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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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Jau gandrīz četrus mēnešus 
PSIA „Vangažu avots” vada jau-
ns vadītājs – Kārlis Spravņiks. 
Šajā intervijā viņš atklāj pirmos 
iespaidus, stāsta par jau paveik-
tajiem un lielākajiem vēl darāma-
jiem darbiem ūdenssaimniecības 
jomā Inčukalna novadā. 

Iepazīstiniet mazliet ar sevi. 
Pēc izglītības esmu finansists. 

Esmu ieguvis maģistra grādu finan-
šu vadībā ar analītiķa kvalifikāciju 
Latvijas Universitātē, kā arī baka-
laura grādu ekonomikā Rīgas Stra-
diņa universitātē. Studējot Stradi-
ņa universitātē, semestri pavadīju, 
mācoties ārzemēs – Nīderlandē. Sa-
vukārt šobrīd esmu tuvu MBA grāda 
iegūšanai Rīgas Biznesa skolā.

Savu karjeru sāku finanšu jomā, 
strādāju a/s „Swedbank”, tajā lai-
kā vēl a/s „Hansabanka”, savukārt 
profesionālās karjeras lielāko daļu 
esmu pavadījis, vadot Eiropas Sa-
vienības finansējuma projektus, kā 
arī konsultējot dažādus uzņēmu-
mus un iestādes finanšu jautājumos, 
pārsvarā saistībā ar finansējuma 
piesaisti. Iepriekšējos trīs gadus 
vadīju konsultāciju uzņēmumu. Kar-
jeras laikā ir strādāts gan ar dažā-
diem uzņēmumiem, gan arī valsts 
iestādēm un biedrībām. Vērtīgu 
pieredzi ir devusi Eiropas Savienī-

bas projektu pieteikumu un biznesa 
plānu vērtēšana.

PSIA „Vangažu avots” jau esat 
nostrādājis zināmu laiku un jau 
varat spriest par uzņēmumu ko-
pumā. Kādi bija pirmie darba mē-
neši? Kādi galvenie secinājumi?

Darba sākums PSIA „Vangažu 
avots” ir bijis ļoti saspringts, bet in-
teresants. Ir atsevišķas lietas, kas, 
manuprāt, ir jāuzlabo, to arī cenša-
mies darīt, tomēr lielāko daļu laika 
paņem darbs ar investīciju projek-
tiem Gaujā un Inčukalnā, jo tur, ne-
zinu īsti kādu iemeslu dēļ, situācija 
bija ļoti ielaista, tomēr darbojamies, 
lai visu laikā paspētu. Būvniekam 
būs saspringti termiņi, tomēr iepir-
kumā ir iesniegti darbu grafiki, kur 
tiek apliecināts, ka darbi tiks veikti 
laikus. Šie steidzamie darbi aizņem 
ļoti daudz laika, līdz ar to vēl nees-
mu paspējis ieviest visus nepiecie-
šamos jauninājumus un uzlaboju-
mus, bet viss ir procesā.

Kāds ir jūsu vērtējums par 
ūdenssaimniecību Inčukalna no-
vadā kopumā?

Vislabākā situācija ar infrastruk-
tūru ir Vangažos, kur Eiropas Sa-
vienības finansējums tika piesais-
tīts un projekti īstenoti jau pirms 
dažiem gadiem, tomēr arī pārējā 

novadā infrastruktūra pakāpeniski 
tiek sakārtota. Rudenī tiks pabeigti 
otrās kārtas infrastruktūras sakār-
tošanas projekti Gaujā un Inčukal-
nā. Smagāka situācija ir mazajiem 
ūdens ieguves punktiem (Kārļzem-
nieki, Indrāni, Stalšēni, Kalndzirna-
vas), kur ir ļoti maz lietotāju, līdz ar 
to, pirmkārt, ir grūti uzturēt kārtībā 
caurules, jo ūdens tiek lietots ļoti 
maz, un, otrkārt, mazais patērētāju 
skaits nenodrošina izmaksu seg-
šanu. Lai neciestu ūdens kvalitāte, 
esam ieviesuši regulāru cauruļu 
skalošanu. Šobrīd vēl galīga risi-
nājuma šīm problēmām nav, tomēr 
strādāsim, lai sakārtotu arī šīs si-
tuācijas.

Vai gaidāmas kādas izmaiņas 
tarifos?

Lai arī iepriekšējā vadītāja laikā 
tika dots rīkojums tarifu paaugsti-
nāšanai, šobrīd to esmu apturējis. 
Sākumā detalizēti jāsaprot ūdens 
pašizmaksa, jo atsevišķās pozīci-
jās esam samazinājuši izmaksas. 
Strādājam arī pie objektīvas vadī-
bas grāmatvedības sistēmas, lai 
drīzumā varētu precīzi aprēķināt 
katra saražotā ūdens kubikmetra 
pašizmaksu, kā arī kanalizācijas 
ūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
izmaksas, lai varētu precīzi saprast, 
vai tiešām tarifu paaugstināšana 

ir nepieciešama. Katrā ziņā šobrīd 
strādājam pie tā, lai tarifi netiktu 
celti, bet objektīvi situācija varētu 
būt skaidra gada beigās.

Kāda ir situācija ar parādnie-
kiem?

Šobrīd situācija ar parādniekiem 
ir ļoti bēdīga. Šis ir viens no stei-
dzamajiem jautājumiem, kas tiek 
risināts. Nemaksātāji rada uzņēmu-
mam naudas plūsmas problēmas. 
Esam uzsākuši sadarbību ar parādu 
piedziņas uzņēmumu, jo, ja šī prob-
lēma netiks risināta, uzņēmumam 
būs finansiālas problēmas, kas var 
būt iemesls tarifu celšanai, bet, ma-
nuprāt, tas nebūtu pareizi, ka tie ie-
dzīvotāji, kas maksā par pakalpoju-
miem, ciestu nemaksātāju dēļ. Līdz 
ar to nemaksātāju lietas nododam 
piedziņai.

Kādi ir šī brīža lielākie paveiktie 
un veicamie projekti?

Iepriekšējā Eiropas Savienības fi-
nansējuma plānošanas periodā tika 
sakārtota ūdenssaimniecības infra-
struktūra Vangažos, kā arī realizēti 
1. kārtas projekti Gaujā un Inčukalnā, 
šovasar jāpabeidz 2. kārtas projekti. 
Šovasar tiks sakārtoti ūdens ieguves 
punkti un ūdensapgādes tīkli Inču-
kalnā, tas pilnīgi noteikti uzlabos 
ūdens kvalitāti. Savukārt Gaujā tiks 

rekonstruētas kanalizācijas sūkņu 
stacijas un kanalizācijas tīkli, kas 
noteikti samazinās ietekmi uz vidi. 

Diemžēl infrastruktūras projek-
ti finansiālu apsvērumu dēļ nevar 
tikt īstenoti bez Eiropas Savienības 
struktūrfondu atbalsta, līdz ar to nā-
kamie projekti atkarīgi no pieņemta-
jiem Ministru kabineta noteikumiem 
par finansējuma sadali ūdenssaim-
niecības jomā. Lai arī lielos vilcienos 
ir skaidrība, tomēr detalizēti ar no-
teikumiem varēsim iepazīties vēlāk. 
Bet nu ir lietas, kas jāsakārto gan 
Gaujā, gan Inčukalnā, tajā skaitā arī 
jaunu tīklu veidošana jauniem pie-
slēgumiem, bet detaļās šobrīd vēl 
skaidrības nav, kad tas varētu būt 
iespējams.

Sniedziet, lūdzu, nelielu ieskatu 
nākotnes plānos.

Tuvākajā nākotnē, protams, plā-
nots turpināt darbu pie situācijas 
sakārtošanas ar nemaksātājiem, 
lai neciestu pārējie iedzīvotāji. Tā-
pat arī plānojam attīstīt rādījumu 
nodošanas sistēmu, kas būtu ērtā-
ka iedzīvotājiem, kā arī atvieglotu 
uzņēmuma administratīvo resursu. 
Jau tuvākajā nākotnē iedzīvotājiem 
ūdens rādītājus būs iespējams nodot 
elektroniski mūsu mājas lapā.

 Jana Bunkus  

„Vangažu avots” 
realizēs  
aizvien  
lielākus  
projektus

Labs darbs, kas pada-
rīts! – tā skan sena, bet 
ļoti vieda latviešu paruna. 
Tāpēc sveicam visas Inču-
kalna novada izglītības ies-
tādes ar noslēgto mācību 
gadu. Paldies skolotājiem 
par ieguldīto darbu un pro-
fesionālo attieksmi. Prieks 
par skolēniem, kuri pēc 
veiksmīgi aizvadīta gada 
tagad var izbaudīt atpūtu. 
Tiem, kuriem mācību gads 
nebija visai veiksmīgs, – jā-
saņemas!

Visiem novada iedzīvotā-
jiem novēlu atrast laiku, lai 
atpūstos, izbaudītu krāšņos 
vasaras pasākumus novadā. 
Lai skaisti Līgo svētki!

Inčukalna novada domes 
vārdā priekšsēdētājs 

Aivars Nalivaiko

PSIA "Vangažu Avots" vadītājs Kārlis Spravņiks ir nospraudis lielus un nopietnus mērķus
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Atgādinājums  
bērnu vecākiem

Un atkal viens gads aizritējis, pēc ziemas 
nāk pavasaris, un  klāt jau arī gaidītā vasara, 
kas, nenoliedzami, ir skaists un atpūtas ie-
spējām bagāts laiks, kurš Latvijas klimatiska-
jos apstākļos jāizmanto maksimāli lietderīgi. 
Tomēr, ja runa ir par bērna veselību un dzīvību, 
tad pirmais un galvenais – apzināties bērna 
pieredzes trūkumu, dabisko ziņkāri, bērniš-
ķīgo drosmi mesties piedzīvojumos un izdarīt 
visu, lai bērna vēlme izmēģināt savu varēšanu 
un izzināt pasauli nenodarītu viņam ļaunu. 

Sākoties skolēnu brīvlaikam, vecākiem 
ieteicams pievērst vairāk uzmanības bērnu 
drošībai, īpaši jau tad, ja  bērni lielāko die-
nas daļu pavadīs mājās vieni paši vai arī kopā 
ar vienaudžiem māju pagalmos. Šajā laikā 
pieaug ne vien ar bērnu aktivitātēm saistītu 
traumu riski, bet arī citi drošības apdraudēju-
mi.  Pirmais solis noteikti varētu būt saruna 
ar bērnu par to, kādēļ viena vai otra darbība ir 
bīstama, bet nākamais – vecāku personīgais 
pozitīvais piemērs un konsekvence – ja bēr-
nam kaut ko aizliedz, arī pašiem šie drošības 
noteikumi ir jāievēro.

Bērniem noteikti ir jāpaskaidro, ko darīt 
ārkārtas situācijās, jāiemāca pēc iespējas 
vienkāršākas, bērnam saprotamas darbības, 
lai, pat nobīstoties vai apjūkot, bērns varētu 
rīkoties pašam saprotami un vienkārši.

Daži ieteikumi:
• Noteikti uzziniet un pierakstiet bērnu drau-

gu un vecāku tālruņu numurus.
• Norunājiet ar bērniem precīzas vietas, kurp 

viņi var doties bez saskaņošanas ar jums un 
kurp dodoties noteikti jāpabrīdina, lai vecāki 
vienmēr būtu lietas kursā kurp un ar ko kopā 
bērni devušies.

• Iemāciet bērniem pieskatīt savas lietas – 
velosipēdus, skrituļdēļus, somas, makus, 
mājas atslēgas, tālruņus, kā tos glabāt, kur 
novietot.

• Piekodiniet vienmēr ņemt līdzi mobilo tāl-
runi un turēt to ieslēgtu. Iemāciet bērnam 
vismaz viena vecāka tālruņa numuru zināt 
no galvas gadījumiem, ja pie rokas nav sava 
mobilā tālruņa.

• Pastāstiet, ko darīt, ja mājas pagalmā vai 
kāpņutelpā guļ, iespējams, piedzēries cil-
vēks vai narkomāns, ja pie mājas seko nepa-
zīstams cilvēks, ja pie durvīm zvana un pie-
dāvā kaut ko pārdot vai pārbaudīt  skaitītāju 
u.c. bērnam nezināmas lietas.

• Un, protams, atgādiniet nespēlēties ar ugu-
ni, neaiztikt elektriskos vadus, nedzert ne-
pazīstamus šķidrumus, neiet peldēties bez 
pieaugušo klātbūtnes, būt uzmanīgiem uz 
ielas utt.
Neaizmirsīsim, ka Bērnu tiesību aizsardzī-

bas likuma 24. panta sestā daļa nosaka, ka 
vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns 
nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz sep-
tiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai perso-
nu ne jaunāku par 13 gadiem klātbūtnes.

Lai silta, saulaina un pozitīviem piedzīvo-
jumiem bagāta šī vasara, un lai visi bērni būtu 
drošībā un pasargāti!

Inčukalna novada bāriņtiesas vārdā
 priekšsēdētāja Iveta Kokina 

• Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības kon-
solidēto 2014. gada pārskatu. 

• Iecelt ar 2015. gada 3. augustu Kasparu Kiri In-
čukalna pamatskolas direktora amatā, nosakot 
pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem.

• Izskatīts SIA „Clean R” iesniegums ar lūgumu 
atkārtoti skatīt jautājumu par atkritumu ap-
saimniekošanas tarifu noteikšanu, pamatojo-
ties uz 2014. gada 27. novembra Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
apstiprinātu atkritumu apglabāšanas tarifu 
SIA „Getliņi EKO” 15,54 EUR/t un Dabas resursu 
nodokļa izmaiņām, līdz ar to kopējās izmaksas 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs EUR 
27,54/t. Nolemts noteikt maksu par sadzīves un 
lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu Inču-
kalna novada teritorijā:

• par sadzīves atkritumiem 7,60 EUR/m3 (neies-
kaitot PVN);

• par lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu 
7,09 EUR/m3 (neieskaitot PVN).

• Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 1. jūliju.
• Ieplānot naudu pamatbudžetā 3007,58 EUR ap-

mērā pasākuma „Nodarbinātības pasākumi va-
saras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanai.

• Izskatīts Inčukalna tautas nama vadītājas Ingas 
Freimanes iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas 
balvu Inčukalna novada pūtēju orķestrim par ie-
gūto 3. vietu VII Latvijas pūtēju orķestru konkur-
sā. Pamatojoties uz nolikuma „Par kārtību, kādā 
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasnie-
gumiem izglītībā un kultūrā, un naudas balvu ap-
mēru”, nolemts piešķirt Inčukalna novada pūtēju 
orķestrim naudas balvu 200 eiro apmērā.

• Izskatīts Ievkalnu ielas iedzīvotāju iesniegums 
ar lūgumu atjaunot Ievkalnu ielas grants segu-
mu, uzberot jaunu grants slāni, kā arī salabot 
bedres un iesēdumus. Nolemts atjaunot Ievkalnu 
ielas grants segumu, uzberot jaunu grants slāni, 
salabot bedres un iesēdumus. Termiņš – šī gada 
30. septembris. Līdzekļi (līdz 6000,- EUR) no ceļa 
remontam paredzētā fonda.

• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos notei-
kumus Nr.6/2015 „Par grozījumiem 2015. gada 
26. marta Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkciju””.

• Slēgt ar Arni Treimani-Freimani nomas līgumu 
par Inčukalna novada Tautas nama zāles iznomā-
šanu tautisko deju pulciņa nodarbībām bērniem 
pirmdienās un trešdienās no plkst. 17.00. līdz 
18.00 no 2015. gada 25. maija līdz 2016. gada 24. 
maijam. Maksa par telpu nomu tiek noteikta 2,00 
EUR + PVN apmērā.

• Izskatīts PII „Jancis” vadītājas Kadrijas Janise-
les iesniegums par pirmsskolas izglītības iestā-
des darbību vasarā. Nolemts slēgt PII „Jancis” no 
2015. gada 17. augusta līdz 21. augustam (ieskai-
tot). Nodrošināt iespēju bērnu vecākiem šajā lai-
kā izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu pakalpojumus.

• Atļaut organizācijai „International dog breeders 
club from baltics” 21. jūnijā Vangažu pilsētas fut-
bola laukumā rīkot suņu izstādi, ievērojot visas 
LR normatīvo aktu prasības. Noteikt stadiona iz-
mantošanas maksu – 85,00 EUR (ar PVN) apmērā. 
Noteikt, ka minētā organizācija ir pilnībā atbildī-
ga par futbola laukuma sakārtošanu un tīrību pēc 
pasākuma, ka organizācija ir pilnībā atbildīga par 
drošības pasākumiem, kas izriet no minētā pasā-
kuma specifikas. 

• U.c. 

• Утвердить консолидированный годовой отчет 
Инчукалнского краевого самоуправления за 
2014 год.

• Назначить Каспарса Кириса на должность 
директора Инчукалнской основной школы с 3 
августа 2015 года, установив 3-месячный ис-
пытательный срок.

• Рассмотрено заявление ООО „Clean R” с прось-
бой повторно рассмотреть вопрос об установ-
лении тарифов на охозяйствование мусора, на 
основании утвержденного 27 ноября 2014 года 
Советом Комиссии по регулированию общест-
венных услуг тарифа захоронения мусора ООО „ 
Getliņi EKO” 15,54 EUR/т и изменений налога на 
природные ресурсы, в связи с чем общие затра-
ты на захоронение бытового мусора будут EUR 
27,54/т. Принято решение установить плату за 
охозяйствование бытового и крупногабаритно-
го мусора на территории Инчукалнского края:

• за бытовой мусор 7.60 EUR/м3 (не включая НДС);
• за охозяйствование крупногабаритного мусора 

7,09 EUR/м3 (не включая НДС).
• Решение вступает в силу с 1 июля 2015 года.
• Запланировать в основном бюджете деньги 

в объеме EUR 3007,58 для реализации меро-
приятия «Мероприятия по трудоустройству во 
время летних каникул для лиц, которые по-
лучают образование в общеобразовательных, 
специальных или профессиональных учебных 
заведениях».

• Рассмотрено заявление руководителя Инчу-
калнского Народного дома Инги Фреймане 
с просьбой присвоить денежный приз Ин-
чукалнскому краевому духовому оркестру 
за завоеванное 3-е место на VII Латвийском 
конкурсе духовых оркестров. На основании 
положения „О порядке, в котором присва-
иваются денежные призы за выдающиеся 
достижения в образовании и культуре, и о 
размере денежных призов”, принято реше-
ние присвоить Инчукалнскому краевому ду-
ховому оркестру денежный приз в размере 
200 евро.

• Рассмотрено заявление жителей улицы Иев-
калну с просьбой восстановить гравийное по-
крытие улицы Иевкалну, насыпав новый слой 
гравия, а также заделать ямы и оседания. 
Принято решение восстановить гравийное 
покрытие улицы Иевкалну, насыпав новый 
слой гравия, отремонтировать ямы и оседа-
ния. Срок – 30 сентября сего года. Средства 
(до EUR 6000,-) из фонда предусмотренного 
для ремонта дорог.

• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нской краевой думы № 6/2015 „Об измене-
ниях в Обязательных правилах Инчукалской 
краевой думы от 26 марта 2015 года № 
4/2015 „Порядок, в котором Инчукалнское 
краевое самоуправление реализует функцию 
обеспечения дошкольного образования””.

• Заключить с Арнисом Трейманисом-Фрейма-
нисом арендный договор о сдаче в аренду 
зала Народного дома для занятий детского 
кружка народных танцев по понедельникам и 
средам с 17.00 до 18.00 час. с 25 мая 2015 года 
до 24 мая 2016 года. Плата за аренду поме-
щений устанавливается в размере EUR 2,00 + 
НДС.

• Рассмотрено заявление руководителя ДОУ 
„Янцис” Кадрии Яниселе о работе летом до-
школьного образовательного учреждения. 
Принято решение закрыть ДОУ „Янцис” с 17 
августа до 21 августа 2015 года (включитель-
но). Обеспечить возможность родителям детей 
использовать в это время услуги остальных 
дошкольных образовательных учреждений 
Инчукалнского края.

• Разрешить организации „International 
dogbreeders club from Вaltics” организовать 21 
июня на футбольном поле города Вангажи вы-
ставку собак, с соблюдением всех требований 
нормативных актов ЛР. Установить плату за ис-
пользование стадиона – в размере EUR 85,00 
(в НДС). Установить, что упомянутая организа-
ция полностью отвечает за приведение в поря-
док и чистоту футбольного поля после меро-
приятия, что организация полностью отвечает 
за мероприятия по безопасности, которые сле-
дуют из специфики упомянутого мерприятия. 

• И др. 

No 2015. gada 5. maija Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Inčukalna 
novada Sociālo dienestu sāk izdalīt Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču 
komplektus vistrūcīgākajām personām. Atbalsta komplektus varēs saņemt 
tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības Sociālais dienests izdevis:
A)  izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam, 
B)   izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkār-
tas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) 

piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas 
situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus 
nevarēs saņemt maznodrošinātas perso-

nas. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. 
gada jūliju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uz-
sākta 2015. gada septembrī.

Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par tekošo mēnesi 
(nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

Pārtikas pakas Inčukalna novadā varēs saņemt:
• Vangažos, Parka ielā 2, LSK Vangažu nod., katru ceturtdienu plkst. 13.0–

16.00, atbildīgā Ārija Teivāne
• Inčukalna novada dienas centrā „Sarma”, Atmodas ielā 1, katru ceturtdie-

nu plkst. 10.00–16.00, atbildīgā Marta Rudņikova
• Gaujā, PASAM Gauja, Gaujaslīču ielā 5, katru ceturtdienu plkst. 10.00–

16.00, atbildīgā Irēna Ikstena
Irēna Ikstena, 

Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa 
komitejas priekšsēdētāja  

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču 
komplekts

Individuālo mācību piederumu 
komplekti vai skolas soma

Izziņa uz 1 
mēnesi

1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam, kas nav 
sasniedzis 18 gadus

Viens komplekts vai skolas soma 
kalendārā gada ietvaros katram 
bērnam vecumā no 5 līdz 16

Izziņa uz 3 
mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai personai 
uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram 
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Izziņa uz 6 
mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai 
uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram 
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Informācija par pārtikas un pamata  
materiālās palīdzības komplektu izdali

N A OVAD V
INČUKALNA NOVADA INFORMATīVS IzDEVUMS “NOVADA VĒSTIS”

Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu sagatavo-
jusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””.  
E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā:  
www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklā-
mas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Inčukalna novada domes svarīgākie lēmumi maijā

Важнейшие решения Инчукалнской краевой думы в мае
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Sadraudzība ar Saue pašvaldību 
ilgst jau ilgus gadus, un, kopš ir pa-
rakstīts sadarbības līgums, piedzīvoti 
vairāki interesanti un pieredzi bagāti-
noši braucieni. Tāpat ar prieku esam 
uzņēmuši viesus no Saues pašvaldības 
arī Inčukalna novadā. Ciešā sadrau-
dzība devusi plašāku redzesloku par 
dažādām sociālpolitiskām, kultūras un 
sporta nozarēm – ieskatu, kā dažādus 
procesus risina citvalstu pašvaldība, 
kas iedzīvotāju skaita ziņā ir tikai ne-
daudz mazāka, nekā Inčukalna novads. 
Tāpat esam bagātinājuši igauņu kolē-
ģus ar savu pieredzi. 

„Mani patīkami pārsteidza, ka Sauē 
ir tikai 62 reģistrēti bezdarbnieki. Ko-
pumā pašvaldībā ir apmēram 6000 
iedzīvotāju. Mūzikas skola ir aprīkota 
ar modernu aparatūru un atbilstošu 
programmnodrošinājumu, lai bērni 
darbotos laikmetam atbilstošā profe-
sionālajā vidē. Mūzikas skola ir uzsā-
kusi apmācību arī džeza virzienā un 
pat  organizē starptautiskus džeza 
festivālus. Skola lepojas ar zēnu ko-
riem. Pašreiz skolā ir 190 dziedošu 
puišu.  Pašvaldība, cik var, tik atbalsta 
iedzīvotāju iniciatīvas, piemēram,  pa-
teicoties lielai jauniešu aktivitātei, ir 
uzbūvēts jauniešu centrs ar skeitparku, 
kurā strādā 8 jaunieši. Saue teritorijas 
ziņā ir ļoti maza pašvaldība, tikai ne-
daudz lielāka par Vangažu pilsētu,  bet 
budžeta ieņēmumi pārsniedz 7 miljo-
nus eiro, kas arī dod iespēju pilnveido-
ties. Jau 2004. gadā Saue ir atzīta par 
bērniem un jauniešiem draudzīgu paš-
valdību, kā arī saņēmusi Valsts prezi-
denta apbalvojumu par to, ka tā ir brī-
nišķīga mājvieta iedzīvotājiem. Pilsētā 
ir eksakto zinību centrs, kas darbojas 
ar mērķi radīt interesi par šīm zinībām, 
veicināt inovatīvo domāšanu,  sniegt 
izpratni par lietu likumsakarībām un 
dot iespēju praktiski darboties,” pēc 
pieredzes brauciena atzina Inčukalna 
novada domes projektu vadītāja Mar-
gita Līce. 

„Bija ļoti patīkami redzēt to, ka 
Saues pilsētvide ir sakopta. Pilsētā 
ir vairāki teritoriju apsaimniekošanas 
modeļi, kuri veiksmīgi darbojas gan 
pašvaldības teritorijās (skola, bēr-

nudārzs), gan privātajās teritorijās. Ir 
iegūta jauna informācija un idejas par 
teritoriju apsaimniekošanas attīstību,” 
uzsvēra Inčukalna novada domes Paš-
valdības ēku un teritorijas apsaimnie-
košanas daļas vadītājs Arnis Uzuliņš. 

„Pārstāvot sociālo sfēru, uzzināju, 
ka Saues pašvaldība pērk no blakus 
pašvaldībām ilgstošās sociālās aprū-
pes pakalpojumu, kurš ir 20 eiro vai 
25 eiro dienā, kas ir par 30% vairāk 
nekā PASAM „Gauja” izmaksas. So-
ciālajā dienas centrā pensionāri orga-
nizē ekskursijas un no tā pelna naudu. 
Sauē tiek domāts par jauno vecāku 
audzināšanu un izglītošanu. Jaunajām 
māmiņām jau bērniņa gaidībās jāap-
meklē nodarbības, kurās tiek mācīts 
par sadzīviskām, saskarsmes lietām 
un apgūtas praktiskās dzīves iema-
ņas. Apmeklējumi ir obligāti, pretējā 
gadījumā pašvaldība nemaksā bērna 
piedzimšanas pabalstu 180 eiro apmē-
rā,” par pieredzēto pastāstīja PASAM 

„Gauja” direktore Irēna Ikstena. 
„Saue pašvaldībā liela vērība tiek 

veltīta bērnu un jauniešu saturīgai 
nodarbinātībai – darbojas interešu 
pulciņi, jaunatnes centrs, hobijcentrs. 
Bērni tiek rosināti mērķtiecīgi izvēr-
tēt un izvēlēties viņus interesējošas 
nodarbes, pamatot savu izvēli un mā-
cīties izvērtēt rezultātu. Pirmsskolas 
izglītības iestādē vienkopus darbojas 
18 grupas, vairākas no tām izvietotas 
moduļu mājiņās. Inčukalna PII valda 
mājīgāka un sirsnīgāka atmosfēra, jo 
5 grupu izglītojamie un darbinieki cits 
citu labi pazīst. Diskusiju laikā ar Saue 
pirmsskolas izglītības iestādes vadī-
tājas vietnieci un PII „Jancis” vadītāju 
radās ideja par kopīgi īstenojamu pro-
jektu,” uzsvēra PII „Minka” vadītāja 
Indra Podziņa.

Vēl uz Saue devās Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, 
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs 
Juris Jakubovskis, PII „Jancis” vadī-
tāja Kadrija Janisele un Inčukalna no-
vada domes Finanšu nodaļas vadītāja 
Anita Aļļēna.

Teksts: Jana Bunkus
Foto: Sirje Pīrso 

Reģionālās pašvaldības 
policijas Inčukalna  
novada nodaļas (RPP 
INN) kolektīvs aicina 
komercsabiedrības, atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzī-
vokļu īpašnieku sabiedrības, namīpašumu, zemesgabalu 
un citu teritoriju īpašniekus, valdītājus, pārvaldniekus–
pilnvarniekus, lietotājus un nomniekus vasaras sezonā 
gan savā nekustamajā īpašumā, gan arī tā piegulošajā te-
ritorijā regulāri pļaut zāli un to savākt, nepieļaut būvgru-
žu un atkritumu uzkrāšanos, tīrīt ūdens tilpnes. Saska-
ņojot ar Inčukalna novada būvvaldi, nodrošināt īpašuma 
teritorijā esošo avārijas koku un krūmu novākšanu, kā arī 

koku un krūmu zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktu-
vēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta 
pārvietošanās). 

Inčukalna novada saistošie noteikumi Nr.14/2010 no 
2010. gada 18. augusta „Par teritorijas labiekārtošanu un 
kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu aizsardzību 
Inčukalna novadā” nosaka administratīvo atbildību par 
noteikumu prasību neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350,00 EUR 
un juridiskajām personām līdz 1400,00 EUR. Administra-
tīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no noteikumu 
pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzi-
nāšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

RPP INN informē, ka tiks rīkoti reidi saistošo noteikumu 
ievērošanā Inčukalna novada administratīvajā teritorijā: 
Inčukalnā, Gaujā, Egļupē, Griķos, Krustiņos, D/K Kļavas 
un Vangažu pilsētā.

RPP INN 

Biedrībā „Inčukalna Invalīdu biedrība” 2015. gada 1. maijā 
ir pabeigts projekts Nr.14-04-LL01-L413101-000001 „Au-
šanas darbnīcas izveidošana mācību un integrācijas centrā 

„Mūsmājas””, kas tika realizēts ELFLA Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros. Ir uzstādīta skaista mājiņa, 
kurā varēs ērti izvietot gan stelles, gan citu rokdarbiem ne-
pieciešamo inventāru. 

No 2015. gada 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, sadarbojoties ar 
fondu „ziedot”, biedrībā tiek realizēts a/s „Latvijas valsts 

meži” finansēts pro-
jekts. Plānota divu 
lielo steļļu izgatavo-
šana jaunajai aušanas 

darbnīcai. Galda stelles aušanai un pērļošanai iegādāsimies 
jau vasaras sākumā.

Abos projektos finansējums ir 100% no kopējām attieci-
nāmajām izmaksām.

Biedrībā tiek realizēti vēl divi projekti – atbalsta pasā-
kums „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem 
(pasākumi noteiktām personu grupām)” un Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” 
(projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001).*

Valda Pavloviča, biedrības valdes priekšsēdētāja 

Konkursā „Labākā klase” Inčukalna pamatskolā piedalījās 1.–9. klases. Par šo balvu cīnījās šādās katego-
rijās: 1.–4. klašu konkurencē un 5.–9. klašu konkurencē. 1.–4. klašu grupā šajā mācību gadā uzvarēja 2. klase 
(audzinātāja Lana Jēkabsone) un balvā ieguva 300 eiro pavasara ekskursijai. 

5.–9. klašu konkurencē šogad uzvarēja 9. klase (audzinātāja Lilita Atare) un balvā ieguva 400 eiro skolas bei-
gu ekskursijai. Konkurss ilga visu mācību gadu un noslēdzās ar rezultātu paziņošanu Mātes dienas koncertā 10. 
maijā. Konkursa rezultātus izvērtējot, tika ņemti vērā mācību rezultāti, iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, 
priekšmetu skolotāju vērtējums, pieklājība un uzvedība, disciplīna, piedalīšanās skolas pasākumos, konkursos, ak-
tīva piedalīšanās skolas un pagasta rīkotajos pasākumos, līdzdalība pulciņos. Bet neattaisnota stundu kavēšana, 
nepieklājība un kaitīgi ieradumi (smēķēšana, apreibinošu 
vielu lietošana) tika vēroti visa mācību gada garumā un 
par labu nenāca nevienam.

2. klasē mācās 23 skolēni (12 puiši un 11 meitenes), 
klase ir draudzīga, aktīva, zinoša, čakla, strādīga un cen-
tīga. Mazie uzvarētāji devās uz Bērnu zinātnes centru 

„z(in)oo” Cēsīs un uz strausu audzētavu Straupē.
9. klase visu mācību gadu cītīgi mācījās, pildīja mā-

jasdarbus, ievēroja noteikumus, apmeklēja pasākumus 
un tiecās uz izaugsmi, kas arī ir izdevies un piepildījies. 
Šī klase ir liela (20 skolēni – 10 meitenes, 10 puiši). Par 
9. klasi varu teikt tikai vislabākos vārdus. Mums ir trū-
kumi un kļūdas, bet, esot kopā 9 gadus, secinu, ka šā 
gada devītie noteikti ir pelnījuši labākās klases titulu, jo 
ciena sevi un citus, visus 9 gadus bijuši ļoti draudzīgi, ir 
patiešām vienoti, vēlas sadarboties ārpusstundu un ār-
pusklases pasākumos, grib piedalīties visur (pagājušā 
gada nogalē republikas konkursā pierādījām, ka esam 

„Visdrošākā klase” Latvijā). 
Mēs jau sen bijām nolēmuši, ka brauksim divu dienu 

ekskursijā ar nakšņošanu uz Igauniju. Apskatīsim AHA 
centru, izbaudīsim piedāvāto nodarbību klāstu, apmek-
lēsim Munameģi, nakšņosim medību mājās Apē.

Skolotājas Lana un Lilita saka vislielāko PALDIES par 
doto iespēju piedalīties šajā konkursā, kā arī milzīgs pal-
dies biedrībai „Inčukalna izaugsmei” par dāvāto iespēju – 
sacensties un uzvarēt! 

Kristaps Neimanis (9.a) un audzinātāja 

Inčukalna Invalīdu biedrība  
realizē jaunus projektus

Centāmies, lai pierādītu,  
ka esam paši labākie

Delegācija no Inčukalna  
novada pašvaldības dodas uz 
sadraudzības pilsētu Saue

22. maijā, atsaucoties uz sadarbības–sadraudzības pilsētas Saue 
(Igaunija) uzaicinājumu, delegācija no Inčukalna novada pašvaldības 
devās pieredzes apmaiņas braucienā. 
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Svētku vēstures stunda 
Vangažu vidusskolā.

„Ja tautai un valstij labi ies, arī 
katram labi klāsies.
Tāpēc būsim visi stipri tēvu zemes 
mīlestībā.”

/Kārlis Ulmanis/
4. maijs ir valsts svētku diena – 

Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas diena.  Par godu tai notika 
dažādi pasākumi visā Latvijā. Vangažu 
vidusskolā tika organizēta svētku vēs-
tures stunda „III Atmoda Latvijā un 
Vangažos”. 

Vangažu vidusskolas skolēni, ga-
tavojoties svētkiem, dziļāk izpētīja 
Trešās atmodas norisi ne tikai Latvijā, 
bet arī Vangažos. Stundā bija nosauk-
ti Trešās atmodas aktīvisti Vangažos. 
Ar interesi bērni klausījās par Tautas 
frontes dibināšanu un darbību Vanga-
žos. īpaši interesants bija stāsts par 
piedalīšanos akcijā „Baltijas ceļš”. 
Gandrīz puse Vangažu iedzīvotāju 
piedalījās šajā akcijā. Ļoti emocionāli 
skolēni lasīja aktīvistu Ināras Laizā-
nes, Vasilija Litviņuka, Pētera Caica 
atmiņas. Ināras Laizānes atmiņas: „Es 
ļoti labi atceros Baltijas ceļā plakāta 
nosaukumu – „Mūsu spēks ir tauta!”. 
Dzīvē nav daudz tādu brīžu, kuros cil-
vēks var justies pilnīgi laimīgs. Manā 
dzīvē tādu brīžu bija daudz, un viens 
no spilgtākajiem ir piedalīšanās Lat-
vijas Tautas frontes kongresā. Es biju 
lepna par savu valsti un esmu bezga-
līgi pateicīga Dievam, ka esmu piedzi-
musi Latvijā.” 

Stundas laikā skanēja Vangažu vi-
dusskolas bijušā skolotāja Sigurda 
Šmita dzejoļi, Trešās atmodas laika 
dziesmas.

Bet stundā skolēnus sagaidīja pār-
steigums. Uz svētku stundu bija aicinā-
tas aktīvākās Trešās atmodas dalībnie-
ces – bijusī skolas direktore, skolotāja 
Ērika Buņķe un skolas mācību pārzine, 
skolotāja Ausma Gulbe. Paldies skolo-
tājām Ē.Buņķei un A.Gulbei par atbal-
stu un par patriotiski emocionāliem 
brīžiem vēstures stundā. Pēc stundas 
vairāku klašu grupas brauca uz Brāļu 
kapiem. Visiem bērniem līdzi bija ziedi, 
kurus viņi nolika pie centrālās skulptū-
ras „Māte Latvija”.  

Lai izjūta – Latvija ir mana valsts – ir 
stipra gan svētkos, gan ikdienas dar-
bos!

Veicinot radošo domāšanu 
izglītības jomā

I Radošā darbnīca
Mācību stundā, pētnieciskajā darbā 

un katrā pārbaudes darbā ir radošie 

momenti. Lai motivētu skolēnu radošo 
domāšanu, mūsu skolas matemātikas, 
dabaszinību un sociālo zinību komisija 
aprīlī organizēja pasākumu „Radošā 
darbnīca”. Pasākuma moto: Fantāzija 
dod ideju, prāts saka „kā”, un ro-
kas to realizē. Piedalījās 7.–10. klašu 
skolēni. Skolēnu grupas saņēma uzde-
vumus, kuru veikšanai bija nepiecieša-
mas zināšanas, radošums, spējas radīt 
jaunas idejas, darboties komandā, uz-
ņemties vadību. Šo visu prasmju pama-
tā ir spēja radoši domāt. Arī radošums, 
tāpat kā jebkurš domāšanas veids, ir 
apgūstams kā prasme. Skolēni darbo-
jās kriminālistikas laboratorijā, veica 
saistošus eksperimentus ķīmijā, fizikā, 
matemātikā, vēsturē. Šī pasākuma 
mērķis bija popularizēt mūsu meto-
diskās komisijas mācību priekšmetus. 
Pasākuma gaitā skolēni uzrādīja gribu 
būt radošiem. Tik mazā valstī kā Lat-
vija katrs radoši domājošs cilvēks ir 
būtisks. Šis pasākums ir tikai sākums 
turpmākam darbam skolēnu radošās 
domāšanas veicināšanai. 

Vanda Girgensone, Matemātikas, 
dabaszinību un sociālo zinību meto-

diskās komisijas vadītāja. 

II Darbs ar talantīgiem bērniem
Vangažu vidusskolas skolēni kat-

ru gadu piedalās skolas, novada un 
valsts olimpiādēs. Apsveicam visus 
Vangažu vidusskolas 2014./2015. mā-
cību gada Pierīgas novada olimpiādes 
uzvarētājus. Novēlam viņiem turpmāk 
būt tikpat strādīgiem, radošiem un ta-
lantīgiem! 

Skolēnu rezultāti Pierīgas 
novada mācību olimpiādēs 
2014./2015. m.g.

Pēdējo divu gadu laikā skolā liela 
uzmanība tika pievērsta interešu iz-
glītības pulciņu darbam – iespēju da-
žādībai, atbilstībai katram vecumam, 
skolēnu motivēšanai tos apmeklēt. Ir 
izveidoti jauni pulciņi – šaha pulciņš 
un rokdarbi zēniem. Patiess gandarī-
jums, ka mūsu skolā tiek piedāvātas 
dažādas iespējas skolēniem papildus 
nodarboties ar to, kas viņus interesē, 
kas padodas. Šogad pulciņu dalībnie-
ku skaits ir manāmi pieaudzis, turklāt 
pulciņu dalībnieki aktīvi darbojas līdz 
pat pēdējai maija dienai. Šomēnes 
interešu izglītības pulciņu dalībnieki 
mūs priecēja ne tikai skolas pasāku-
mos – Mātes dienas koncertā, Pēdējā 
zvanā, izlaidumā, bet arī pilsētas svēt-
kos – Teātra dienā.

Esam lepni, ka pulciņu dalībnieki 
ir guvuši labus un augstus rezultātus 
konkursos un skatēs, sporta sacensī-
bās:
• „Mūsdienu dejas konkursā–festivālā 

2015” deju grupa „ Kolibri” ieguva I, II, 
II pakāpi (pedagogs T.Everse);

• Pierīgas reģiona vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā–izstā-
dē „Rakstu darbi” lietišķās mākslas 

pulciņa dalībnieces ieguva I pakāpi 
gan Pierīgā, gan novadā (pedagoģe 
I.Lījvaka);

• Pierīgas novada organizētājās sa-
censībās peldēšanā pulciņa „Audz 
vesels” dalībnieki ieguva III vietu, bet 
Siguldas novada turnīrā telpu futbo-
lā II vietu (pedagoģe L.Medvedeva)

• Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 
2015” skolas ansamblis ieguva I pa-
kāpi (pedagogi I.Kauliņa, J.Kaspers)

• Pierīgas izglītības iestāžu 5.–9. kla-
šu koru konkursā skolas 4.–9. klašu 
koris ieguva II pakāpi (pedagoģes 
L.Nesteroviča, L.Cera)
īpaši jāatzīmē, ka vizuāli plastiskais 

mākslas darbs „Kas var mani aizrunāt, 
kas var mani aizdziedāt” pēc divām 
atlases kārtām novadā un kultūrvēs-
turiskajā novadā tika izvirzīts trešajai 
kārtai, kas notiks Rīgā Dziesmu svēt-
ku laikā. Ar labākajiem darbiem (viens 
no tiem ir mūsu skolēnu darbs) varēs 
iepazīties visi interesenti Dzelzceļa 
muzejā. Paldies visiem pedagogiem un 
skolēniem par aktīvu un radošu darbu! 

Solvita Runce, Vangažu vidussko-
las direktora vietniece audzināšana 

darbā 

Projekti Vangažu  
vidusskolā

I Skolas projekti
Vangažu vidusskolā projektu meto-

dei jau ierādīta būtiskā vieta mācību 
procesā. Projektu metodes mērķis ir 
attīstīt skolēnu prasmes patstāvīgi 
meklēt atbildes uz pašu izvirzītiem  
jautājumiem

Skolā projekti ir ļoti dažādi. Analizē-
jot projektu nedēļu, var atzīmēt pozitī-
vās tendences :

• Praktiskie projekti (filmu veidoša-
na, ziepju izgatavošana, mantu otrā 
dzīve, mēs esam  aktieri, scenāriji 
pēdējam zvanam un izlaidumam, 
ģimenes sporta svētki , stafetes 
organizēšana pirmsskolā , mācību 
ekskursijas maršrutu izstrāde, put-
nu būri un barotavas u. c.)

• Tēmu dažādība (veselīgs uzturs, 
Latvijas daba, mājdzīvnieki, jūras 
bagātība, kulinārijas šedevri zēnu 
rokās, vulkāni, ziemas un vasaras 
sporta veidi, Latvijas aizsargājamo 
augu izpēte, ārstnieciskie augi, pa-
saku  pasaule, datorspēles, jūtu un 
emociju izpausme dzīvnieku pasaulē, 
dažādu  valstu  kultūra un tradīcijas, 
elektrība, ražots Latvijā, mode, es 
un hokejs, es un florbols , džudo , 
jaunsargi, vecmodīgās mašīnas  u. 
c.)

• Daudzveidīgu metožu izmantoša-
na (informācijas apstrāde, intervija, 
anketēšana, praktiskais darbs, mā-
cību ekskursijas, interneta un biblio-
tēkas resursu izmantošana, scenāri-
ju sastādīšana u. c.)
Projektu laikā skolēni  secināja , ka 

šajā laikā var  uzzināt  daudz jaunas in-

formācijas ne tikai par sev interesantu 
tēmu, bet arī par citu skolēnu  tēmām. 

II 
2014./2015. m.g. skolēni bija aktī-
vi ne tikai skolas projektos, bet arī 
sabiedrisko partneru organizētajos 
projektos

Projekts „Esi Līderis”
2014./2015. mācību gadā 10. klases 

skolēni piedalījās Vislatvijas skolu 
projektā „Esi Līderis”, kas deva iespē-
ju skolēniem iegūt daudzpusīgas zinā-
šanas uzņēmējdarbībā un personības 
attīstībā. Projektā paredzēti konkursi, 
zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, 
attīstības un biznesu spēles, izzinošie 
ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi 
personības un profesionālo prasmju 
attīstoši pasākumi trīs gadu garumā.

Lai skolēns saņemtu profesionā-
lās pilnveides apliecību, viņam trīs 
gadu laikā ir jānokārto septiņi mācī-
bu priekšmeti: lietišķā etiķete, mār-
ketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, 
grāmatvedība, likumdošana, menedž-
ments. Paralēli šo priekšmetu apgu-
vei skolēniem ir iespēja piedalīties 
arī citos pasākumos: dažādos kon-
kursos, motivējošās lekcijās, Līderu 
dienās, ārzemju braucienos. Šogad 
jauniešiem bija iespēja viesoties Minis-
tru kabinetā, iepazīstoties ar Ministru 
kabineta funkcijām un uzdevumiem, 
lai labāk izprastu valsts pārvaldi un 
tās darbību.

Mūsu skolēni šogad uzsāka dalību 
projektā, un tā ir laba iespēja sko-
las laikā ne tikai apgūt interesantus 
priekšmetus, ne tikai saņemt profesio-
nālas pilnveides apliecību, bet arī iepa-
zīties ar citas skolas skolēniem, viņu 
idejām un aktivitātēm, kā arī piedalī-
ties interesantos pasākumos projekta 
ietvaros 

Valentīna Čerņeja, Vangažu vidus-
skolas direktora vietniece izglītības 

jomā 

Projekts „Dārznīca”
Šogad Vangažu vidusskolas 5.a un 

3.a klases skolēni piedalās projektā 
„Dārznīca”. Bērniem palīdz skolotājas 
Ingrīda Andresone un Dace Mālniece. 
Skolēniem ir iespēja pašiem audzēt 
trīs dažādus augus: piparmētru, pīlā-
dzi un ciedru priedi. 

Stādīšana bija ļoti aktīva, visi gri-
bēja iestādīt ātrāk un labāk. Tad nāca 
gaidīšanas laiks, vai izdīgs? Pipar-
mētra bija pirmā, kas sāka dīgt. Bērni 
steidzās mērīt un vērot piparmētras 
augšanu, aktivitātes tika atspoguļotas 

„Dārznīcas” mājas lapā. Nākamā mums 
izdīga ciedru priede. Citam viena, citam 
četras. Sacentāmies, kuram vairāk. 
Beidzot gaidījām pīlādzi, bet tā arī ne-
s a g a i -
d ī j ā m . 
Pīlādzis 
neuzdī-
ga ne-
vienam.

S k o -
lēniem 
b i j a 
jāaizpil-
da arī 
d a r b a 
burtnī-

ca par šiem augiem, kas paplašināja 
bērnu redzesloku stādu audzēšanā, 
laistīšanā, mēslošanā. zēni pat bija 
izdomājuši, kā laistīt, lai augiem būtu 
pakāpenisks mitrums. Mēslošana radī-
ja grūtības, domājām, cik bieži un cik 
daudz. Tagad rezultātus varam parādīt 
arī fotogrāfijās. 

Dace Mālniece, Vangažu vidussko-
las skolotāja 

Projekts „Zaļa josta”
Šogad norisinājās vienpadsmitais 

Vislatvijas makulatūras vākšanas kon-
kurss, kurā piedalījās 378 izglītības 
iestādes un tika savāktas 1083 tonnas 
makulatūras. Pirmo reizi šajā konkur-
sā piedalījāmies arī mēs – Vangažu vi-
dusskolas skolēni un skolotāji. Akcijas 
laikā tika savākti 4804 kg makulatūras. 
Par katru nodoto makulatūras tonnu 
skola saņems 5 kilogramus zīmēšanas 
vai biroja papīru.

Pirmajā gadā aktivitātē piedalījās 
neliels skaits skolēnu, bet īpašs pal-
dies 4.b klases skolēniem, vecākiem 
un klases audzinātājai, kas savāca 
vairāk nekā tonnu makulatūras. Ļoti 
aktīvi akcijā iesaistījās 2.a un 4.a klase. 
Paldies arī 1.a, 3.a, 3.b, 3.c un 5.b kla-
ses skolēniem un viņu vecākiem. Pal-
dies klašu audzinātājiem par atbalstu, 
veicot pārrunas ar bērniem par ieguvu-
miem, ko dod šāda akcija.

Inese Grinberga, Vangažu vidus-
skolas bibliotekāre 

Konkursa „Gada klase” 
2014./2015. mācību gada 
rezultāti

Ir noslēdzies konkurss „Gada kla-
se 2015”, apkopoti rezultāti arī indi-
viduālajā konkursā „Censonis 2015”. 
Starp klasēm šajā mācību gadā no-
risinājās sīva cīņa. Klases reitingu 
noteica klases vidējais vērtējums 
mācību priekšmetos, aktivitāte pa-
sākumos un sacensībās, olimpiāžu un 
konkursu rezultāti, protams, negatīvi 
to ietekmēja rājieni, neattaisnotie 
kavējumi. Titulu „Gada klase” iegu-
va 5.b klase (5.–7. klašu grupā) un 
10. klase (8.–12. klašu grupā). Tātad 
klases, kuras šo mācību gadu sāka ar 
pārmaiņām – pāreja nākamajā izglītī-
bas posmā, jauna klases audzinātāja. 
5.b klasi varētu raksturot kā gudru, 
darbspējīgu, audzinātu, aktīvu visos 
skolas pasākumos.

10. klase vēl tikai veidojas no 9.a un 
9.b klases skolēniem. Gada laikā viņi 
sadraudzējās un bija ļoti aktīvi visās 
skolas aktivitātēs: sacensībās, projek-
tos, pasākumos. Lai saņemtu mēneša 
stipendiju, viņi centās labi mācīties un 
nekavēt skolu.

Apsveicam konkursa „Censonis 
2015” labāko piecnieku gada izvērtē-
jumā: 

5.–7. klašu grupā
Poļina Kaļužnaja 8,95 – I
Karīna Meldere 8,82 – II
Andrejs Čerņejs 8,47 – III
Dmitrijs Hamenoks 8,39 – IV
Aleksandra Kosmaņova 8,33 – V
8.–12. klašu grupa 
Anastasija Babarikina 8,99 – I
Santa Kauliņa 8,98 – II
Darija Logvinova 8,89 – III
Liene Korsaka 8,87 – IV
Paula Runce 8,79 – V

Solvita Runce, Vangažu 
vidusskolas direktora vietniece  

PRIEKŠMETS SKOLĒNS KL. VIETA SKOLOTĀJS
Vēsture Kristaps Loža 9.a I Irina Pliska
Latviešu valoda Kitija Sadovska 9.a Atzinība Indra Kalniņa
Latviešu valoda Karīna Meldere 6.a Atzinība Indra Kalniņa
Fizika Kitija Sadovska 9.a III Igors Klemenoks
Matemātika Karīna Meldere 6.a Atzinība Dace Mālniece
Matemātika Ieva Devjatovska 8.b III Marta Laizāne
Vizuālā māksla Poļina Kaļužnaja 5.b III Irina Kalicka

Vangažu vidusskolas aktivitātes mācību gada beigās
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Parasti vakaros muzejos iestājās 
miers un klusums. Tomēr 16. maija 
vakarā visā valstī muzejos valdīja 
neierasta duna. Arī Vangažu vidus-
skolas muzejā. 

16. maijā Vangažu vidusskolas mu-
zejs piedalījās Starptautiskajā Muzeju 
naktī. Apmeklētājiem tika piedāvāti 
dažādi izzinoši uzdevumi tuvākās ap-
kārtnes un skolas vēstures iepazīšanai. 
Grūtākais uzdevums bija izlasīt un glīti 
uzrakstīt Vecā Stendera „Bilžu ābeces” 
tekstu. Mazākie apmeklētāji lasīja un 
glīti rakstīja Raiņa un Aspazijas dzeju. 
Paldies visiem, kuri izvēlējās šo vakaru 
pavadīt skolas muzejā. 

„Paldies par interesanto izdomu Mu-
zeju nakts veidošanā! Paldies par labi 
pavadīto laiku un iegūtajām jaunajām 
zināšanām. Paldies par gudriem uzde-
vumiem un interesanto vakaru. Bagā-
tīga un izzinoša ekspozīcija ar sirdi un 

dvēseli veidota,” tie ir tikai daži no jau-
kajiem ierakstiem Vangažu vidussko-
las muzeja viesu grāmatā pēc Muzeju 
nakts. 

Paldies LU studentei Endijai Meie-
rei un 6.a klases skolniecei Viktorijai 
Teterovskai par atbalstu pasākuma 
vadīšanā. 

Pēc šī pasākuma esam apņēmības 
pilni meklēt jaunas idejas nākamā 
gada pasākumam.

Olga Suta, Vangažu vidusskolas 
muzeja vadītāja No 22. maija līdz 7. jūnijam Lat-

vijā notiek jubilejas Krievu kultūras 
dienas. Šogad pasākumam aprit 
jau 90 gadskārta. Tā ietvaros ir gan 
plaša koncertprogramma, gan arī 
konkurss. 

Eiropā minētās kultūras dienas ra-
dās 1924. gadā, pēc tam, kad Igaunijā 
bija notikušas Krievu izglītības dienas. 
īsā laikā 20. un 30. gados Krievu kul-
tūras dienas kļuva tradicionālas un to 
atzīmēšana izplatījās 17 Eiropas val-
stīs un Ķīnā (Harbinā). 

Apzinoties tradīciju saglabāšanas 
un attīstīšanas nozīmīgumu, Kultū-
ras attīstības fonds kopā ar projekta 

„Krievu kultūras dienas Latvijā” or-
ganizēšanas komiteju rīkoja atklāto 
Starptautisko krievu tautas mākslas 
festivālu–konkursu „Rīgas prjaņiks”. 
Festivāls–konkurss notika 22.–24. 
maijā Rīgā, Lielajā ģildē.

Festivālā un konkursā piedalījās 
deju, vokālie un instrumentālie paš-
darbības kolektīvi no Latvijas un ār-
zemēm.

Profesionālās starptautiskās žūri-
jas sastāvā bija mākslinieki un peda-

gogi, arī viesi no Krievijas un Japānas – 
autoritātes savā profesijā gan savā 
valstī, gan aiz robežām.

Festivālā–konkursā „Rīgas prjaņiks” 
piedalījās Vangažu krievu dziesmu 
ansamblis „Krievu kadriļa” (kolektī-
va muzikālā vadītāja Aļona Kolčina, 
mākslinieciskā vadītāja Gaļina Tita-
renko) un nominācijā pašdarbības vo-
kālie ansambļi ieguva godpilno otro 
vietu.

Tajā pašā laikā Eiropas–slāvu kul-
tūras centrs organizēja tautas māks-
las festivālu „Rīgas varavīksne”. Šī 
festivāla laureāti ir Vangažu kolektīvi 

„Krievu kadriļa” un ukraiņu dziesmu 
ansamblis „Jatraņ” (muzikālā vadītāja 
Aļona Kolčina, mākslinieciskā vadītāja 
Irina Dukule).

Uzstājoties uz tik nozīmīgu un god-
pilnu koncertu skatuvēm, kolektīvu 
dalībnieki ne tikai dāvāja skatītājiem 
savu sirds siltumu, laimes un veik-
smes vēlējumus, bet arī paši saņēma 
daudz pozitīvu emociju.

Gaļina Titarenko, 
ansambļa „Krievu kadriļa” 

vadītāja 

Jauka bērnu seju apgleznošanas at-
tēlu galerija priecē daudzus interesen-
tus. Apskatieties, tas ir interesanti un 
iedvesmojoši mājas ballītēm, izman-
tojot ī.Minteles grāmatu „Apglezno 
sevi!”. Ja bērni grib būt detektīvi, no-
derēs Mika Kerenena „Noslēpumainais 
puķu čiepējs”, jo notiek trakas lietas: 
visu acu priekšā kāds katru dienu no 
skaistajiem ciema apstādījumiem čiepj 
puķes un pat košumkrūmus! 5–8 ga-
dus veciem bērniem būs interesanti 
lasīt grāmatu „Nevīža Bērtijs”, jo viņš 

ir līdz ausīm ķezā. Par auniņa Šona jau-
najiem piedzīvojumiem lasiet grāmati-
ņā „Tīreļa briesmonis”. Lasāmmīklas 
un spēles jūs gaida Arantas Ragastes 

„Dvīņumāsās”.
V.Bebriša ieteikumi, lai justos labi: 

domāt pozitīvi, kustēties, lai justos 
brīvi, ēst, lai baudītu, – lasiet, vērtē-
jiet! „Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi” ir 
neaizmirstams stāsts par pārmaiņām 
un otro iespēju dzīvē, dod atbildes uz 
jautājumiem, kāpēc mēs mīlam, kāpēc 
mēs lasām. „Kosmoloģija un apziņa” 

ir Dalailamas konferences diskusiju 
materiāli par budismu, par zinātni 
utt. Psihoanalītiķis, psihoterapeits 
un psihiatrs Arkādijs Pancs dalās 
savā pieredzē, novērojumos, domās 
un jūtās grāmatā „Sarunas par laimi”. 
Par pašu noklusētāko masu slepka-
vību cilvēces vēsturē – genocīdu pret 
armēņu tautu, kas aiznesa gandrīz 
divus miljonus cilvēku dzīvību un 
veselu tautu izkaisīja pa visu pasau-
li, – stāstīts K.Bodžaljana grāmatā 

„Tuksneša meitenes”. L.Lapsa piedā-
vā ceļojumu uz Atlantijas dienvidu 
salām, papildinot ar savām fotogrā-

fijām „Razbainieku 
salas”. Ceļosim! 
Pīters Svonsons 
ir Alfrēda Hičko-
ka daiļrades pēt-
nieks un viņa stila 
adepts mūsdienās. 
Lasīsim autora 
darbu „Līdz nāve 
mūs šķirs”. Šajā 
pirmklasīgajā tril-
lerī ir pietiekami 
daudz pagriezienu 
un pārsteigumu, lai ar tiem pietiktu 
trim grāmatām.

Ar bibliotēkas jaunumiem 
iepazīstināja 

Māra Aļeksejeva 

Aprīlis Latvijā jau vairākus gadu desmitus tradicio-
nāli ir Mākslas dienu mēnesis, kurā mākslinieki parāda 
sabiedrībai paveikto ārpus darbnīcu sienām. Kādēļ gan 
lai Vangažos tas netiktu svinēts, ja te ir tik kupla jaunu, 
radošu mākslinieku saime?

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde ir kā atskats uz 
mācību gadā paveikto, bet gājiens – svētku kulminācija ar 
pašu darinātiem pavasara simboliem – tulpēm. Pašu prie-
kam un jautrībai gatavojām cepures, kas lieliski atspoguļoja 
katra mākslinieka raksturu un temperamentu.

Prieks, ka mūs atbalstīja un pasākumā līdzdarbojās mū-
zikas nodaļas audzēkņi un pedagogi, kā arī viesi no Sējas 
un Inčukalna skolas (kopā bijām vairāk nekā 65 dalībnieki).

Gan meistardarbnīcas ar tulpju un cepuru veidošanu, gan 
cepuru gājiens līdz Vangažu kultūras namam izvērtās par 
ļoti krāšņu pasākumu, kurā ar prieku piedalījās gan lieli, 
gan mazi. Skaistais gājiens noslēdzās pie Vangažu kultūras 
nama ar kopīgu dziesmu un pašdarināto tulpju „iestādīšanu” 
dobē pie pilsētas pulksteņa. Pēc tam tikpat krāšņi tika at-
klāta arī audzēkņu izstāde Vangažu kultūras namā. 

Gaidīsim jau-
nus audzēkņus 
mūsu pulkā zī-
mēt, gleznot, 
veidot!

Ingūna Linde 

Ar pirmajām pavasara dvesmām, ziedošiem koku zariem, 
zaļiem zāles stiebriem mācību gads izskanējis. Maijā, kad 
plīvo Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi, skolēni šķir mūsu 
tautas vēstures lapaspuses un atceras notikumus, kas sais-
tīti ar mūsu zemi un tās brīvību.

Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai tika veltīts In-
čukalna pamatskolas čempionāts badmintonā. Šogad sko-
las čempionātā piedalījās gandrīz 50 Inčukalna pamatskolas 
skolēni no 1. līdz 9. klasei. Mazākie ar satraukumu sirdīs pir-
mo reizi izjuta sacensību gaisotni, lielākie jau spēja cīnīties 
par godalgām kā profesionāli badmintonisti, kuri spēj de-
monstrēt ātru, dinamisku un taktisku spēli.

Čempionāta godalgas 1.–4. klašu grupā zēniem:
vieta – Intars Garančs (4. klase);
vieta – Patriks Strods (3. klase);
vieta – Adrians Eikerts (4. klase).
1.–4. klašu grupā meitenēm:
vieta – Karlīna Paula Kārkliņa (3. klase);
vieta – Paula zute (4. klase);
vieta – Keita Pļasunova (4. klase).
Čempionāta godalgas 5.–9. klašu grupā zēniem:

vieta – Rainers Kalniņš (6. klase);
vieta – Jānis Markulis (9. klase);
vieta – Edijs Liepiņš (9. klase).
5.–9. klašu grupā meitenēm:
vieta – Luīze Siliņa (7. klase);
vieta – Nikola Daude (7. klase);
vieta – Sindija zimba (7. klase).
Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās skolas bad-

mintona čemponātā!
Agnese Kalniņa, 

Inčukalna pamatskolas sporta skolotāja 

Jau 25. reizi maijā Rīgā 
pulcējās skriešanas entuziasti 
un profesionāļi, kuri, spītējot 
aukstajam un lietainajam laikam, 
vēlējās apliecināt savu sportisko 
varēšanu „Lattelecom” Rīgas 
maratonā.

Kā jau ierasts pēdējos gados, 
arī biedrība „Inčukalna izaugsmei” 
piedalījās šajā sporta lielnotikumā 
un uzstādīja savus personiskos 

rekordus, jo katram novadniekam ir 
jābūt gan garīgi gudram, gan fiziski 
spēcīgam. Un biedrība ar šādu moto 
katru gadu veic atraktīvos 5 km, 
10 km vai nedaudz vairāk. Lielākā 
pārstāvniecība no biedrības skrēja 
5 km distanci, kurā šogad startēja 
vairāk nekā 13 000 skrējēju, visiem 
veiksmīgi sasniedzot finišu un ar 
smaidu saņemot godam nopelnīto 
medaļu, kā arī sportiskos gardumus. 
Skrējēju pulkā bija pavisam mazi 

sportisti, taču kopīgiem spēkiem 
finiša līnija pienāca pārsteidzoši 
ātri. Pauls Albužis šogad biedrību 
pārstāvēja 10 km distancē, kas 
prasa zināmu sagatavošanos, taču, 
kā jau sportistam, viņam vidējā 
skriešanas distance nesagādāja 
īpašas problēmas, kaut gan dis-
tances beigās bija jāsastopas ar 
stipru lietu. 

Lielāko izaicinājumu sev meta 
Henrijs Avotiņš, kurš bija izvēlējies 
pievarēt pusmaratona distan-
ci, jo katru gadu, skrienot kopā 

ar „Inčukalna izaugsmi”, apetīte 
bija augusi. Pagājušajā gadā tika 
pievarēti 10 km, tāpēc šoreiz bija 
jāskrien tālāk. Tā nu jau pusdeviņos, 
dodoties no starta 21 km garajā 
skrējienā, finiša līnija tika sasniegta 
ātrāk, nekā cerēts, veicot to ātrāk 
par 2 stundām, taču galvenais ir 
sajūta par to, ka ieguldītais darbs 
ir sekmējies ar uzvaru pār sevi. 
Visu distanci gan pavadīja lietus, 
kurš tomēr nespēja remdēt ne 
skriešanas ātrumu, ne prieku un 
emocijas, kādas tās bija, ieskrienot 

finišā, kaut arī beigas bija pietieka-
mi smagas un nogurdinošas. 

Paldies biedrībai „Inčukalna 
izaugsmei” par lielisko iespēju 
piedalīties tik skaistos svētkos 
un īpaši biedrības līderim Modrim 
Jaunupam, kurš gadu no gada veic-
ina sportisko sasniegumu izaugsmi. 

Neaizmirstiet, ka ikviens novada 
iedzīvotājs ir aicināts gan sportot, 
gan aktīvi iesaistīties novada dzīvē 
un mūsu rīkotajos pasākumos. Uz 
tikšanos vasarā!

Henrijs Avotiņš 

Krievu kultūras dienu Latvijā  
ietvaros ansamblis  
„Krievu kadriļa” iegūst otro vietu

Muzeju nakts Vangažos aizrit 
aizraujoši

Jūnija jaunumi Inčukalna bibliotēkā

Mākslas dienas Vangažos 
ar pašdarinātām tulpēm un 
cepuru gājienu

Čempionāts badmintonā par godu Latvijas 
neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai 

Vienā skrējienā visa biedrība
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Vasaru sagaidot

Tā jau gadās, ka ietrāpījām ar brīvās dabas pasākumu tieši vissliktā-
kajā laikā – ko nu vairs padarīsi, ja velobrauciens saplānots 2.maijā, bet 
laiks kā rudenī? Bijām 14 drosmīgie, no kuriem četri piedalījās pirmo reizi, 
jaunākajam – 8 gadi, vecākajam – 75. Dalībnieki pārsvarā bija no Inču-
kalna, bet bija arī rīdzinieks un dalībnieks no Talsu puses! Inčukalna pa-
vasara velobrauciens mūs šogad izvadāja pa mūsu pašu novadu – apcie-
mojām bonsai kociņu dārzu (bonsai nozīmē „koks podā”) un tā saimnieku 
Valdi Valteru. Taisni brīnums, ka netālu no mūsu „spoku kuģa” – „Sēnī-
tes” – pavisam blakus šosejai ir iekārtots mājīgs, austrumniecisks dārzs 
ar daudziem maziem kociņiem, eksotisku zivju dīķi un jauku atpūtas vie-
tu. Aukstais lietus nepaspēja mūs samērcēt, kad jau ieradāmies ciemos 
nākamajās mājās – pie vitrāžu meistariem zigurda un Ritas Bormaņiem. 
Kāds patīkami viesmīlīgs pārsteigums mūs tur sagaidīja – aromātis-
ka, karsta zāļu tēja ar gardām uzkodiņām, kas bija tieši laikā, jo bijām 
jau paguvuši nosalt. Mākslinieku darbnīcā mūs iepazīstināja ar vitrāžu 
rašanās noslēpumiem, redzējām darbus dažādās tapšanas stadijās, ie-
pazināmies arī ar mākslinieka māmiņu, kas arī ir vitrāžiste. Nākamais 
pieturas punkts – medību pils Kārļzemniekos, kur mūs sagaidīja jaunais 
saimnieks Modris Kalvāns. Apskatījām, novērtējām jau ieguldīto darbu 
un ceram, ka ēka tiks paglābta no iznīcības. Vēlamies pateikt lielu pal-
dies atsaucīgajiem inčukalniešiem, kas bija ar mieru ziedot daļu savas 
brīvās dienas, lai apmierinātu zinātkāro velobraucēju interesi! Aukstās 
un lietainās dienas laikā satikām daudzus labus cilvēkus, salijām, no-
salām, bet pieveicām 36 kilometrus, apmetot loku pa mūsu novadu, un 
sapratām – Inčukalnā ir ko redzēt!

Šogad māmiņas un vecmāmiņas savu dienu varēja nosvinēt kopā ar 
bērniem Inčukalna tautas namā 10. maijā – tieši Māmiņas dienā. Koncer-
tā piedalījās Inčukalna pamatskolas kori skolotājas Jeļenas Tresikovas 
vadībā, skolotājas Ingas Indriksones dejotāji, Kitijas Vāveres bērnu lī-
nijdeju grupa, mazie dejotāji „Minkāns”, skolotājas Līgas Dombrovskas 
vadībā un sporta deju pāris Melānija Keiša un Kristiāns Kurzemnieks. 
Mīļus dzejoļus skaitīja sākumskolas bērni, bet programmu pārliecinoši 
pieteica mazā zane Miķeslone. Koncerta noslēgumā bērniem jautrus brī-
žus sagādāja burvju mākslinieks Robijs, viņam izdevās daudzas jaukas 
burvestības un vārdu spēles, kaut arī modru actiņu uzraudzībā. Šī diena 
izdevās gan saulaina, gan silta – visās nozīmēs.

Pavasara nozīmīgākais kultūras notikums tautas nama un inčukalnie-
šu dzīvē – 6. Deju svētki 16. maijā kopā sasauca 19 dažādus kolektīvus no 
daudzām Latvijas pašvaldībām – Rīgas, Garkalnes, Carnikavas, Stopiņu, 
Siguldas, Priekuļu, Limbažu, Olaines novada. Mājinieki „Virši” un  svētku 
mākslinieciskais vadītājs Andrs Briņķis, daudzi čakli rūķīši no Inčukal-
na Komunālās daļas ieguldīja lielu darbu, firma „Sorbas” ēdinot dejotā-
jus, Inčukalna pamatskola un Sporta komplekss, ļaujot izmantot savas 
telpas svētku dalībniekiem, biedrībai „Inčukalna izaugsmei” palienējot 
telti skaņas aparatūrai, policistiem,  lai svētki izdotos. Šogad dejotājiem 
bija iespēja būt pirmajiem, kas uzstājas jaunajā parka estrādē – palieli-
nātais dejas laukums un svaigās krāsas fonā jau vien dod pozitīvu lādiņu. 
Tāpēc esam pateicīgi arī celtniecības firmai „Glassstyle”, kas savlaicīgi 
veica celtniecības darbus un, protams, Inčukalna novada domei, kas šo 
labo darbu ieplānoja un uzraudzīja! Arī laiks apžēlojās par dejotājiem – 
lietus izbeidzās jau vienpadsmitos no rīta, un atlikusī diena bija saulaina 
un dzirkstoši vēsa. Bet tā pat ir labāk, jo dejotājiem taču nesalst! Svētku 
gājiens cauri Inčukalnam bija spilgts un raibs – centrālā iela kādu brī-
di bija ļaužu pilna un atgādināja Mežaparka aleju pēc Dziesmu svētku 
koncerta. Koncertā katrs skatītājs varēja sagaidīt kaut ko tieši sev tī-
kamu – dejoja bērni, jaunieši, vidējās paaudzes dejotāji un seniori. Bet 
beigu dejas pulcēja uz skatuves pilnīgi visus dejotājus, tas ir apmēram 
250. Esam patiesi priecīgi, ka mums bija iespēja baudīt tautas deju visas 
dienas garumā, un esam priecīgi, ka nu mums ir tāds dejošanas laukums, 
kur var izvietoties prāvs skaits dejotāju. Koncerta noslēgumā Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko novēlēja saglabāt dejas 
tradīciju un nākamajos gados pulcināt vēl kuplāku skaitu dalībnieku. 

Tautas namā vēl joprojām varat apskatīt Inčukalna mākslinieku kopas 
gleznu izstādi. Bet 6. jūnijā atkal gaidīsim skatītājus  Inčukalna parka 
jaunajā estrādē uz 46. Dziesmu dienu.

Jūsu Inčukalna tautas nams 

Inčukalna tautas 
nama pasākumi 

Sestdien, 6. jūnijā, plkst. 17.00
Inčukalna estrādē
Inčukalna 46. Dziesmu diena 
Plkst. 20.00 – 01.00 Zaļumballe 
Spēlēs grupa „ RIEKSTI”
Uz pasākumu jūs varat nokļūt pa 

maršrutu: plkst. 16.00 Gauja–Indrā-
ni–Kārļzemnieki–Vangaži– „Brālis”–
Sēnīte–Inčukalns 

Ieeja brīva. Visi mīļi aicināti!
P.s. Nepilngadīgas personas ne-

drīkst lietot alkoholiskus dzērienus 
un nakts stundās jābūt vecāku uz-
raudzībā. 

Svētdien, 14. jūnijā 
Plkst. 12.30 Komunistiskā geno-

cīda upuru piemiņas brīdis
(pie pieminekļa stacijas laukumā);
Plkst. 14.00 piemiņas Dievkalpo-

jums Vangažu ev. lut. baznīcā un 
kora ATBLĀzMA koncerts;

Pēc dievkalpojuma represētajiem 
iespēja apmeklēt Annas Ludiņas 
Mākslinieku dārzu un Velnalu 

Uz pasākumu var nokļūt ar 
autobusu: 11.45 „Gauja”–Indrā-
ni–Kārļzemnieki–Vangaži–Vangažu 

„Brālis”–Vangažu stacija– Sēnīte–In-
čukalns 

13.10–Vangažu baznīca–Ludiņas 
dārzs–Inčukalna Velnala–Vangaži–
Vangažu „Brālis”–Vangažu stacija–

„Gaija”–Indrāni–Kārļzemnieki–Sēnī-
te–Inčukalns 

Sestdien, 20. jūnijā, plkst.14.00
Inčukalna estrādē
Jāņu ielīgošana 
Piedalīsies senioru kori, deju ko-

lektīvi un pūtēju orķestris 
Ieeja brīva. Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 21. jūnijā,
Inčukalnā Jāņu dienas GADATIR-

GUS 
Par omulību rūpēsies pati Jāņu 

māte. 
Būs iespēja nopīt savu Jāņu vai-

nagu, bet tirgotājus aicinām pieteik-
ties pie Vijas pa tālr. 67977473.

Otrdien, 23. jūnijā, no plkst. 23.00 
līdz 04.00 

Inčukalna estrādē
Jāņu nakts balle
Spēlēs grupa „MUIŽA”
Ieeja brīva. Visi mīļi aicināti!

Pirmdien, 6. jūlijā, 
Inčukalna tautas namā 
Mākslinieka Borisa Samusa ju-

bilejas izstādes atklāšana

Maijs kultūras 
namā ienes  
raibus notikumus

Kultūras nams skaisto pavasara mēnesi 
maiju pavadījis, aktīvi dziedot, dejojot un 
rādot interesantas izrādes. Šajā mēnesī 
viesos uzņemti arī daudzi talantīgi ciemiņi. 

Maijs kultūras namā aizsākās ar Māmiņu 
dienas pasākumiem. 13. maijā savas māmi-
ņas ar mīļām dziesmām sveica bērnu vokālais 
ansamblis „Karuselis” (vadītāja Maira Lazdi-
ņa), ar vitālām un priecīgām dejām uzstājās 
tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” (vadītāja 
Ilona Petrovska, koncertmeistare A.Kolčina) 
un ludziņu „Suns un kaķis” spēlēja teātra 
studija „Pigoriņi” (vadītāja Evija Ozola).

15. maijā Starptautiskajā ģimenes dienā 
savas māmiņas, tētus, omas un opīšus ar 
jaunām dejām un jauniem kostīmiem ieprieci-
nāja estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja 
I.Petrovska).

25. maijā Vangažu kultūras namā tradicio-
nāli tika atzīmēta Teātra diena. Mūsu pilsē-
tā šo dienu atzīmējam jau 10 reizi. Svētkus 
veidojam ar Vangažu pilsētas teātra kolektī-
viem. Mūsu pilsētā gan pieaugušie, gan bērni 
mīl teātri, caur kuru mēs varam just, smie-
ties, priecāties vai raudāt. Atklājot pasāku-
mu, teātra kolektīvu vadītāji iededza mazo 
teātra liesmiņu par godu svētkiem.

Šogad Teātra dienas pirmajā daļā piedalī-
jās:
• vidusskolas teātra studija „Umurkumurs” 

(vadītāja Solvita Runce), kas mums parādī-
ja izrādi pēc P.Putniņa lugas motīviem „Es 
piederu sev”.

• kultūras nama teātra studija „Pigoriņi” (va-
dītāja Evija Ozola) ar lugām „Suns un kaķis” 
un pēc Ž.Vilsones romāna M.Laukmanes 
dramatizējumā „Miskastes bērns” (kustību 
režija I.Petrovska)

Prieks, ka šajās izrādēs iezīmējās nopiet-
nas un aktuālas tēmas mūsdienu jauniešiem, 
kuras paši jaunie, topošie aktieri spēlēja ar 
lielu degsmi un atbilstošu attieksmi, kas lika 
skatītajiem līdzpārdzīvot no sirds.

Otro daļu atklāja ritmikas deju grupa „Ko-
libri” (vadītāja Tatjana Everse). Šajā daļā spē-
lētās izrādes lika pasmaidīt katram bērnam 
un pieaugušajam, jo tajās netrūka joku un 
humora. Pirmie otrajā daļā uzstājās viesi no 
Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” ar lugu 

„Kailais karalis” (vadītāja Natālija Kručina).
Vidusskolas teātra studija „Licedejs” (va-

dītāja Marina zlotņikova) piedalījās ar divām 
miniizradēm – krievu pasaku „Vanuška un ca-
revna” un Gregorija Ostera „Kaitīgie padomi”.

Vidusskolas teātra studija (vadītāja Natā-
lija Filatova) rādīja ainu „Muzejā”.

Pasākuma noslēgumā pie mums viesojās 
LKA docente, skatuves runas pasniedzēja 
Ruta Vītiņa, kura dalībniekiem novadīja pro-
fesionālu meistarklasi. Dalībnieki tika iepa-
zīstināti ar dažādiem vingrinājumiem un pa-
ņēmieniem, kādi tiek izmantoti profesionālā 
teātrī un teātra skolās.

Paldies visiem vadītājiem un dalībniekiem 
par ieguldīto darbu!

Teksts: Evija Ozola,  
Vangažu kultūras nama mākslinieciskās 

daļas vadītāja 

Pasākumi Vangažu 
kultūras namā

Svētdien, 7. jūnijā, plkst. 17.00 
koncertuzvedums „Līgo dienu gai-
dot”. 

Piedalās bērnu vokālais ansamb-
lis „Karuselis”, tautas deju kolektīvs 

„Pīlādzītis”, teātra studija „Pigoriņi”, 
estrādes deju grupa „Ciprese”, vi-
dusskolas deju grupa „Cats”, sievie-
šu vokālais ansamblis „Kaprīze”, lī-
nijdeju grupa „Drime dance”, soliste 
Liene Nesteroviča un teātra entuzi-
asti. Izrāde notiks pie kultūras nama. 
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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Pašvaldības piešķirto pabalstu mērķis ir 

sniegt materiālu atbalstu grūtībās nonāku-
šām trūcīgām, maznodrošinātām, mazaizsar-
gātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu 
to pamatvajadzības un noteiktu darbspējīgo 
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabo-
šanā. 

2. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības 
pabalstu sniegšanas un saņemšanas kārtī-
bu, papildu nosacījumus trūcīgas ģimenes 
(personas) statusa iegūšanai, nosacījumus 
maznodrošinātas ģimenes/personas statusa 
noteikšanai personām (ģimenēm), kuras savu 
dzīvesvietu ir deklarējušas Inčukalna novadā, 
kā arī pabalstu veidus, pabalstu apmēru un 
personas, kurām ir tiesības saņemt šos pabal-
stus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību.

II. PABALSTU SAŅĒMĒJI 
3. Pabalstu saņēmēji ir personas (ģimenes), ku-

ras savu dzīvesvietu deklarējušas Inčukalna 
novadā vai pēdējai deklarētai dzīves vietai 
jābūt bijušai Inčukalna novadā.  
3.1. Pabalstu saņēmēji var būt:

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

3.1.2. maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas), kuras atbilst šajos noteikumos 
noteiktajiem maznodrošinātas perso-
nas (ģimenes) statusa noteikšanas no-
sacījumiem; 

3.1.3. vientuļie un vienatnē dzīvojoši pen-
sionāri vai vientuļas personas ar inva-
liditāti, kuru vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 285,00 EUR, un personu 
īpašumā var būt ne vairāk kā viens ne-
kustamais īpašums un viens transporta 
līdzeklis, tām nepieder naudas līdzekļu 
uzkrājumi, noslēgtais uztura līgums ne-
paredz pamatvajadzību nodrošinājumu, 
tās nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
sniegtos pakalpojumus, vai tās neatro-
das ieslodzījumā un nav tiem Civilliku-
ma 188. pantā minēto apgādnieku vai 
apgādnieki:
3.1.3.1. ir pensijas vecuma personas;
3.1.3.2. ir personas līdz 24 gadu vecu-

mam, kuras izglītojas;
3.1.3.3. objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir 

trūcīgas/maznodrošinātas personas, 
personas ar invaliditāti, personas ar 
garīga rakstura traucējumiem u.c.) 
tās nevar rūpēties par personu; 

3.1.4. daudzbērnu ģimenes (ar 3 un vairāk 
nepilngadīgiem bērniem), kuru vidējie 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 285,00 
EUR uz vienu personu;

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 bā-
riņtiesas lēmumu bērns ievietots au-
džuģimenē;

3.1.7. ar tuberkulozi slimojošas personas 
ārstēšanās periodā;

3.1.8. politiski represētas personas;
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 MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS 
(ĢIMENES) STATUSA PIEPRASĪŠANAS UN 
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

4. Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai vi-
ņas likumiskais pārstāvis 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 (tikai piepra-

sot sociālo palīdzību, kur nepieciešama 
personas (ģimenes) materiālā stāvokļa 
izvērtēšana);

4.3. materiālās situācijas novērtēšanai nepie-
ciešamos dokumentus, par kuriem infor-
mācija nav atspoguļota SOPAs programmā.

5. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 
novērtē ģimenes (laulāto un personu, kurām 
ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās 
vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas ienākumus un materiālo stāvokli, ja tas 
nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

6. Pieņemot pirmreizēju klientu, Sociālā dienes-
ta sociālā darba speciālists obligāti apseko 

klientu tā dzīvesvietā un sastāda dzīvesvie-
tas apseko¬šanas aktu.

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

8. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 
pēc klienta iesnieguma un visu nepiecieša-
mo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu 
laikā (maznodrošinātas/trūcīgas ģimenes/
personas statusa pieprasīšanas gadījumā 1 
mēneša laikā) pieņem lēmumu par pabalsta/
statusa piešķiršanu vai atteikumu un rakstis-
ki informē personu par pieņemto lēmumu.

9. Lēmuma par sociālo palīdzību pieņemšanā 
tiek ņemta vērā klienta līdzdarbība un sociālā 
darbinieka atzinums.

IV. PAPILDU NOSACĪJUMI TRŪCĪGAS PERSO-
NAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANAI

10. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un 
materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 
30. marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, šo 
saistošo noteikumu izpratnē par īpašumu ne-
tiek 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 iesniedzējs kopā ar pārējām perso-
nām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesnie-
dzēju Inčukalna novadā;

10.2. viens mazdārziņš, ja tas netiek iznomāts;
10.3. viena garāža viena transporta līdzekļa 

novietošanai, ja tajā nenotiek saimnieciskā 
darbība vai tā netiek izīrēta;

10.4. viens transporta līdzeklis, kas nav jau-
nāks par 5 gadiem, ja persona vai māj-
saimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai 
turētājs;  

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

V. NOSACĪJUMI MAZNODROŠINĀTAS PERSO-
NAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANAI

11. Ģimene/persona atzīstama par maznodroši-
nātu, ja:
11.1. vidējie ienākumi mēnesī uz vienu perso-

nu nepārsniedz 214,00 EUR; 
11.2. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, 

vērtspapīri vai īpašums;
11.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
11.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas 
ieslodzījumā;

11.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, izņemot 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 37. panta pirmajā daļā minētos 
gadījumus.

12. Maznodrošinātas ģimenes/personas statusu 
piešķir uz 3 mēnešiem ģimenēm/personām, 
kurās ir darbspējīgas personas, uz 6 mēne-
šiem ģimenei/personai, kurā nav darbspējīgas 
personas.

13. Par īpašumu šo saistošo noteikumu izpratnē 
netiek uzskatīts:
13.1. viens nekustamais īpašums vai tā daļa, 

kas sastāv no mājokļa un zemes līdz 0,240 
ha, ja tur savu dzīves vietu deklarējis un 
dzīvo iesniedzējs kopā ar pārējām perso-
nām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesnie-
dzēju Inčukalna novadā;

13.2.  viens mazdārziņš, ja tas netiek izno-
māts;

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

13.4. viens transporta līdzeklis, kas nav jau-
nāks par 5 gadiem, ja persona vai māj-
saimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai 
turētājs;

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

VI. PABALSTI, KURI PIEŠĶIRAMI, IZVĒRTĒJOT 
MĀJSAIMNIECĪBAS PERSONU IENĀKUMUS 
UN MATERIĀLO STĀVOKLI 

14. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma lī-
meņa nodrošināšanai  tiek piešķirts saskaņā 
ar MK noteikumu „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību”  Nr. 550, 
17.06.2009. nosacījumiem.

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

tu deklarējusi un dzīvo Inčukalna novadā, 
pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pār-
skaita uz klienta kontu kredītiestādē vai 
pakalpojumu sniedzējam pa daļām (kuri-
nāmā iegādei pilna summa):
15.1.1. trūcīgām ģimenēm (personām) 

35,00 EUR x 6 mēneši kalendārā gada 
laikā, kamēr spēkā ir statuss;

15.1.2. maznodrošinātām ģimenēm (perso-
nām) 25,00 EUR x 6 mēneši kalendārā 
gada laikā, kamēr spēkā ir statuss;
15.1.3. vientuļiem un vienatnē dzīvo-

jošiem pensionāriem vai vientuļām 
personām ar invaliditāti, kuru vidējie 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 285,00 
EUR, un personu īpašumā var būt 
ne vairāk kā viens nekustamais īpa-
šums un viens transporta līdzeklis, 
tām nepieder naudas līdzekļu uzkrā-
jumi, noslēgtais uztura līgums nepa-
redz pamatvajadzību nodrošinājumu, 
tās nesaņem ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas in-
stitūcijas sniegtos pakalpojumus, vai 
tās neatrodas ieslodzījumā un tiem 
nav Civillikuma 188. pantā minēto 
apgādnieku vai apgādnieki:

15.1.3.1. ir pensijas vecuma personas;
15.1.3.2. ir personas līdz 24 gadu vecu-

mam, kuras izglītojas;
15.1.3.3. objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir 

trūcīgas/maznodrošinātas personas, 
personas ar invaliditāti, personas ar 
garīga rakstura traucējumiem u.c.) 
tās nevar rūpēties par personu;

15.1.3.4. Pabalsts tiek piešķirts 25,00 
EUR x 6 mēneši kalendārā gada laikā.

16. Ēdināšanas pabalsts skolēniem
16.1. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri 

mācās Inčukalna novada mācību iestādēs, 
noformējot dokumentus par katru mācību 
semestri:

16.1.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm un 
maznodrošinātām ģimenēm;

16.1.2. bērniem ar invaliditāti, kuru ģime-
nes ienākumi nepārsniedz 285,00 EUR 
uz katru ģimenes locekli mēnesī un 
ģimenes īpašumā ir ne vairāk kā viens 
nekustamais īpašums;

16.1.3. bērniem no daudzbērnu ģimenēm, 
kuru ienākumi nepārsniedz 285,00 EUR 
uz katru ģimenes locekli mēnesī un 
ģimenes īpašumā ir ne vairāk kā viens 
nekustamais īpašums.

16.2. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pār-
skaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas 
realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības 
iestādē Inčukalna novadā.

16.3. Ja pašvaldība nevar nodrošināt vidē-
jās izglītības apguvi novada izglītības 
iestādēs, tad skolēniem, kuri mācās citu 
pašvaldību mācību iestādēs un apgūst vi-
dusskolas programmu, Sociālais dienests 
ir tiesīgs izmaksāt ēdināšanas pabalstu 
līdz 30,00 EUR mēnesī mācību gada laikā, 
pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.

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

deklarētiem bērniem, 
17.2. pabalsta summa tiek pārskaitīta pirms-

skolas izglītības iestādei: 
17.2.1. trūcīgām ģimenēm –40,00 EUR 

mēnesī uz statusa piešķiršanas ter-
miņa laiku;

17.2.2. maznodrošinātām ģime-
nēm –20,00 EUR mēnesī uz statusa 
piešķiršanas termiņa laiku;

17.2.3. par bērniem ar invaliditāti ģime-
nēm, kuru vidējie ģimenes ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 285,00 EUR uz 
katru ģimenes locekli – 30,00 EUR 
mēnesī uz bērna invaliditātes termi-
ņa laiku;

17.2.4. par bērniem no daudzbērnu ģi-
menēm, kuru ģimenes vidējie ienāku-
mi mēnesī nepārsniedz 285,00 EUR 
uz katru ģimenes locekli – 20,00 EUR 
mēnesī x 6 mēneši.

18. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegā-
dei, uzsākot jaunu mācību gadu bērniem, kuri 
mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās 
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 ģimenēm 30,00 

EUR par katru skolnieku;
18.1.3. par bērniem no daudzbērnu ģime-

nēm, kuru ģimenes vidējie ienākumi mē-
nesī nepārsniedz 285,00 EUR uz katru 
ģimenes locekli, – EUR 30,00 par katru 
skolnieku;

18.2. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek 
pieņemti no jūlija mēneša pirmās apmek-
lētāju pieņemšanas dienas līdz septembra 
mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas 
dienai. 

18.3. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek 
izmaksāts skaidrā naudā vai pārskaitot uz 
klienta kontu kredītiestādē.

19. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevu-
mu daļējai apmaksai
19.1. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izde-

vumu daļējai apmaksai tiek piešķirts līdz 
150,00 EUR viena kalendārā gada laikā 
ģimenei/personai:

19.1.1. ar trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes/personas statusu;

19.1.2. vientuļiem un vienatnē dzīvojo-
šiem pensionāriem vai vientuļai per-
sonai ar invaliditāti, kura ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 285,00 EUR, un 
personu īpašumā var būt ne vairāk 
kā viens nekustamais īpašums un 
viens transporta līdzeklis, tām ne-
pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, 
noslēgtais uztura līgums neparedz 
pamatvajadzību nodrošinājumu, tās 
nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūci-
jas sniegtos pakalpojumus, vai tās 
neatrodas ieslodzījumā un tiem nav 
Civillikuma 188. pantā minēto ap-
gādnieku vai apgādnieki:

19.1.2.1. ir pensijas vecuma personas;
19.1.2.2. ir personas līdz 24 gadu vecu-

mam, kuras izglītojas;
19.1.2.3. objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir 

trūcīgas/maznodrošinātas personas, 
personas ar invaliditāti, personas ar 
garīga rakstura traucējumiem u.c.) 
tās nevar rūpēties par personu;

19.2. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienes-
tā jāiesniedz iesniegums un medicīnisko 
pakalpojumu izdevumu apliecinošu do-
kumentu kopijas, uzrādot orģinālus, kas 
izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā.

20. Pabalsts aprūpei mājās
20.1. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts 

vientuļiem un vienatnē dzīvojošiem pen-
sionāriem vai vientuļām personām ar 
invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz 
285,00 EUR, un personu īpašumā var būt 
ne vairāk kā viens nekustamais īpašums 
un viens transporta līdzeklis, tām nepie-
der naudas līdzekļu uzkrājumi, noslēgtais 
uztura līgums neparedz pamatvajadzību 
nodrošinājumu, tās nesaņem ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas sniegtos pakalpojumus, vai tās 
neatrodas ieslodzījumā un tiem nav Civil-
likuma 188. pantā minēto apgādnieku vai 
apgādnieki:

20.1.1. ir pensijas vecuma personas;
20.1.2. ir personas līdz 24 gadu vecu-

mam, kuras izglītojas;
20.1.3. objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir 

trūcīgas/maznodrošinātas personas, 
personas ar invaliditāti, personas ar 
garīga rakstura traucējumiem u.c.) 
tās nevar rūpēties par personu;

20.2. Pabalstu piešķir pēc ģimenes ārsta un 
sociālā darbinieka novērtējuma līdz 40,00 
EUR mēnesī, kuras nesaņem valsts noteik-
to kopšanas pabalstu. 

20.3. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienes-
tā jāiesniedz iesniegums ar ārsta atzinumu, 
kā arī sociālā darba speciālists veiks klien-
ta aprūpes spēju un materiālās situācijas 
novērtējumu.

VIII. PABALSTI, KURI PIEŠĶIRAMI, NEIZ-
VĒRTĒJOT MĀJSAIMNIECĪBAS PERSONU 
IENĀKUMUS UN MATERIĀLO STĀVOKLI

21. Pabalsts audžuģimenei, kurā bērns ievietots 
ar Inčukalna bāriņtiesas lēmumu; bērniem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuriem ar Inčukalna bāriņtiesas lē-
mumu iecelts aizbildnis
21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša 

pabalsts bērna uzturēšanai 180,00 EUR 
apmērā katram bērnam (50% no valstī no-
teiktās minimālās algas).

21.2. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei 60,- 
EUR par katru bērnu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei.

21.3. Lai veiktu piešķirtā pabalsta izmaksu, 
Sociālais dienests ar audžuģimeni 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 pieņemšanas brīdi.

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

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) tiek piešķirts, 
ņemot vērā iepriekš neparedzamo aps-
tākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai 
tajos gadījumos, ja klientam nepienākas 
cits valsts noteiktais pabalsts, apdroši-
nāšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams 
pamatvajadzību apmierināšanai. Pabalstu 
piešķir līdz 430,00 EUR apmērā vienai ģi-
menei (mājsaimniecībai), neizvērtējot tās 
ienākumus.

22.2. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienes-
tā jāiesniedz iesniegums, kā arī atzinums/

slēdziens no iestādes par esošo problēmu 
(ārstniecības iestādes, policijas, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests).

22.3. Pabalstu piešķir, ja iesniegums un ārkār-
tas situāciju apliecinošs dokuments Sociā-
lajā dienestā saņemts ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pēc ārkārtas situācijas rašanās.

23. Pabalsts tuberkulozes slimniekam uzturam.
23.1. Pabalsts tiek piešķirts tuberkulozes 

slimniekiem 1,50 EUR apmērā dienā ārstē-
šanās periodā, pamatojoties uz medicīnas 
iestādes izziņu.

24. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar invalidi-
tāti un personām ar invaliditāti kopš bērnības
24.1. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar inva-

liditāti un pilngadīgām personām ar inva-
liditāti kopš bērnības tiek piešķirts 1 reizi 
gadā 100,00 EUR apmērā.

24.2. Pabalsts bērniem ar invaliditāti tiek iz-
maksāts, pamatojoties uz ģimenes ārsta 
norīkojumu pakalpojuma saņemšanai.

25. Apbedīšanas pabalsts
25.1. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts par 

personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvie-
ta pirms nāves ir bijusi Inčukalna novada 
administratīvā teritorija, 150,00 EUR ap-
mērā.

25.2. Pabalsta saņemšanai mirušās personas 
ģimenes loceklim vai personai, kura uz-
ņēmusies apbedīšanu, Sociālajā dienestā 
jāiesniedz iesniegums, kā arī miršanas ap-
liecības kopija, uzrādot oriģinālu.

25.3. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzī-
vesvieta ir deklarēta pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku 
vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, 
kā arī gadījumos, kad pašvaldības terito-
rijā mirusi persona, kuras dzīvesvietu vai 
personību nav iespējams noskaidrot, So-
ciālais dienests organizē apbedīšanas pa-
kalpojuma saņemšanu un sedz ar apbedī-
šanu saistītos izdevumus.

26.  Dzimšanas pabalsts
26.1. Dzimšanas pabalsts tiek piešķirts par 

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

26.2. Ja Inčukalna novadā deklarēts bērns un 
viens no tā vecākiem, pabalsta apmērs ir 
100,00 EUR.

26.3. Ja jaundzimušajam ir tikai viens no ve-
cākiem, ko apstiprina dzimšanas apliecība, 
tiek piešķirts pabalsts pilnā apmērā.

26.4. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā 
jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā 3 mēne-
šus pēc bērna dzimšanas, izņemot gadīju-
mus, kad kavējumam ir objektīvs iemesls.

27. Pabalsts politiski represētām personām 
27.1. Pabalsts politiski represētām personām 

tiek piešķirts vienu reizi gadā 25. martā Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 
50,00 EUR apmērā katram.

27.2. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā 
jāiesniedz represētās personas apliecības 
kopija, uzrādot oriģinālu.

28. ziemassvētku pabalsts
28.1. Pabalsts personai ar pirmās grupas inva-

liditāti, bērniem ar invaliditāti un personām 
ar invaliditāti kopš bērnības tiek piešķirts 
ziemassvētkos 30,00 EUR apmērā.

28.2. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek pie-
šķirts ziemassvētkos 30,00 EUR apmērā 
katram bērnam.

28.3. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā 
jāiesniedz iesniegums.

28.4. ziemassvētkos piešķir pabalstu saldu-
mu paciņu veidā līdz 8,00 EUR vērtībā:

28.4.1. Inčukalna novadā deklarētiem pirm-
skolas vecuma bērniem līdz 6 gadu vecu-
mam ieskaitot;

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

28.5 Sociālais dienests organizē paciņu iegādi 
un paciņu izsniegšanu.

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 dzimšanas 
dienāas mēnesī.

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

IX. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪ-
DZĪBAS KĀRTĪBA

30. Sociālā dienesta lēmumus klientam ir tiesī-
bas apstrīdēt Inčukalna novada domē.

31. Inčukalna novada domes pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
32. Noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašval-

dībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 

zaudē Inčukalna novada domes saistošie no-
teikumi: Nr. 31/2013 (2013. gada 18. decembrī) 

„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”.  

Ludmila Vorobjova, Inčukalna novada 
domes priekšsēdētāja vietniece   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sociālā palīdzība Inčukalna novadā 
Apstiprināti: 2015. gada 18. februārī Nr. 1 /2015 (protokols Nr. 2–15.§.)
Precizēti: 2015. gada 15. aprīlī, (protokols Nr.8–24.§.)

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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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic 
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90…

Lai gan dzimšanas dienas, gan vasaras 
dienas atnes laimes pilnus mirkļus!

Ik katru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi 
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis –
Viņu dāvātais maigums un smaids!

SLUDINĀJUMI

PATEICīBAS

Muzikants (balss, sintezators) spēlē 
un dzied visu laiku labāko latviešu 
mūziku jubilejās, kāzās, izlaidumos 

u.c. pasākumos. Tālr. 25985566, Dainis

Pļauj zāli ar trimeri pie mājas, dārzā 
u.c. nelielās platībās. Tālr. 25985566

Graudu kalšu kurtuvju un apkures 
katlu pārbūve kurināšanai ar vietējo 
kurināmo, nestandarta risinājumi sil-

tumapgādē. Tālr. 22054020, 25605848

Lasīšana un vērtēšana 
ir sākusies

Arī šogad no 1. jūnija Vangažu 
pilsētas bibliotēka aicina bērnus un 
vecākus piedalīties projektā „Bērnu 
žūrija 2015”. Nāciet uz bibliotēku un 
ķerieties pie jaunajām, interesantām 

„Bērnu žūrijas” grāmatām. „Vecāku 
žūrija” darbosies arī šogad, esiet 
atbalsts saviem bērniem, kopā at-
jaunosim unikālo grāmatu lasīšanas 
nozīmi sabiedrībā un lasīšanas tradī-
cijas ģimenē.

Žūrijas mērķis ir nostiprināt saikni 
starp bērnu un pieaugušo, pavadot 
brīvo laiku kopīgās sarunās par ie-
pazītajām grāmatām. Grāmatu lasī-
šana audzina bērnus par izglītotiem, 
domājošiem cilvēkiem ar attīstītu 
gaumi. 

Kļūstiet par lasīšanas ekspertiem 
kopā ar draugiem un vecākiem.

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2015” grāmatu kolekcija apskatāma 
mājas lapā www.incukalns.lv.

Vangažu bibliotēkas  
bibliotekāres  

Paldies PSIA „Vangažu nam-
saimnieks” priekšniekam Elvijam 
Novickim par sakārtoto vidi aiz 
uzņēmuma. Nevar salīdzināt, kā 

tur izskatījās agrāk, un cik sakopts 
tagad tur ir. Tagad, nākot arī no 

Straujupītes puses, paveras sakop-
ta pilsētvide.

Vangažu iedzīvotāji

Mīļš paldies uzņēmumiem „Mundus 
NL” un „Sorbas” par labu servisu 
un sirsnīgu attieksmi mūsu tuvi-

niekiem  
skumjākajā brīdī.

Jautrīte ar tuviniekiem 

Šā gada 27. maijā dienas centrā „Gauja” bija tāda 
kā atvērto durvju diena – proti, PII „Lapsiņa” vecākās 
grupiņas bērni ciemojās dienas centrā, lai uzzinātu, 
kas ir dienas centrs un ko tur var darīt. 

Bērni ieradās kopā ar audzinātāju zani un auklīti Dzin-
tru un dienas centram atnesa mīļu dāvaniņu – paši savas 
no papīra izgrieztas un parakstītas košas un krāsainas 
rociņas. Tā bija tāda kā jauno dienas centra apmeklētāju 
reģistrācija dienas centrā. 

Bērniem tika pastāstīts par dienas centru, pieeja-
majām spēlēm, turnīriem un citām nodarbēm un akti-
vitātēm; kopīgi tika izspēlēta bumbiņu mešanas spēle 
ar punktu skaitīšanu (līdzīgi šautriņu mešanai). Visi 
bērni sniedza lieliskus rezultātus, un Kristers Oto Sijāts 

trāpīja pat apļa vidū – simtniekā. Tad kopīgi taisījām 
kolāžu par pavasara tēmu; bērni mazliet paspēlējās ar 
dienas centrā pieejamajām bērnu rotļlietām, ēdām kon-
fektes un atvadījāmies, lai atkal tiktos mājīgajā un sau-
lainajā dienas centrā „Gauja”. Pēc bērnu priecīgajām un 
ieinteresētajām sejām varēja noprast, ka iepazīšanās ar 
dienas centru ir izdevusies. 

Ar audzinātāju zani Amoliņu norunājām, ka šādus pa-
sākumus turpmāk varētu rīkot vismaz divas reizes gadā, 
jo ne visiem ir skaidrs, kas tad īsti ir dienas centrs, ko 
tur var darīt, un, iespējams, kāds pat nezina, ka ir tādi 
dienas centri Inčukalna novadā, kur iespējams pavadīt 
brīvo laiku un gūt arī praktiskas iemaņas dažādās no-
darbēs.

Inese Strauta, dienas centra „Gauja” vadītāja  

Šā gada 29. aprīlī dienas centru 
„Gauja” pieskandināja brīnišķīgas 
un skanīgas balsis – notika kopīga 
koncerta sniegšana un sadziedāša-
nās starp trim Latvijas vokālajiem 
ansambļiem.

Ādažu Pensionāru padomes priekš-
sēdētāja Biruta Krūze uz Gauju bija 
atvedusi „Ādažu vīrus” un Gunāru 
Freidenfeldu; Edīte Saliniece un kon-
certmeistare Evija Belicka no Mālpils 
novada bija atvedušas košās „Sidgun-
dietes”, pasākumā piedalījās arī vie-
tējās dziedošās dienas centra „Gauja” 
senjoritas. Šo lielkoncertu ar muzikā-
liem skaņdarbiem papildināja arī jau-
nais ģitārists Eduards Strauts, kurš 18. 
aprīlī Cēsu koncertzālē piedalījās jau-
no ģitāristu konkursā „Latvijas gada 
ģitārists – 2015” un Vidzemē savā ve-
cuma grupā (B) sevi pasniedza kā trešo 
labāko ģitāristu, kā arī 26. aprīlī Rīgā 
sacentās ar labākajiem no labākajiem.

Pēc koncerta notika abpusēja ko-
lektīvu sveikšana – „Gaujai” un „Ādažu 
vīriem”, kā arī „Gaujai” un „Sidgundie-
tēm”. Tad turpinājās saviesīgā daļa ar 

ciešākas sadraudzības veidošanu un 
interesantām sarunām pie kopēja gal-
da. Varēja apskatīt dienas centra bērnu 
tematisko zīmējumu izstādi „Pavasa-
ris” – 50 bērnu darbiņus.

Pasākums izvērtās jauks un intere-
sants, un vēlā pēcpusdienā Gaujas da-
lībniecēm bija grūti šķirties no brīniš-
ķīgajiem draugiem. Ar Mālpils novada 

„Sidgundietēm” draudzība ir sena un, 
kā saka, pamatīga, bet ar Gunāru Frei-
denfeldu un „Ādažu vīriem” dienas cen-
tra „Gauja” muzikālais kolektīvs drau-

dzību aizsāka pagājušā gada nogalē, 
kad saņēma uzaicinājumu no Birutas 
Krūzes uz muzikālu pasākumu Āda-
žos. Paldies Birutai par šo ielūgumu, jo 
tas mums ir devis iespēju šai jaukajai 
sadarbībai. Liels paldies arī uzņēmē-
jam un deputātam Ivo Bernatam par 
atbalstu, kā arī Inčukalna novada So-
ciālajam dienestam un Inčukalna Pen-
sionāru padomes priekšsēdētājai Ņinai 
Bērziņai.

Inese Strauta, dienas centra 
„Gauja” vadītāja  

Jūnijā, jūlijā, augustā!
Darbu uzsāk Inčukalna novada 
humānās palīdzības noliktava 

Inčukalna novada domes pagalmā 
trūcīgiem un maznodrošinātiem 

iedzīvotājiem.
Darba laiks
Otrdien 10.00–16.00
Ceturtdien 10.00–17.00

Inčukalna novada domes  
Sociālais dienests aicina darbā:

Sociālās palīdzības  
organizatoru uz noteiktu laiku

Darba pienākumi – strādāt ar 
klientiem, novērtēt klientu sociālo 
un materiālo situāciju, noteikt ne-
pieciešamo sociālās palīdzības veidu 
un apjomu, informēt klientus par viņu 
tiesībām uz sociālo palīdzību.

Minimālās prasības: 
• obligāta pirmā vai otrā līmeņa pro-

fesionālā augstākā izglītība sociā-
lajā darbā;

• darbs līdz 2016. gada marta mēne-
sim; 

• darba pieredze pašvaldības So-
ciālajā dienestā tiks uzskatīta par 
prioritāti;

• zināšanas sociālo pakalpojumu in-
stitūciju darbības tiesiskajā regulē-
jumā Latvijā, sociālo pakalpojumu 
institūciju tīklojumā Latvijā;

• 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. Darbs Vangažu 
pārvaldē.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 
2015. gada 22. jūnijam uz e-pasta 
adresi: socdienests@incukalns.lv.

Vai iesniegt domes kancelejā At-
modas ielā 4, Inčukalnā, vai Meža 
ielā 1, Vangažos, ar norādi – Soci-
ālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei.

Ir noslēdzies mācību gads Inčukalna novada skolās, 
aizvadīta arī jauniešu sporta sezona. Tās izskaņā novada 
jaunie atlēti godam pārstāvēja dzimto pusi gan nacionā-
lajā, gan pat starptautiskajā līmenī.

17. aprīlī Babītes sporta centrā notika ikgadējais Pierīgas 
skolu peldēšanas sacensības „Babītes ķīsis 2015”, kurās 
vairāku simtu sacensoņu konkurencē atzīstamu peldēšanas 
sagatavotību ūdensceliņā parādīja Vangažu vidusskolas 
peldētāji, vienlaikus pārstāvot  Bērnu un jauniešu attīstības 
centru „Gauja”. 

Mūsu 12 peldētāji mājās atveda izcīnītās 2 zelta, 2 sud-
raba un 2 bronzas medaļas un kopvērtējumā ieguva 5. vietu 
starp 12 skolām. Vangažniekus trenēja un sacensībām gata-
voja treneri Raita Lapa un Pāvels Kondrahins.

Apsveicam!

Rezultāti
25 m brīv.stils – 1. vieta – Vjačeslav Ternovsky
50 m mugura – 3. vieta – Ksenija Moroza
3. vieta – Bogdans Belouss
50 m brass – 1. vieta – Ieva Devjatovska
2. vieta – Poļina Kaļužnaja
25 m brass – 2. vieta – Vjačeslavs Ternovsky

Salīdzinot rezultātus ar pagājušo gadu (trīs medaļas), 
Vangažu vidusskolas audzēkņi dubultoja izcīnīto medaļu 
skaitu, kas uzskatāmi parāda Inčukalna novada sporta at-
tīstības izaugsmi. Malači! Tā turpināt! 

Savukārt 25. un 26. aprīlī Saldū notika IV Starptautiskais 
džudo  turnīrs „Saldais džudo 2015”, kurā piedalījās 568 
cīkstoņi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un 

Krievijas. Inčukalna novadu pārstāvēja10 sportisti no Bēr-
nu un jauniešu attīstības centra „Gauja”, kuri parādīja labus 
rezultātus, izcīnot 6 medaļas: 1 zelta, 2 sudraba un 3 bron-
zas. Kopvērtējumā no startējušajiem 34 klubiem mūsu spor-
tisti ierindojās 15. vietā. Cīņas meistarību „Gaujas” džudisti 
apgūst trenera Leonīda Kuzņecova vadībā.
Apsveicam!

Rezultāti
1. vieta – Ņika Motiļkova
2. vieta – Vlada Socka
2. vieta – Kristaps Gucaļuks
3. vieta – Niks Žogots
3. vieta – Oskars Kramzaks
3. vieta – Ilze Aļeksejeva

Novēlam mūsu džudistiem arī turpmāk pārvarēt visus 
šķēršļus savā ceļā, gūt jaunus panākumus, popularizējot 
Inčukalna novadu Latvijas un starptautiskajā arēnā.

Novada jaunie sportisti pateicas komandas sponsoriem 
un atbalstītājiem – SIA „Gauja A”, SIA „Izoterms”, celtnie-
cības firmai „Guliver”, kā arī Inčukalna novada domei – par 
iespēju piedalīties šajās sacensībās. 

 Tagad jaunos sportistus gaida vasaras brīvlaiks un va-
saras sporta sezona. Jātur īkšķi par mūsu jaunajiem spor-
tistiem, kas pārstāvēs Inčukalna novadu Latvijas jaunatnes 
olimpiādē jūlijā. Savukārt Bērnu un jauniešu attīstības cen-
tra „Gauja” džudistiem augustā plānota treniņnometne Lim-
bažu olimpiskajā centrā.

Dmitrijs Tončinskis,
Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja” vadītājs  

Reklāmas diena dienas centrā „Gauja”

Ansambļu sadziedāšanās dienas centrā „Gauja”

Jaunie sportisti godam pārstāv Inčukalna novadu

DIENAS CENTRS „VANGAŽI”  
Parka ielā 2 (otrajā stāvā)

PIEDĀVĀ
PIEAUGUŠAJIEM:

• Datorapmācību (iesācēju līmenis)
• Veļas mazgāšanas pakalpojumu  

(maksas pakalpojums 1.00 eiro)
• Dušas pakalpojumu   

(maksas pakalpojums 1.00 eiro)
• Sociālā rehabilitētāja  

pakalpojumus
• Psihologa pakalpojumus
• Rokdarbus pieaugušajiem  

(Amatnieku kopa )
• Intelektuālo izklaidi  

(grāmatas, žurnāli u.c.)
BĒRNIEM:

• Intelektuālo izklaidi bērniem 
(galda spēles, novuss, galda 
futbols u.c.)

• Radošo darbnīcu (zīmēšana, 
līmēšana, veidošana, u.c.)

• Interaktīvo izklaidi  
(datori, internets)

• Sporta izklaidi laukā  
(vasaras periodā)

• Tējas pēcpusdienas  
(tējas dzeršanas kultūra, našķu 
pagatavošana)
Bezmaksas internets – WIFI.

Visi laipni gaidīti!


