīcā, pie gleznotājiem 
Jūlija Viļumana un Ulda Zemzara 
apguva portretu glezniecību. Jau-
kas bija tikšanās un sarunas par 
mākslu pie Ritas Valneres un Edu-
arda Kalniņa viņu Inčukalna mājās 
Atpūtas ielā.

Jānis Zvirbulis vienmēr ir bijis 
sabiedriski aktīvs un vienmēr ir 
mācējis pacelt savu un citu līdzcil-
vēku garu virs ikdienas rūpēm – ir 
nodibinājis Inčukalna Mākslinieku 
kopu un godam veic tās priekš-
sēdētāja pienākumus nu jau 12 
gadus. Inčukalnieši ir novērtējuši 
mākslinieka devumu un piešķīruši 
viņam „Goda Inčukalnieša” titulu. 

Jānim Zvirbulim otra mīlestība 
ir dziesma. Viņam joprojām piemīt 
skaista balss, kura ilgus gadus ir 
skanējusi Latvijas nacionālo kara-
vīru vīru korī „Tēvija” un joprojām 
kuplina Inčukalna senioru kori „At-
blāzma”. 

Ilgus gadus Jānis Zvirbulis ir bi-
jis aktīvs Latvijas Nacionālo kara-
vīru biedrības Vidzemes priekšpil-
sētas valdes loceklis.

Viņš visiem notikumiem dzīvo 
līdzi – ir labs un atsaucīgs biedrs 
saviem līdzcilvēkiem. Un Jānim ir 
apbrīnojama īpašība – lai cik grūti 
būtu, lai arī kādas nedienas vajātu, 
ir jāceļas un jāiet.

Šī māksliniekam ir jau 23. per-
sonālizstāde. Ja kādreiz teica, ka 
viņš ir akvareļa glezniecības un 
ziedu meistars, tad šodien šis „rā-
mītis” ir stipri plašāks – te ir da-
žādas tehnikas un dažādas tēmas. 
Bet nāciet paši, skatieties un vēr-
tējiet. Mēs, tautas nama darbinieki, 
esam pārsteigti par to, ko Jānis ir 
paveicis savos cienījamos gados. 
Te var apskatīt arī mākslinieka 
grāmatu rokrakstā „19. divīzijas 
latviešu leģionāra atmiņas no 
1943. līdz 1950. gadam”. Ja izdo-
sies atrast atsaucīgus cilvēkus, 
mums ir mērķis to izdot. Tā varētu 
aizsākties pavisam jauna grāmatu 
sērija „Inčukalniešu likteņstāsti”. 

Gandrīz ik vasaras rītu, ja vien 
ir labs laiks, aina, ko var ieraudzīt, 
izejot mūsmājas pagalmā, rada 
skaistu noskaņu – kaimiņmājas 
sētsvidū redzama statīvā novieto-
ta kāda gatava vai gandrīz gatava 
glezna, un ap to čakli rosās, brīdi 
pa brīdim paņemot rokā otu, vīrs, 
kuram nekādi nevar pateikt tos 
gadus, kurus viņš ir sasniedzis.

Godājamais mākslinieks Jānis 
Zvirbulis statīvā uzliktās gleznas 
maina – vienu rītu tās ir krāsu pie-
vilcībā zaigojošas tulpes, rozes vai 
dažbrīd pat eksotiskas puķes, cit-
rīt tā ir kāda Latvijas dabas ainava 
vai Vecrīgas ieliņu un seno ēku su-
ģestējošā pievilcība. 

„Dabā nav neglītu ziedu un ai-
navu, viss ir harmonisks un pa-
reizs,” pārliecinoši saka pats 
mākslinieks. Un viņam ir taisnī-
ba – dabā viss lieti sader kopā, 
un visā gleznotajā redzama Jāņa 
Zvirbuļa vitalitāte un optimisms. 
Skatoties viņa gleznas, skaidrs, 
ka tās radījis dzīves skaistuma 
savaldzināts cilvēks, kuram pa-
saules redzējumā dots saskaņas 
un saderības dabiskums. Man ļoti 

simpatizē, kā pasauli mīl (te vietā 
tieši šis vārds – MīL!) Jānis. Viņa 
ota spēj radīt gan izteikti reā-
listiskais ainavas, kurās dabas 
harmonija atklājas „purvītiskā” 
līniju un krāsu saskaņā, kad upes 
līkums, bērzu puduri, kalnājs un 
ieleja, zāles zaļums un debesis, 
mūžīgās debesis atklāj to, cik 
skaista ir mūsu Dzimtenes daba, 
taču viņa ota spēj arī vēl kaut ko 
citu, tā krāsu spilgtumā un pie-
sātinājumā atgādina arī par kādu 
augstāku īstenību, kad īstenībā 
ieraudzītais pārvēršas par sim-
bolu mūsu dabai kā svētumam, 
kā dievišķajam, kad mūsu izjūtas 
paceļas kādā citā realitātē, kas 
arī ir ļoti vajadzīga. Tieši šīs sim-
boliskās vīzijas atgādina, ka teju 
ikviens dabas tēls ietver arī kādu 
noslēpumu, ko atmin mākslinieks, 
vienlaikus savu nojautu dodams 
skatītājam.

Neesmu redzējis tos Jāņa dar-
bus, kas tapuši pirms gadiem 20 
vai 30, taču, vērojot viņa jubilejas 
izstādi, radās stingra pārliecība – 
mākslinieks arvien lielāku nozīmi 
pievērš krāsu suģestijai, nebaidī-
damies būt kolorītā arvien spilg-
tāks, taču vienlaikus tikpat spē-
cīgs, viņa darbos paliek tiešais 
tēlojums, vienalga, vai tā būtu 
Vecrīgas ainava vai kāds portrets, 
vai rimta dabas mūžīgā pārvērša-
nās un mūžīgā stabilitāte.

Lai joprojām droša ota, lai jo
projām ass realitātes un mūžības 
skatījums, lai joprojām spēku uz-
tur optimisms un vitalitāte!

Kaimiņu vārdā  
Viesturs Vecgrāvis, humanitāro 

zinātņu asociētais profesors 

Ziņas par mākslinieku  
Jāni Zvirbuli apkopoja  

Inga Freimane 
Jāni Zvirbuli (centrā) līdz svētku vietai aizvizināja pušķotā zirga pajūgā.

IR JĀCEĻAS UN JĀIET

Jānis Zvirbulis svētkos starp patiesiem draugiem, radiem un blakus vēl... dzīvesdraugam Aijai.
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15. jūnija pievakarē pulksten 17.00 
pie Vangažu kultūras nama sapulcējās 
kultūras nama pašdarbības kolektīvi, 
lai kopā radītu svētku noskaņu, snie-
dzot Vangažu iedzīvotājiem koncer-
tu .Visi kolektīvi ar prieku gatavojās 
svētkiem un meklēja vispiemērotākās 
dziesmas un skanīgākās melodijas 
priekšnesumiem.  

Estrādes deju grupa „Ciprese” (vadī-
tāja Ilona Petrovska) bija speciāli kon-
certam sagatavojusi vairākas latviešu 
tautas dejas. „Krustmātes krakovjaku” 
izpildīja vecākā deju grupa ar 10 deju 
pāriem, un šī deja ar Pētera Petrovska 
aktiermeistarību izpelnījās lielu sajūs-
mu skatītājos. Dejoja arī pārējās „Cip-
reses” grupas šādas dejas – „Kaķītes”, 

„Līgo deja”, „Rikšiem bērīt”, „Audēji”, 
„Jumalo”, „Sienāžu deju” un noslēgu-
ma deju „Kur gaismeņa”. Dejotāji uz-
stājās krāšņos tērpos – gan latviešu 
tautastērpos, gan stilizētos. Visi bērni 
dejoja ar aizrautību, un deju horeogrā-
fijas (I. Petrovskas) bija gan emocionā-
las, gan interesantas.

Skaisti un aizkustinoši uzstājās 
pirmsskolas tautisko deju kolektīvs 

„Pīlādzītis” (vadītāja I. Petrovska, kon-
certmeistare A. Kolčina) ar dejām „Vē-
deriņš burkšķ”, „Sešas peles miegu 
vilka” un „Pavāru deja”.

Līgo svētkus sagaidot, līnijdeju gru-
pa „Drime dance” (vadītāja K. Meikšā-
ne), kā katru gadu, speciāli svētkiem 
iestudēja Līgo svētkiem atbilstošu 
lustīgu deju.

Ar labi sagatavotiem priekšnesu-
miem skatītājus priecēja mūsu dzie-
dātāji.

Skanīgā bērnu vokālā ansambļa 
„Karuselis” (vadītāja M. Lazdiņa) lielā 
grupa pasākumu kuplināja ar vairā-
kām vasarīgām dziesmām, paši ma-
zākie emocionāli un aizrautīgi izpildī-
ja dziesmu „Kaķīts kurmi dancināja”.

Sieviešu vokālais ansamblis „Kap-
rīze” (vadītāja J. Bunkus) izpildīja 
līgodziesmu popūriju no tautā iemī-
ļotām R. Paula un I. Kalniņa dzies-
mām, kurā iesaistīja arī bērnu vokālo 
ansambli „Karuselis” un Vangažu 
vidusskolas vokālo ansambli, kas te-
atrāli un muzikāli papildināja skanīgo 
priekšnesumu.

Liels prieks skatītājiem bija par 
ukraiņu vokālā ansambļa „Jatraņ” 

(vadītāja I. Dukule, muz. vad. L. Ne-
steroviča, koncertmeistare A. Ko-
lčina) iestudēto latviešu dziesmu 

„Ūdensrozes” un baltkrievu vokālā 
ansambļa dziesmu „Zilais lakatiņš” 
(vadītāja Ļ.Aleksandrova, koncert-
meistare A.Kolčina).

Skanīgās balss īpašniece Liene 
Nesteroviča uzstājās ar skanīgu lī-
godziesmu pasākuma atklāšanā un 
R. Paula „Nekur nav tik labi kā mā-
jās”.

Vidusskolas vokālais ansamblis 
(vadītāja I. Kauliņa, koncertmeistars  
J. Kaspers) piedalījās ar latviešu tau-
tas dziesmu „Divi, divi, kas tie div”.

Teātra studija „Pigoriņi” (vadītāja E. 
Ozola) pasākumam iestudēja ainas no 
R. Blaumaņa lugas „Trīnes grēki” un 
teatrālu tautasdziesmu uzvedumu.

Prieks, ka Jāņu ielīgošana ir jau 
stabila tradīcija, kuru, pateicoties 
kuplajam skatītāju lokam, kopsim arī 
turpmākos gadus, priecāsimies paši 
un iepriecināsim Vangažu iedzīvotājus 
un viesus. Pateicoties lielajai dalībnie-

ku un iedzīvotāju interesei, nākamajā 
gadā pasākumu kuplināsim ar zaļum-
balli.

Pēc pasākuma kolektīvi un to vadī-
tāji saņēma pateicības par piedalīša-
nos Līgo svētku ieskaņu koncertuzve-
dumā un arī par aktīvu un radošu darbu 
2013./14. gada kultūras dzīves sezonā.

Novēlam visiem kolektīviem, vadī-
tājiem, kultūras nama darbiniekiem 
jauku atpūtu vasarā un jaunas radošas 
idejas nākamajai sezonai!

Mākslinieciskās daļas vadītāja  
E. Ozola 
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Līnijdeju grupas „Drime dance” lustīgā līgodeja.

Sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze” vienojās ar bērnu vokālo ansambli „Karu-
selis” kopīgā dziesmā.

„Krustmātes krakovjaks”, kuru izpildīja vecākā "Cipreses" deju grupa ar 10 deju pā-
riem, izpelnījās lielu sajūsmu skatītājos, jo to papildināja Pētera Petrovska aktier-
meistarība". 

Ansambļa „Gauja” līgodziesmas skanēja lustīgi un pieskandināja visu tuvāko 
apkārtni.

18. jūnijā Vangažu pensionāri 
kopā ar draugiem pulcējās Parka 
ielā 2 uz Jāņu ielīgošanu. Laika 
apstākļi mūs nelutināja, bet labs 
garastāvoklis spēj darīt brīnu-
mus un liek dvēselē atmirdzēt 
saulei.

Jau iepriekšējā dienā vācām 
jāņuzāles, lai 18. jūnijā no rīta iz-
rotātu Parka ielas 2 pagalmu. Kul-
tūras nama direktors Aleksandrs 
Čamkins parūpējās, lai netrūktu 
solu un mikrofonu, kas ir ļoti sva-
rīgi pasākuma veiksmīgai norisei. 
Kā katru gadu, ar skanīgu līgošanu 
ieradās ansamblis „Gauja” Ineses 
Strautas un Ņinas Bērziņas vadībā. 
Un kur tad mūsu ilggadējie draugi – 
Ikšķiles pensionāru biedrība „Saul-
grieži”, kuri ieradās ar jestru un 

atraktīvu dziedātāju ansambli Jāņa 
Rijnieka vadībā.

No mūsu puses pašu sacerē-
tās aplīgošanās ziņģes skanīgi un 
skaisti dziedāja Liene Nesteroviča. 
Paldies, Lienīt!

Aplīgošanās un veltījumu dzies-
mas skanēja no visas sirds, un, ak 
šo prieku, mūs aplīgoja Ludmila 
Vorobojova un Juris Jakubovs-
kis duetā! Paldies viņiem! Paldies 
par labestību un atbalstu Zinaīdai  
Gofmanei un Aivaram Nalivaiko.

Paldies visām mūsu sirmajām 
dāmām un Ināram par ieguldīto 
darbu. Esam gandarīti un priecīgi. 
Pasākumu vadīja un ziņģes sarīmē-
ja šī raksta autore. Uz tikšanos citu 
gadu!

Inta Tetere 

Šī gada 5. un 6. jūlijā „Jauno 
jātnieku skolas” sporta kompleksā 
Inčukalnā septīto gadu pēc kārtas 
norisināsies „Vislatvijas zirgu die
nas” – aktīvās atpūtas un brīvdabas 
izklaides pasākums. 

„„Vislatvijas zirgu dienas” ir kļuvušas 
par mīļu tradīciju, tas ir pasākums, kurā 
ierasti tik nopietnais zirgu sports un 
spraigais sacensību gars pārtop par jau-
tru izklaidi. Es „Zirgu dienas” vienmēr 
esmu saskatījusi kā svētkus – kopā 
sanāk gan jātnieki un zirgaudzētāji, ku-
riem zirgs ir ikdienas kompanjons, gan 
ģimenes un bērni, kuri labprāt uz cēlajiem 
dzīvniekiem paskatās, pieiet noglaudīt 
vai pacienāt ar cukurgraudu. Un tāpēc 
mēs abas dienas esam saplānojuši tā, 
lai interesanti būtu gan jātniekiem, gan 
skatītājiem,” stāsta „Zirgu dienu” or-
ganizatore un „Jauno jātnieku skolas” 
pārstāve Inga Praņevska.

Sestdien, 5. jūlijā, sākot no plkst. 
9.00 rītā, septiņos netradicionālos 
maršrutos sacentīsies jātnieki šķēršļu 
pārvarēšanā. Varēs redzēt gan jātniekus 
kovbojus, gan jautru stafeti, kuru kopīgi 
veiks zirgs un traktors, tāpat skatītāji 
varēs novērtēt pašu mazāko jātnieku 
prasmes poniju maršrutos. Sacensību 
starplaikos ir paredzēti vairāki aizraujoši 
priekšnesumi, piemēram, poniju parāde, 
kurā tiks demonstrēti dažādu šķirņu 
poniji, līnijdeju grupas „Step by Step” de-
jas, kā arī Adžiliti suņu šovs. Adžiliti suņu 

šovā, līdzīgi kā zirgi šķēršļu pārvarēšanā, 
suņi veic noteiktu maršrutu, kurā lec pāri 
barjerām, lien cauri tuneļiem un pārvar 
citus izaicinājumus. Tāpat visas dienas 
garumā būs iespējams izklaidēties 
piepūšamajās atrakcijās, vizināties ar 
zirgiem un ponijiem, fotografēties, kā 
arī bērni varēs radoši darboties īpašās 
bērnu darbnīcās. 

Svētdiena (6. jūlijā plkst. 10.00) 
sāksies ar sacensībām iejādē. Iejāde 
ir jāšanas sporta veids, kurā zirgs iz-
pilda dažādu soļu kopumu, kas, no 
malas skatoties, izskatās pēc ele
gantas dejas. Arī iejādes jātnieki ir 
tērpti frakās un cilindros un rada ļoti 
aristokrātisku iespaidu. Skatītājus 
priecēs priekšnesums, kurā tiks 
demonstrēti visdažādākie Latvijas 
šķirnes zirgi, kā arī būs iespēja just līdzi 
jātniekiem, kuri piedalīsies dāmu un 
kungu maršrutā. Būs iespēja novērtēt 
visoriģinālāko zirga un jātnieka 
ietērpu, jo dāmu un kungu maršrutā 
visi pāri startēs krāšņos tērpos. Abās 
pasākuma dienās darbosies kafejnīca, 
amatnieku izstrādājumu un gardumu 
tirdziņš, kā arī trušu parks ar īstiem un 
pūkainiem trušiem, kurus paglaudīt un 
paņemt klēpī. Arī atrakcijas bērniem 
un iespēja pavizināties ar zirgu būs 
abās pasākuma dienās, tāpat arī zirg
lietu andele, kur jātnieki varēs izdevīgi 
iegādāties un pārdot savas zirglietas. 

Uz „Vislatvijas zirgu dienām” „Jauno 
jātnieku skolas” sporta centrā Inčukalnā 
ir laipni aicināts ikviens! Ieeja skolēniem, 
studentiem, pensionāriem – bez maksas. 
Vienas dienas biļete – 3 eiro, divu dienu – 
5 eiro, toties ģimenes biļete – 7 eiro. 
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties 
www.bilesuparadize.lv. Pasākumu 
organizē biedrība „Jauno jātnieku skola” 
sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju, 
jātnieku klubu „Viktorija” un uzņēmumu 

„Havens”.
Sacensību atbalstītāji: Valsts Lauku 

tīkls, LLKC, LOSP, LZB, LJf, LŠZAA, „Ha-
vens”, „Vanilla Travel”, „Citadele”, Zirgu 
pārvadājamās piekabes „Sirius”, Plas-
tikas ķirurģijas klīnika, IKU „Eduards”, 
ARS, „Fazer”, „Pūre”, „Flisi”, „Holover”, 

„Torpol”, „Henkel”, „Vesucci”, „Bei-
leys”, Ģimenes vīna darītava „Abavas”,  

„Eggersmann”, „Ceano Cosmetics”, „Pi-
enSpa”, „Vary Berry”, „Peri”, DBA „Tech-
nologies”, „Biļešu paradīze”, „Lexa”, 

„Kentaurs”, „Zirglietas.com”, „National 
Geographic Latvija”.

Informē: „ReTV”, „Radio Tev”, „Ra-
dio Skonto”, „Apollo.lv”, „Draugiem.lv”, 

„Radio 7”, „Zirgam.lv”, JC „Decaux”.
Informāciju sagatavoja Marta Birzleja 

Vairāk par pasākumu:  
latvianhorses.lv un draugiem.lv/jj  .

Ar skanīgu Līgo! tika  
ieskandināti Jāņi Vangažos
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1. Izdarīt Inčukalna novada domes 
2010. gada 18. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 16/2010 „Par perso-
nu, kurām nepieciešama palīdzība 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, re-
ģistrācijas kārtību” šādus grozīju-
mus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 7.6. 

apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.6. personas, kuras tiek izliktas 

no tām piederoša dzīvokļa, mā-
jas vai citas dzīvojamās telpas 
Inčukalna novada teritorijā par 
hipotekārā kredīta, aizņēmuma, 
kas ņemts vienīgā mājokļa ie-
gādei, parādsaistību nepildīša-
nu, ar nosacījumu, ka īpašuma 
atsavināšanas (pārdodot izsolē) 
apmērs nepārsniedz parādsais-
tību apmēru – tiesas sprieduma, 
kurš stājies likumīgā spēkā, ko-
piju, uzrādot oriģinālu, ja tās ir:
7.6.1. trūcīgas vai maznodro-

šinātas personas, kuras sa-
sniegušas pensijas vecumu;

7.6.2. trūcīgas vai maznodro-
šinātas personas, ar kurām 
kopā dzīvo un kuru apgādī-

bā ir vismaz viens nepilnga-
dīgs bērns, aizgādībā esoša 
persona, maznodrošināta 
pensijas vecuma persona vai 
maznodrošināta persona, 
kura atzīta par personu ar 
invaliditāti.”;

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 11. 
punktu šādā redakcijā: 

„11. Persona, kura vēlas saņemt 
palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā un ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu Inčukalna no-
vada administratīvajā teritorijā, 
iesniedz rakstisku iesniegumu 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
pārvaldniekam, norādot vēla-
mo palīdzības veidu. Iesniegu-
mam pievienojami dokumenti, 
kas apliecina, ka persona ir tie-
sīga saņemt palīdzību.”;

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 46.1. 
apakšpunktu. 

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

Domes priekšsēdētājs  
A. Nalivaiko 

Izdarīt Inčukalna novada domes 
2013. gada 18. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 31/2013 „Sociālā pa-
līdzība Inčukalna novadā” šādus gro-
zījumus:

 Izteikt noteikumu 6. punktu šādā 
redakcijā:

„6. Lai saņemtu sociālās palīdzības 
pabalstus un materiālos pabalstus, 
klientam ir jābūt deklarētam Inču-
kalna novada teritorijā ne mazāk kā 
12 mēnešus vai pēdējai deklarētajai 
dzīvesvietai jābūt bijušai Inčukalna 
novadā. Noteiktais termiņš neattiecas 
uz GMI un ārkārtas situāciju pabalsta 
saņemšanu, kā arī uz dzīvokļa (mājok-
ļa) pabalstu.”;

Svītrot noteikumu 24. punktu;
Izteikt noteikumu 34.1. apakš-

punktu šādā redakcijā:
„34.1. dzīvokļa pabalstu ģimenei 

(personai), ja tā atzīta par trūcīgu 
ģimeni, kura dzīvo iesniegumā norā-
dītajā adresē, izmaksā skaidrā naudā 
vai pārskaita uz klienta kontu kredīt-
iestādē, vai pārskaita pakalpojumu 

sniedzējam – EUR 215,00 apmērā ka-
lendārā gada laikā. Dzīvokļa (mājok-
ļa) pabalstu piešķir pēc līdzdarbības 
pienākumu veikšanas un piedaloties 
nodarbinātību veicinošos pasākumos, 
ja ģimenē ir darbspējīgas personas”;

Izteikt noteikumu 34.2. apakš-
punktu šādā redakcijā:

„34.2. dzīvokļa pabalstu ģimenei 
(personai), ja tā atzīta par maznodro-
šinātu ģimeni, kura dzīvo iesniegumā 
norādītajā adresē, izmaksā skaidrā 
naudā vai pārskaita uz klienta kontu 
kredītiestādē, vai pārskaita pakal-
pojumu sniedzējam – EUR 145,00 
apmērā kalendārā gada laikā. Dzī-
vokļa (mājokļa) pabalstu piešķir pēc 
līdzdarbības pienākumu veikšanas un 
piedaloties nodarbinātību veicinošos 
pasākumos, ja ģimenē ir darbspējīgas 
personas.”

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

Domes priekšsēdētājs  
A. Nalivaiko 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2013. gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Sociālā palīdzība In-
čukalna novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redak-

cijā: 
„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 palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta ses-
to daļu un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 „Au-
džuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabine-
ta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 „Notei-
kumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu”;

1.2. Izteikt noteikumu 1. nodaļas nosaukumu šādā re-
dakcijā:
„1. Vispārīgie jautājumi”;

1.3. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek 
veikta pašvaldības autonomās funkcijas – nodroši-
nāt iedzīvotājiem sociālo palīdzību – izpilde.
Noteikumi nosaka trūcīgas ģimenes statusa, maz-

nodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanas kār-
tību Inčukalna novadā, Inčukalna novada sociālās 
palīdzības pabalstu un materiālo pabalstu veidus 
un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas 
kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas sa-
ņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu pārsūdzēšanas 
kārtību”;

1.4. Svītrot noteikumu 2. punktu;
1.5. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

„3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 11. pantā pašvaldības sociālajam dienestam 
noteiktos uzdevumus un šajos noteikumos noteikto 
pabalstu administrēšanu, kā arī ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam izvērtēšanu Inčukalna novada 
dome deleģē Inčukalna novada pašvaldības iestādei 

„Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Dienests).

1.6. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
Ģimene – noteikumu izpratnē ir personu grupa, ko saista 

laulība, radniecība  vai citas personiskas attiecības, kuras 
mitinās vienā mājoklī, kopīgi veic tā uzturēšanu un kurām ir 
kopēji izdevumi par uzturu.

Ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši doku-
menti – dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, īpašu-
mus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos 
uztura un dāvinājuma līgumus.

Izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeks, stin
grās uzskaites kvīts, faktūrrēķina oriģināls vai kredītiestāžu 
kontu izdrukas (tai skaitā visu pilngadīgo ģimenes locekļu 
kredītiestāžu kontu izdrukas), kurās norādīts sociālās palī-
dzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksāju-
ma mērķis un samaksas apmērs un kurš izsniegts pēdējo 3 
mēnešu laikā.

Krīzes situācija – emocionāla, psihiska līdzsvara zaudē-
šana, vardarbība ģimenē, situācija, ko izraisa ārējs notikums, 
kuru indivīds uztver kā sev būtisku zaudējumu. Krīzes situā-
ciju identificē sociālais darbinieks.

Līdzdarbības pienākumi – obligāti veicamie pienākumi, 
kurus, savstarpēji vienojoties ar sociālā darba speciālistu, 
veic klients, ja tas vēlas saņemt vai saņem sociālo palīdzību.

Materiālie pabalsti – Inčukalna novada domes Sociālā 
dienesta naudas pabalsti, kuri tiek piešķirti, nevērtējot pa-
balsta saņēmēja ienākumu līmeni (rehabilitācijas pabalsts, 
pabalsts ārkārtas situācijā, apbedīšanas pabalsts, dzimša-
nas pabalsts, pabalsts sodu izcietušai personai, kura atgrie-
zusies no ieslodzījuma vietas, pabalsts politiski represētām 
personām, pabalsts personai ar 1. grupas invaliditāti, bēr-

niem ar invaliditāti un personai ar invaliditāti kopš bērnības 
Ziemassvētkos, pabalsts cienījama vecuma personām dzī-
ves jubilejās).

Maznodrošināta ģimene – ģimene (persona), kurai pie-
šķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Mājsaimniecība – personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un 
kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko 
atsevišķi.

Dzīvokļa pabalsts – pašvaldības piešķirts sociālās pa-
līdzības pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu cietā 
kurināmā iegādei, siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, 
komunālo pakalpojumu apmaksai (īres, ūdens piegādes un 
kanalizācijas).

Pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabal-
sti – no sociālā dienesta budžeta izmaksājamie pabalsti 
naudas un vai mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes 
(personas) ienākumu stabilizācijai līdz noteiktam līmenim, 
ja tā objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus. 
Tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus tiek noteik-
tas, veicot ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanu un tās 
atbilstību konkrēto pabalstu veidu saņēmēju lokam.

Vientuļš pensionārs vai persona ar invaliditāti – ne-
strādājošs, deklarējies un dzīvojošs vienatnē pensionārs 
vai persona ar invaliditāti, kuras ienākumi nepārsniedz EUR 
285,00 mēnesī”;

1.7. Svītrot noteikumu 5. punktu;
1.8. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

„6. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstus un 
materiālos pabalstus, klientam ir jābūt deklarētam 
Inčukalna novada teritorijā ne mazāk kā 12 mēne-
šus vai pēdējai deklarētajai dzīvesvietai jābūt biju-
šai Inčukalna novadā. Noteiktais termiņš neattiecas 
uz GMI un ārkārtas situāciju pabalsta saņemšanu.”;

1.9. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Iesniedzot iesniegumu, Klients uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, kā arī uzrāda pensionāra 
vai personas ar invaliditāti apliecību, ja persona 
ir pensionārs vai persona ar invaliditāti, vai citas 
valsts pensionārs un kopā ar sociālās palīdzības 
organizatoru elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu 
deklarāciju”; 

1.10. Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Klientam apmeklējot Dienestu, ir jāievēro vis-
pārpieņemtās pieklājības normas, jāizturas ar cieņu 
pret sociālā darba speciālistiem un Dienesta telpām 
un inventāru. Sociālā darba speciālistam ir tiesības 
atteikt konsultāciju cilvēkam alkohola vai narkotis-
ko vielu reibumā, kas ir fiksēts atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām, vai ja tiek pārkāptas vispārpieņem-
tās uzvedības normas.”;

1.11. Izteikt noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
„13. Klients sociālās palīdzības pabalstus un mate-
riālās palīdzības pabalstus var saņemt ar pārskai-
tījumu uz klienta kontu kredītiestādē vai Inčukalna 
novada domes kasēs Inčukalnā un Vangažu pārval-
dē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu”;

1.12. Izteikt noteikumu 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.3. citi ienākumi no vērtspapīru dividendēm, no 
nekustamā īpašuma iznomāšanas, no kustamā un 
nekustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 
divpadsmit kalendāro mēnešu laikā, kā arī no sub-
sīdijām lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pē-
dējiem pilniem trim mēnešiem vai par laika posmu 
no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim”;

1.13. Izteikt noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:
„22. Lai saņemtu 29.2, 29.3, 29.5, 30.05, 30.06, 
30.07, 30.08, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15. pun-
ktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, nav 
nepieciešams vērtēt klienta materiālo situāciju. 
Lai saņemtu šos pabalstus, persona iesniedz Die-
nestam rakstveida iesniegumu, kurā norāda, kāda 
veida pabalstu persona vēlas saņemt, kā arī uzrāda 

Turpinājums 7. lpp 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Inčukalnā
2014. gada 18. jūnijā, Nr.10/2014, (protokols Nr. 1328§)
Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013

„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma”

 35. panta ceturto un piekto daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 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. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 30. 
marta noteikumu  Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-

nas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Inčukalnā
2014. gada 18. jūnijā Nr. 11/2014 (protokols Nr.1351§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2014
„Grozījumi 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 
„Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, re-
ģistrācijas kārtību”

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta otro daļu, 5. pan-
ta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un 
sesto daļu, 8. panta pirmo un otro daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakš-

punktu,14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta 
pirmo daļu, 19. pantu, 24. panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo un otro daļu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Inčukalnā
2014. gada 19. martā, Nr. 8/2014 (protokols Nr. 659.§.)
Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”

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 palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu 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.
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un pievieno nepieciešamo dokumentu 
kopijas vai oriģinālus”,

1.14. Izteikt noteikumu 24. punktu šādā redak-
cijā:
„24. Dienests, noslēdzot vienošanos ar 
Klientu, Klientam nosaka šādus līdzdar-
bības pienākumus:”;

1.15. Izteikt noteikumu 26. punktu šādā redak-
cijā:
„26. Klientam pirmo reizi vēršoties Die-
nestā pēc sociālās palīdzības, Dienesta 
sociālā darba speciālistam ir pienākums 
apsekot Klientu dzīvesvietā. Turpmākas 
dzīvesvietas apsekošanas tiek veiktas 
nekavējoties, ja dienests ir saņēmis in-
formāciju par Klienta materiālas un soci-
ālas situācijas uzlabošanos, bet ne retāk 
kā reizi sešos mēnešos”;

1.16. Izteikt noteikumu 28. punktu šādā redak-
cijā:
„28. Klienta atteikšanās no apsekošanas 
dzīvesvietā vai Klienta neatrašanās dzī-
vesvietā, vai atrašanās prombūtnē ilgāk 
par kalendāro mēnesi var būt par iemes-
lu sociālās palīdzības atteikšanai”;

1.17. Izteikt noteikumu 29.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„29.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;”;

1.18. Izteikt noteikumu 30. punktu šādā redak-
cijā:
„30. Atbilstoši Dienesta gada budžetam 
un ja ir apmierināts pamatots pašval-
dības iedzīvotāju pieprasījums pēc GMI 
pabalsta un dzīvokļa pabalsta, Inčukalna 
novadā var tikt piešķirti:
30.1. ēdināšanas pabalsti;
30.2. pabalsts individuālo mācību piede-

rumu iegādei, uzsākot jaunu mācību 
gadu trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm;

30.3. pabalsts medicīnisko pakalpojumu 
izdevumu daļējai apmaksai trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm;

30.4. pabalsts aprūpei mājās (personām 
pēc ģimenes ārsta un sociālā darbi-
nieka novērtējuma);

30.5. pabalsts uzturam tuberkulozes 
slimniekiem;

30.6. rehabilitācijas pabalsts personai ar 
invaliditāti;

30.7. apbedīšanas pabalsts;
30.8. dzimšanas pabalsts;
30.9. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
30.10. pabalsts sociālās rehabilitācijas 

mērķu sasniegšanai;
30.11. pabalsts sodu izcietušām perso-

nām, kuras atgriezušās no ieslodzīju-
ma vietas;

30.12. pabalsts politiski represētām per-
sonām;

30.13. pabalsts personai ar pirmās gru-
pas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti 
un personai ar invaliditāti kopš bērnī-
bas Ziemassvētkos;

30.14. pabalsts cienījama vecuma perso-
nām dzīves jubilejās;

30.15. materiālais pabalsts atsevišķām 
iedzīvotāju grupām Ziemassvētkos”;

1.19. Izteikt noteikumu 31. punktu šādā redak-
cijā:
„31. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēne-
ša pabalsts bērna uzturēšanai 40% ap-
mērā no valstī noteiktās attiecīgā gada 
1. janvārī spēkā esošās minimālās darba 
algas”;

1.20. Izteikt noteikumu 8. nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā:
„8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts”;

1.21. Izteikt noteikumu 34. punktu šādā redak-
cijā:
„34. Dzīvokļa pabalsta veidi un apmēri:
34.1. dzīvokļa pabalsts ģimenei (perso-

nai), ja tā atzīta par trūcīgu ģimeni, 
kura dzīvo iesniegumā norādītajā 
adresē un kurā tai ir deklarēta dzī-

vesvieta – izmaksā skaidrā naudā 
vai pārskaita uz klienta kontu kredīt-
iestādē, vai pārskaita pakalpojumu 
sniedzējam – EUR 215,00 apmērā ka-
lendārā gada laikā. Dzīvokļa (mājok-
ļa) pabalstu piešķir pēc līdzdarbības 
pienākumu veikšanas un piedaloties 
nodarbinātību veicinošos pasākumos, 
ja ģimenē ir darbspējīgas personas;

34.2. dzīvokļa pabalsts ģimenei (perso-
nai), ja tā atzīta par maznodrošinātu 
ģimeni, kura dzīvo iesniegumā norā-
dītajā adresē un kurā tai ir deklarēta 
dzīvesvieta, izmaksā skaidrā naudā 
vai pārskaita uz klienta kontu kredīt-
iestādē, vai pārskaita pakalpojumu 
sniedzējam – EUR 145,00 apmērā ka-
lendārā gada laikā. Dzīvokļa (mājok-
ļa) pabalstu piešķir pēc līdzdarbības 
pienākumu veikšanas un piedaloties 
nodarbinātību veicinošos pasākumos, 
ja ģimenē ir darbspējīgas personas;

34.3. vienatnē dzīvojošam, nestrādā-
jošam pensionāram, nestrādājošai 
personai ar invaliditāti, kuru ienāku-
mi nepārsniedz EUR 285,00, izmak-
sā skaidrā naudā vai pārskaita uz 
klienta kontu kredītiestādē, vai arī 
pārskaita pakalpojumu sniedzējam – 
EUR 145,00 apmērā kalendārā gada 
laikā”;

1.22. Izteikt noteikumu 9. nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā:
„9. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situāci-
jā”;

1.23. Izteikt noteikumu 36. punktu šādā redak-
cijā:
„36. Vienreizējs pabalsts ārkārtas si-
tuācijās (stihiskas nelaimes vai iepriekš 
neparedzami apstākļi) tiek piešķirts, ņe-
mot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu 
radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos 
gadījumos, ja klientam nepienākas cits 
valsts noteiktais pabalsts, apdrošināša-
nas atlīdzība vai tas ir nepietiekams pa-
matvajadzību apmierināšanai. Pabalstu 
piešķir līdz EUR 430,00 apmērā vienai 
ģimenei (mājsaimniecībai), neizvērtējot 
tās ienākumus.”;

1.24. Izteikt noteikumu 10. nodaļas nosauku-
mu šādā redakcijā:
„10. Ēdināšanas pabalsts skolēniem”;

1.25. Papildināt noteikumus ar 381. punktu 
šādā redakcijā:
„381. Ēdināšanas pabalsts skolēniem 
tiek piešķirts bērniem, kuri mācās Inču-
kalna novada mācību iestādēs. Piešķir-
tais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpoju-
mu sniedzējiem”; 

1.26. Izteikt noteikumu 39. punktu šādā re-
dakcijā;
„39. Pabalstu piešķir:

39.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm un 
maznodrošinātām ģimenēm, 

39.2. bērniem no daudzbērnu ģime-
nēm, kuru ienākumi nepārsniedz  
EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli 
mēnesī;

39.3. bērniem ar invaliditāti, kuru ģi-
menes ienākumi nepārsniedz EUR 
285,00 uz katru ģimenes locekli mē-
nesī;

39.4. bērniem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, neiz-
vērtējot audžuģimenes vai aizbildņa 
ienākumus”;

1.27. Svītrot noteikumu 40. punktu; 
1.28.  Izteikt noteikumu 42. punktu šādā re-

dakcijā:
„42. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek 
pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, 
kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā iz-
glītības iestādē Inčukalna novadā”; 

1.29. Papildināt noteikumus ar 431. punktu 
šādā redakcijā:

„431. Ja pašvaldība nevar nodrošināt vi-
dējās izglītības apguvi novada izglītības 
iestādēs, Dienests ir tiesīgs izmaksāt 
bērniem no trūcīgām un maznodrošinā-
tām ģimenēm, kuri mācās citu pašval-
dību mācību iestādēs un apgūst vidus-
skolas programmu, ēdināšanas pabalstu 
uz rokas līdz EUR 29,00 mēnesī mācību 
gada laikā”;

1.30. Izteikt noteikumu 11. nodaļas nosauku-
mu šādā redakcijā:
„11. Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem”;

1.31. Izteikt noteikumu 44.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
„44.4. bērniem ar invaliditāti – 50 % ap-
mērā no maksas par ēdināšanu, kuru ģi-
menes ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 
uz katru ģimenes locekli mēnesī”;

1.32. Izteikt noteikumu 44.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„44.5. bērniem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem  50% apmē-
rā no maksas par ēdināšanu, neizvērtējot 
audžuģimenes vai aizbildņa ienākumus”;

1.33. Izteikt noteikumu 47.4.apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„47.4. bērniem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem EUR 45,00 
apmērā, neizvērtējot audžuģimenes vai 
aizbildņa ienākumus.”;

1.34. Svītrot noteikumu 48. punktu;
1.35. Izteikt noteikumu 50. punktu šādā redak-

cijā:
„50. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei 
tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pār-
skaitot uz klienta kontu kredītiestādē”;

1.36. Izteikt noteikumu 13. nodaļu šādā redak-
cijā:
„13. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu 
izdevumu daļējai apmaksai”
51. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu 
izdevumu daļējai apmaksai tiek piešķirts 
trūcīgām un maznodrošinātām personām, 
kā arī vientuļiem pensionāriem, kuru ie-
nākumi nepārsniedz EUR 285,00 mēnesī.
52. Minēto pabalstu piešķir līdz EUR 
100,00 viena kalendārā gada laikā vienai 
personai.
53. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāie-
sniedz iesniegums un medicīnisko pakal-
pojumu izdevumus apliecinoši dokumenti, 
kas izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā.  
54. Izdevumus apliecinoši dokumenti jā-
iesniedz ne vēlāk kā līdz katra kalendārā 
gada 28. decembrim”;

1.37. Svītrot noteikumu 15. nodaļu;
1.38. Izteikt noteikumu 17. nodaļas nosauku-

mu šādā redakcijā:
„17. Rehabilitācijas pabalsts personām 
ar invaliditāti”;

1.39. Izteikt noteikumu 58. punktu šādā redak-
cijā:
„58. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar 
invaliditāti un personām ar invaliditāti 
kopš bērnības tiek piešķirts 1 reizi gadā 
EUR 100,00 apmērā”;

1.40. Izteikt noteikumu 20. nodaļas nosauku-
mu šādā redakcijā:
„20. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”;

1.41. Papildināt noteikumus ar 671. punktu 
šādā redakcijā:
„671. Pabalsts pamatvajadzību nodro-
šināšanai tiek piešķirts krīzes situācijā 
nonākušajām trūcīgām un maznodroši-
nātām ģimenēm līdz EUR 43,00”;

1.42. Izteikt noteikumu 21. nodaļas nosauku-
mu šādā redakcijā:
„21. Pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai”

1.43. Papildināt noteikumus ar 691. punktu 
šādā redakcijā:
„691. Pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai tiek piešķirts līdz 
EUR 30,00”; 

1.44. Svītrot noteikumu 70., 71., 72. un  
77. punktu;

1.45. Izteikt noteikumu 26. nodaļas nosauku-
mu šādā redakcijā:
„26. Materiālais pabalsts atsevišķām ie-
dzīvotāju grupām Ziemassvētkos”;

1.46. Izteikt noteikumu 86. punktu šādā redak-
cijā:
„86. Izvērtējot ģimenes (personas) ienā-
kumus un materiālo stāvokli tās atzīša-
nai par trūcīgu, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2010. gada 30. marts noteikumu 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4. apakšpunku, šo saistošo 
noteikumu izpratnē par īpašumu netiek 
uzskatīts:
86.1. viens nekustamais īpašums vai tā 

daļa, kas sastāv no zemes līdz 0,6 ha,  
ja nekustamajā īpašumā savu dzīves 
vietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs 
un parējās personas, kurām ir kopīga 
saimniecība ar iesniedzēju un tā nav 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme;

86.2. viens mazdārziņš līdz 0,04 ha, ja tas 
netiek iznomāts;

86.3. viena garāža viena transporta lī-
dzekļa novietošanai, ja tajā nenotiek 
saimnieciskā darbība, vai tā netiek 
izīrēta; 

86.4. viens transporta līdzeklis, kurš at-
rodas personas īpašumā ilgāk par 5 
gadiem.”;

1.47. Izteikt noteikumu 87. punktu šādā redak-
cijā:
87. Ģimene/persona atzīstama par maz-

nodrošinātu, ja:
87.1. Izvērtējot ģimenes/personas ienā-

kumus un materiālo stāvokli tās atzī-
šanai par maznodrošinātu, ienākumi 
uz katru ģimenes locekli, kurā ir kaut 
viena persona darbspējīgā vecumā, un 
pensionāru vai personu ar invaliditāti 
ģimenēm bez darbspējīgām personām, 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
EUR 214,00 vienai personai;

87.2. tai nepieder naudas līdzekļu uz-
krājumi, vērtspapīri vai īpašums;

87.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
87.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās ap-

rūpes un sociālās rehabilitācijas insti-
tūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā 
neatrodas ieslodzījumā;

87.5. persona ir reģistrējusies Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā kā bezdarb-
nieks vai darba meklētājs, izņemot 
Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likuma 37. panta otrajā daļā 
minētos gadījumus.”;

1.48. Izteikt noteikumu 89. punktu šādā redakcijā:
„89. Par īpašumu šo  saistošo noteikumu 
izpratnē netiek uzskatīts:
89.1. viens nekustamais īpašums vai tā 

daļa, kas sastāv no zemes 0,6 ha, ja 
nekustamajā īpašumā savu dzīves 
vietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs 
un pārējās personas, kurām ir kopīga 
saimniecība ar iesniedzēju un tā nav 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme;

89.2. viens mazdārziņš līdz 0,04 ha, ja tas 
netiek iznomāts;

89.3. viena garāža viena transporta līdzek-
ļa novietošanai, ja tajā nenotiek saim-
nieciskā darbība vai tā netiek izīrēta; 

89.4. viens transporta līdzeklis, kurš at-
rodas personas īpašumā ilgāk par 5 
gadiem”;

1.49. Izteikt noteikumu 29. nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā:
„29. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzī-
bas kārtība”. 

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

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko  



8 2014. gada JŪLIJSNOVADA VĒSTIS8

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic  
jūlija 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus, vēlot 

labu veselību un možu noskaņojumu!
Dzīves pulkstenis steigai par spīti

Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Gads tavā gaitā nav bijis par lieku –
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.

Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji, kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,

Ieklausies – visi paldies tev teic.

LīDZJŪTīBAS

Guntis Strazds tiek apbalvots un pirmo 
vietu iegūst par uzvaru dambretē.

Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.

Izsakām līdz-
jūtību Benitas 
Onofreičukas 
tuviniekiem, 
viņu mūžībā 
pavadot.

Inčukalna novada domes un 
Tautas nama kolektīvs

Ik dvēsele alkst siltuma un gaismas,
Ik aizgājējs vēl sapņos mīt.
Caur atmiņām dzīvs paliek sirdī ilgi,
Ko grūti aizmirst – atvirzīt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
kolēģei Ingai Knitei un viņas  
tuviniekiem, māti mūžībā pavadot.

Inčukalna  
novada 

Mūzikas un 
mākslas sko-
las kolektīvs

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

Skumju brīdī esam kopā ar  
Aneti Baltgaili,  
atvadoties no tēva.

Inčukalna  
pamatskolas 

darbinieki,  
8.a klase  

ar audzinātāju

PATEICOS
Izsaku sirsnīgu pateicību par krāšņo apsveikumu manas 90. gadu jubilejas 

personālizstādes atklāšanā: Inčukalna tautas nama vadītājai Ingai freimanei, 
māksliniecei Ivetai Rozentālei, tautas nama kolektīvam, Inčukalna novada 
domei, Vangažu baznīcas draudzei, Inčukalna Mākslinieku kopai, Inčukalna 
Mākslas skolas audzēkņiem un viņu skolotājai. Un visiem, visiem, kuri bija 
atnākuši un atbraukuši mani tik patiesi un sirsnīgi godināt manā jubilejā.
Inčukalna Mākslinieku kopas priekšsēdētājs mākslinieks Jānis Zvirbulis

9. jūnijā, 2014.

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļas (RPP INN) 
kolektīvs aicina komercsabiedrības, 
atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzī-
vokļu īpašnieku sabiedrības, namīpa-
šumu, zemesgabalu un citu teritoriju 
īpašniekus, valdītājus, pārvaldniekus – 
pilnvarniekus, lietotājus un nomniekus 
vasaras sezonā kā savā nekustamajā 
īpašumā, tā arī piegulošajā teritorijā 
regulāri pļaut zāli un to savākt, nepie-
ļaut būvgružu un atkritumu uzkrāša-
nos, tīrīt ūdens tilpes. Saskaņojot ar 
Inčukalna novada būvvaldi, nodrošināt 

īpašuma teritorijā esošo avārijas koku, 
krūmu novākšanu, kā arī koku, krū-
mu zaru apzāģēšanu gar ietvēm un 
brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta 
gājēju un autotransporta pārvietoša-
nās). 

Inčukalna novada saistošie notei-
kumi Nr.14/2010 no 2010. gada 18. 
augusta „Par teritorijas labiekārtoša-
nu un kopšanu, būvju uzturēšanu un 
apstādījumu aizsardzību Inčukalna no-
vadā” nosaka administratīvo atbildību 
par noteikumu prasību neievērošanu – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām līdz EUR 
350,00 un juridiskajām personām līdz 
EUR 1400,00. Administratīvais sods 
noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no no-
teikumu pildīšanas un ar savu darbību 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

RPP INN informē, ka tiks rīkoti reidi 
saistošo noteikumu ievērošanā Inču-
kalna novada administratīvajā terito-
rijā: Inčukalnā, Gaujā, Egļupē, Griķos, 
Krustiņos, D/K „Kļavas” un Vangažu 
pilsētā.

RPP INN  

Latvijas Pašvaldību sociālās aprū-
pes institūciju apvienība (LPSAIA) 6. 
jūnijā aicināja rīkot III Sportisko aktivi-
tāšu dienu Latvijas aprūpes institūciju 
iemītniekiem. Šāda Sporta diena nori-
sinājās arī pie mums – PASAM „Gauja”, 
ko iemītnieki mīļi iesaukuši par „Mūs-
mājām”.

Lai gan kāds varētu padomāt – kas 
tad aprūpes mājā par sportošanu, to-
mēr mūsējie sevi pierādīja, startējot 
trijās disciplīnās – dambretē, šautriņu 
mešanā un boulingā. Katrs dalībnieks 
varēja izmēģināt spēkus vairākās dis-
ciplīnās. Sporta dienā piedalījās arī ik-
dienā ne tik aktīvie „Gaujas” iemītnieki, 
un par to īpašs prieks, tātad sportis-
kais gars dzīvo.

Vēl gan reizi pa reizei nākas dzir-
dēt – es nemāku, man nesanāk, taču 
iedrošināti un uzmundrināti „čīkstētāji” 
reizēm pat kļūst par čempioniem kādā 
sporta veidā, un tad pašiem ir liels 
prieks, ka tomēr ir piedalījušies.

Kā jau visīstākajās sporta spēlēs, 
visās trijās disciplīnās bija arī stingri 
tiesneši, kas sekoja, lai viss noritētu 
pēc noteikumiem. Bija sarūpēti arī 
krāšņi diplomi, medaļas, kausi un arī 
šokolādes medaļas dalībniekiem.

Līderis dambretē septiņu dalībnie-
ku konkurencē – Guntis, otrā vieta Ine-
sei, trešā vieta fanijai. Šautriņu meša-
nā vislabāk šoreiz veicās Ņinai, otrajā 
vietā palika Guntis, bet trešajā Marta. 
Boulingā visvairāk roka bija ietrenēta 
Martai, aiz sevis atstājot Rutu un Jāni.

Ir jauki sajust uzvaras garšu, bet 
vienalga atceramies, ka galvenais ir 

piedalīties. Ja arī kādam šoreiz netika 
īstais diploms un šokolādes medaļa, 
nevis īstā, atceramies – mums ir uz ko 
tiekties!

Ja tu kusties, tad tu dzīvo. Ja tu dzī-
vo, tad tu kusties!

Sociālā darbiniece Vita  

Maija nogalē Inčukalna Sporta kompleksā 
notika pirmais ātklātais turnīrs džudo „Gaujas 
Kauss”, kuru organizēja biedrība „Bērnu un 
jauniešu attīstības centrs „Gauja”” sadarbībā 
ar Inčukalna novada domi un SIA „Gauja AB”.

Turnīra galvenais mērķis ir olimpiskā sporta vei-
da džudo popularizēšana mūsu novadā un bērnu 
un jauniešu piesaistīšana veselīgam dzīvesvei-
dam.

Turnīrā piedalījās 85 bērni vecumā no 6 līdz 12 
gadiem no Rīgas, Ventspils, Siguldas, Ādažiem un Carnika-
vas. Inčukalna novadu pārstāvēja 18 sportisti no Bērnu un 
jauniešu attīstības centra „Gauja”, kuri trenējas Leonīda 
Kuzņecova vadībā.

Mūsu sportisti izcīnīja 15 medaļas – 7 zelta medaļas, 3 
sudraba un 5 bronzas medaļas. Pateicoties Inčukalna no-

vada domei, visi uzvarētāji tika apbal-
voti ar medaļām un kausiem.

Visiem dalībniekiem un skatītājiem 
patika turnīra organizācija, īpaši at-
zīmējot Inčukalna Sporta kompleksa 
izcilos apstākļus.

Organizatori un dalībnieki cer, ka šis 
turnīrs kļūs par ikgadēju un ar katru 
gadu piesaistīs arvien vairāk sportistu.

Vēlreiz no sirds apsveicam mūsu uz-
varētājus!

Zelta medaļas: Viktors Pilipenko, Ti-
murs Trišins, Kristaps Gucaļuks, Vlada 
Socka, Elfa Leicāne, Samanta Ribako-

va, Nika Motiļkova.
Sudraba medaļas: Jegors Makarovs, Niks Žogots, Līna 

Leicāne.
Bronzas medaļas: Alens Ribins, Edvards Drozds, Kirils Za-

harovs, Aleksandrs Ternovskis, fjodors Semeņecs.
Olga Konovalova  

30. maijā Inčukalnā nu jau 45. reizi 
Vitalis Kikusts kopā ar kori „Mežābele” 
aicināja dziedātājus no maliņu maliņām 
un bija sabraukuši: Ropažu nov. jauktais 
koris (turpmāk JK) „Ropaži” (Kaspars 
Sarma); Ropažu nov. Zaķumuižas JK 

„Ozolzīle” (Daiga Galeja); Mālpils nov. 
JK „Mālpils” (Sanita un Juris Vītumi); 
Rīgas Arodbiedrību kluba „Vecrīga” JK 

„Rīdzene” (Vitolds Rijnieks); VEf kultū-
ras pils JK „Senrīga” (Baiba Milzarāja); 
VEf kultūras pils JK „Teika” (Daiga Ga-
leja); Krimuldas nov. vīru koris „Vecie 
draugi” (Aivars Buņķis); Bauskas nov. 
Codes JK „Mēmele” (Einārs Redbergs). 
Svētkus kuplināja pašu dancotāji – In-
čukalna nov. JDK, VPDK „Virši” un 
deju kopa „Labāko gadu Virši” (Andrs 
Briņķis), kā arī Inčukalna pamatskolas, 
Mākslas un mūzikas skolas un tautas 
nama pūtēju orķestris (Vitalis Kikusts). 

45. Dziesmudiena – tas skan lepni 
un izskatās arī, kad visi dalībnieki pul-
cējas pie tautas nama, kur dziesmas 
jau skandina Inčukalna senioru koris 

„Atblāzma” un Siguldas „Gāle”, viņiem 
pievienojušās arī ansambļa „Gauja” 
dziedātājas; cauri Inčukalnam izsoļo 
dziedātāji un dancotāji pūtēju orķestra 
pavadījumā. Arī šoreiz svētku virsvadī-
tājs Vitalis Kikusts programmu kupli-
nāja ar ko īpašu. Protams, skanēja lat-
viešu kora dziesmu klasikas pērles, kā 
jaunums bija gaidāmās Pasaules koru 
olimpiādes Lielkoncerta dziesmas, ku-
ras Mežaparka estrādē skanēs 13. jūlijā. 
Ikvienam diriģentam bija iespēja stāvēt 
lielā kopkora priekšā. Pateicība visiem, 
kas piedalījās svētku organizēšanā. 

Mums ir izveidojusies lieliska koman-
da, sākot no tehniskajiem darbiniekiem 
līdz pat dalībnieku ēdinātājiem firmai 

„Sorbas”. Pateicība par atbalstu arī 
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājam Oļģertam Lejnie-
kam personīgi.

Kā katru gadu, arī šogad 14. jūnijā 
inčukalnieši pieminēja 1941. gada skar-
bos notikumus, godināja izsūtītos un 
Sibīrijā bojā gājušos. Inčukalna staci-
jas laukumā pie pieminekļa gūla ziedi, 
dega sveces un garām mierīgi aizrībi-
nāja pasažieru vilciens. Lai Dievs svētī 
Latviju!

„Nāc nākdama, Jāņu diena”… 22. 
junijā Inčukalna tirgus laukumā tir-
gotājus, pircējus un vienkārši „sajūtu 
medniekus” Zāļu tirgū aicināja saim-
niece Līga. Bija iespēja pašiem sapīt 
vainagus, izmēģināt roku piparkūku 
rotāšanā un braukt īsta zirga pajūgā. 
23. jūnija pašā vakarā Inčukalna par-
ka estrādē tika aizdegta jāņuguns un 
varēja dancot uz nebēdu, līdz lietus 
aizbaidīja visus kāņubērnus…. Tā ir 
zīme, ka pārējā vasara nesīs labu ražu 
un saulainu laiku. Redzēs, kā nu būs ar 
manu zīmju tulkojumu? 

Inga Freimane  

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Inčukalna pamatskolas direktorei 
Brigitai Grūtupai un viņas ģimenei, 
atvadoties no dzīvesbiedra.

Inčukalna 
novada 
domes 

kolektīvs

SAKOP SAVU 
ĪPAŠUMU

Svētki aizvadīti skanīgi un zaļi

Pirmais atklātais džudo 
turnīrs „Gaujas Kauss”

Ja tu kusties, 
tad tu dzīvo!

Cīņas karstumā.

Pirms gājiena notiek priecīgas satikšanās, jaunas iepazīšanās, un svētki var sākties. 

Paldies par tikšanos
Gribēju izmantot iespēju un pateikt paldies par „Goda novadnieku” tikšanos. 

Oskars Kalniņš ļoti izsmeļoši atbildēja uz jautājumiem, mūs ļoti labi informēja. 
Anete Nolberga labi vadīja pasākumu. Prieks, ka visi domes pārstāvji bija līdz 

pašām beigām, kas notiek reti.
Savukārt 14. jūnija Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā uz atceres 
brīdi bija ieradušies maz deputātu, tikai Arvīds Blaus, Ludmila Vorobjova un 
Modris Jaunups. Paldies, ka L. Vorobjova un A. Blaus kaut ko dara jaunsargu 

labā. Žēl, ka nebija ieradies Kļaviņa kungs.
Andrejs Mazins
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