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Ceļā uz simtgades
Dziesmu un deju svētkiem
Inčukalna
novada svētki
Piektdien, 20. jūlijā
Vangažos:
n no plkst. 18.00 pie Vangažu kultūras nama radoša
mākslas aktivitāte „Piedalies un radi!”,
Latvijas simtgadei veltīts grafiti mākslinieku kopdarbs,
bungu un dūdu mūzikas grupa „Auļi”, nakts kino.
Inčukalnā:
n no plkst. 18.00 Inčukalna tautas namā Vitas Ošas fotoizstādes
„Inčukalns – Daba. Cilvēki. Notikumi” atklāšana,
kā arī koncerts un amatierteātra izrāde.
Sestdien, 21. jūlijā, Inčukalnā
n No plkst. 9.00 līdz 19.00 „Motoroks Inčukalnā 2018”.
Motociklisti modina novadu, notiks motociklistu sacensības
un Jāņa Rozīša paraugdemonstrējumi pie novada domes,
kā arī jauno rokmūzikas grupu „Seira”, „Sever”
un „What Future Holds” konkurss.
n No plkst. 11.00 amatnieku un mājražotāju
gadatirgus Zvaigžņu ielā.
n No plkst. 11.30 radošums Aleksandra parka estrādē –
gardēžu skola junioriem, brīvais mikrofons un spēles.
n No plkst. 14.00 cirks un sports bērnu laukumā:
starptautiskā bērnu un jauniešu cirka festivāla
„Brīnumu pilna pasaule” dalībnieku izrāde
un cirka mākslinieku meistarklases, individuālās sacensības –
šķēršļu josla, lielā stafete „Vangaži–Inčukalns”.
n Plkst. 21.15 svētku gājiens no Inčukalna novada domes.
n Plkst. 22.00 grupa „Opus pro” un Aija Andrejeva
Aleksandra parka estrādē.
n Plkst. 23.45 svētku uguņošana pie Inčukalna sporta laukuma.
n Plkst. 00.15 zaļumballe, spēlē grupa „Vēja radītie”.
Svētdien, 22. jūlijā
n No plkst. 10.00 Vangažu baptistu draudzē lūgsim
un darīsim kopā par kristiešu vienotību.
n No plkst. 12.00 Gaujā leļļu izrāde bērniem „Pārsteiguma tēli”
un Vangažu mazākumtautību kolektīvu koncerts.
Tiekamies mūsu svētkos!

www.incukalns.lv

foto: M. pozņaks

20.–22. jūlijs

16. jūnijā aizvadītā 49. Dziesmudiena Inčukalna estrādē pulcēja kolektīvus no Inčukalna, Rīgas, Siguldas, Ādažiem un Ropažiem.

Inčukalna novads Latvijas simtgades
Dziesmusvētkus lepni sagaidīs kā
daļa no lielā kopkora, deju raksta,
pūtēju orķestru simfonijas un papildinās dziesmu vainagu, ko veido dažādās tautības, kas dzīvo mūsu zemē.
Jau 1. jūlijā astoņi novada kolektīvi, kopā 203 dalībnieki, dosies
uz Rīgu un pārstāvēs Inčukalna
novadu Dziesmusvētku gājienā:
pūtēju orķestris un tā vadītājs Vitalis Kikusts, deju kolektīvi „Virši”,
„LG Virši” un to vadītājs Andrs Briņķis, deju kolektīvs „Runči un kaķes”
un tā vadītāja Līga Dombrovska,
jauktais koris „Mežābele” un tā vadītājs Vitalis Kikusts, kormeistars
Ronalds Rāviņš, senioru koris „Atblāzma” un tā vadītāja Ņina Kiršteina, kā arī Vangažu mazākumtautību
ansambļi – Ukraiņu biedrības ansamblis „Jatraņ” un tā vadītāja Irina
Dukule, krievu vokālais ansamblis
„Krievu kadriļa” un tā vadītāja Gaļina
Titarenko, kā arī individuālā ukraiņu
dziesmu izpildītāja Liene Nesteroviča. Pirmoreiz Dziesmusvētkos piedalīsies divi jaunizveidotie Inčukalna
kolektīvi – senioru deju kolektīvs
„LG Virši” un vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Runči un kaķes”.
Uz Dziesmusvētkiem nenokļūst viena
gada laikā. Tas ir process, tas ir ceļš,

tas ir vainags, kurā katrs dalībnieks
gadu no gada, dienu no dienas iepin
savu ziedu skaņā, dejas solī vai mūzikā. Savu varēšanu katrs kolektīvs ir
pierādījis neskaitāmos kopmēģinājumos un pārbaudes skatēs.
Svētki vairāk nekā nedēļas garumā – no 1. līdz 9. jūlijam – būs
skaisti. Kolektīvi pošas uz tiem ar
labi padarīta darba sajūtu.
Inčukalna novada iedzīvotāji par to
jau varēja pārliecināties 9. Inčukalna
deju svētkos 19. maijā, kuros „Viršu” deju kolektīva vadītājs Andrs
Briņķis kopā ar vēl 24 draugu kolektīviem Aleksandra parka estrādē
uzbūra lielo deju svētku lielkoncerta programmu „Māras zeme”, kurā
tika izdejots latviešu tautas stāsts
no senatnes līdz valsts simtgadei.
600 dejotāji saviļņoja mūsu sirdis.
Savukārt 16. jūnijā Vitalis Kikusts
uz Inčukalna mazajiem dziesmu
svētkiem – 49. dziesmu dienu – saaicināja draugu korus un diriģentus
no Rīgas, Siguldas, Ādažiem, Ropažiem, kā arī pūtēju orķestrus no
Siguldas un mūsu tautas nama deju
kolektīvus. Svētku uzrunā ar lepnumu varēja teikt: dziesmai šodien
liela diena, Latvijai dižens gads.
Koncertā izskanēja Dziesmusvētku visskaistākās dziesmas. Jāzepa
Vītola „Gaismas pili” diriģēt bija ie-

radies Dziesmusvētku virsdiriģents
Edgars Račevskis. Nu ko, nākamgad
Inčukalna Dziesmu dienas kārtas
numurs būs 50. Svinēsim!
Šie svētki nerodas tukšā vietā.
Dziesmu un deju svētku tradīcija
Inčukalnā ir dzīva. Te ir cilvēki, kuri
grib un var, kuri ar savu profesionalitāti un mērķtiecību saliedē apkārtējos un rada svētkus. Paldies
Vitalim Kikustam un viņa komandai:
Kasparam Puikevicam-Puikevskim
un Inčukalna pūtēju orķestrim, kā
arī Ronaldam Rāviņam, Ievai Kikustei un korim „Mežābele”. Paldies
Andram Briņķim un viņa deju komandai: Andrim Koknevičam, Līgai
Dombrovskai, Inārai Paeglei, Aļonai
Kolčinai un „Viršu” deju kolektīviem.
Paldies arī radošajai tautas nama
komandai – Ģirtam Silam, Ivetai Rozentālei, Armandam Pētersonam un
ikvienam brīvprātīgajam palīgam.
Paldies Inčukalna novada domes vadībai, deputātiem un darbiniekiem –
komunālajai daļai, skolai, sporta
kompleksam, Reģionālajai pašvaldības policijai un firmām „Gaida” un
„Sorbas”.
Novēlu izjust svētku prieku un lepnumu par mūsu tautu, valsti un novadu ikvienam svētku dalībniekam,
to ģimenes locekļiem un līdzjutējiem. ES ESMU LATVIJA!
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saistošie noteikumi

2018. gada 21. februārī Nr. 3/2018 (protokols Nr. 4–6. §.)

Par grozījumiem Inčukalna novada domes
2015. gada 18. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2015
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018. gada 18. aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 6-40. §.
Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu,
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu
Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

1.

2.

Izdarīt Inčukalna novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu,
35. panta ceturto un piekto daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25. panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu”;
1.2. izteikt noteikumu 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša pabalsts bērna uzturam saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”.”;
1.3. izteikt noteikumu 28.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
„28.12. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams, pamatojoties uz ģimenes/personas iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamā pabalsta apmērs, sociālā darbinieka atzinumu un
situācijas izvērtēšanai iesniegtajiem dokumentiem, citu informāciju par apstākļiem, kas
radījuši ģimenes/personas nonākšanu krīzes situācijā.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada
Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem
sociālo palīdzību.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktu pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem
sociālā palīdzība (sociālā aprūpe) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām) un 43. panta pirmās daļas 13. punktu dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru
kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem;
2.2. saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 13. panta pirmo daļu sociālie pakalpojumi ir pasākumi, kurus nodrošina
pašvaldība naudas vai mantisko pabalstu vai citu pakalpojumu veidā, lai veicinātu personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu;
2.3. saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 9. panta pirmo daļu pašvaldībai, kuras
teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir
pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību;
2.4. saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 35. panta trešo daļu, ja ir apmierināts
pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta
izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai;
2.5. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi, kā arī sniegt materiālo palīdzību.

3. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības
pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta.

4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

5.1. Inčukalna novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā;
5.2. Administratīvās procedūras:
1) Privātpersona iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt
sociālo palīdzību Sociālajā dienestā;
2) Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt;
3) Sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Inčukalna novada domē;
4) Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu
projekta izstrādes procesā tika veiktas.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Sēdes protokols Nr. 8 Inčukalna novadā,
Vangažos, Meža ielā 1, 2018. gada 16. maijā

Par Sporta kompleksa darbību vasaras periodā. Dome nolemj: slēgt
Sporta kompleksu apmeklētājiem no
2018. gada 20. jūnija līdz 13. augustam.
Par finansiālu atbalstu biedrībai.
Dome nolemj: piešķirt biedrībai
taekvondo komandai finansiālu atbalstu 300,00 eiro apmērā biedru
naudas un dalības sacensībās Latvijas Taekvondo kaujas mākslas federācijai segšanai no sportam paredzētajiem līdzekļiem.
Par finansiālu atbalstu personai.
Dome nolemj: piešķirt finansiālu atbalstu 100,00 eiro apmērā
izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos pasaules spiningošanā no
krasta Bosnijā un Hercegovinā no
2018. gada 22. maija līdz 29. maijam, segšanai no sportam paredzētajiem līdzekļiem.
Par finansējuma piešķiršanu disku
golfa laukuma tehniskā projekta
izstrādei. Dome nolemj: piešķirt finansējumu 2500,00 eiro apmērā disku golfa laukuma tehniskā projekta
izstrādei (uzmērījumu veikšanai,
būvniecības dokumentu sagatavošanai). Finansējums no 2018. gada
pašvaldības budžetā projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzētajiem līdzekļiem.

Par nekustamā īpašuma „Vangažu
kapi” pārņemšanu. Dome nolemj:
iegādāties nekustamo īpašumu
„Vangažu kapi”, kadastra apzīmējums 8064 001 0228, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, 3,21 ha
platībā no Vangažu Evaņģēliski
luteriskās draudzes par kadastrālo
vērtību 1 236,00 eiro (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit seši eiro,
00 centu) apmērā.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu iepirkuma „Inčukalna pamatskolas
telpu vienkāršotas atjaunošanas
darbi” īstenošanai. Dome nolemj:
piešķirt papildu finanšu līdzekļus
2820,09 eiro apmērā iepirkuma
„Inčukalna pamatskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi” īstenošanai. Finansējums no pašvaldības budžetā papildus saņemtā
iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumiem par 2017. gadu.
Par grozījumiem Inčukalna novada
domes 2017. gada 19. jūlija lēmumā Nr. 3-28§ „Par Inčukalna novada Iepirkuma komisijas nolikuma
apstiprināšanu un Iepirkuma komisijas izveidošanu”. Dome nolemj:
apstiprināt Inčukalna novada domes
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā Armandu Siliņu.
Veikt grozījumus Inčukalna novada
domes 2017. gada 19. jūlija lēmu-

mā Nr. 3-28§ „Par Inčukalna novada
Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu un Iepirkuma komisijas izveidošanu” un izteikt lēmuma
lemjošās daļas 4. punktu šādā redakcijā: 4. Izveidot Inčukalna novada Iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
4.1. komisijas priekšsēdētājs Kārlis
Spravņiks;
4.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks Armands Siliņš;
4.3. komisijas locekļi Igors Purmalis;
4.4. Pēteris Caics;
4.5. Modris Kalvāns;
4.6. Rolands Feldmanis;
4.7. sekretāre (bez balss tiesībām) –
Inčukalna novada domes juriste iepirkumu jomā Vidaga Daniševska.
Par biedrības iesniegumu. Dome nolemj: iznomāt biedrībai telpas ar kopējo platību 173,2 m2 Inčukalna novadā privātās pirmsskolas izglītības
iestādes vajadzībām un noteikt nomas maksu par telpu nomu 0,40 eiro
apmērā par vienu m2, bez PVN. Uzdot
Inčukalna novada domes izpilddirektoram O. Kalniņam veikt izmaiņas
nedzīvojamo telpu nomas līgumā. U.c.
Ar pilnu domes sēdes protokola
tekstu (ievērojot Fizisko personu
datu aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības interneta vietnē
www.incukalns.lv, sadaļā „Domes
sēžu protokoli”.

informācija

Inčukalna novada dome pabeigusi projekta „Salu ceļa
pārbūve” (Nr. 17-04-A00702-000026) realizāciju, kura ietvaros tika pārbūvēts Salu ceļa posms Inčukalna pagastā
apmēram 1,9 km garumā, veidojot grants segumu.
Projekts tika realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros. Projekta publiskais finansējums noteikts 139
999,50 eiro apmērā.

Inčukalna novada dome pabeigusi projekta „Vangažu tirgus laukuma paplašināšana” (Nr. 17-04-AL32A019.2201-000004) realizāciju, kura ietvaros esošais
tirgus laukums Vidzemes ielā 8, Vangažos, paplašināts par apmēram 8 metriem un izveidots bruģakmens segums.
Projektu 90% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta kopējās izmaksas ir 18 887,05 eiro, no kurām publiskais līdzfinansējums ir 16 998,34 eiro.
M. Līce, n
Inčukalna novada domes projektu vadītāja

M. Līce, n
Inčukalna novada domes projektu vadītāja

sludinājums

Pasākums visu vecuma grupu iedzīvotājiem
fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai Inčukalnā
Šajā un nākošajā gadā līdz 2019. gada septembrim Latvijas pašvaldībās Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar
SIA „Prakse.lv” organizē „Pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai
ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei pašvaldībās" ietvaros.
Pasākums Inčukalna novada teritorijā, pie Dienas centra „Gauja” norisināsies 28. jūnijā, plkst. 17:30, vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās
pie Riharda Krūmiņa, tālr. 28833806 vai rakstot e-pastu: rihards.krumins@prakse.lv līdz 27. jūnijam.
Pasākuma mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm ikdienā, popularizējot aktīvo atpūtu kā veselību stiprinošu un relaksējošu nodarbi visām iedzīvotāju vecuma grupām. Parādīt vietējiem novada iedzīvotājiem, ka ar saviem tuviniekiem,
ģimeni, draugiem u.c. domubiedriem, kopīgi pavadītais laiks, esot fiziski aktīviem, ne tikai palīdz saglabāt savu un iesaistīto cilvēku veselību un motivāciju turpināt fiziskās aktivitātes, bet arī palīdz stiprināt sociālo kontaktu tīklu, uzlabot savstarpējās attiecības un veicināt
dažādu paaudžu saliedētību.
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Domes vadība apmeklē Saui Igaunijā

Sports un draudzība
vieno skolēnus

foto: no arhīva

Skolēnu vasaras brīvlaiks Inčukalna
novada dienas centru bērniem iesākās ar tradicionālo sporta pasākumu
„Sadraudzības diena starp Inčukalna
novada dienas centriem”, kas notika
Gaujā. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēniem veselīgu un sportisku
dzīvesveidu, kā arī veidot draudzīgas
attiecības starp Inčukalna novada
skolēniem.

Inčukalna novada domes un Saues novada domes pārstāvji Lāgri, Saues novadā, Igaunijā.

Šā gada 28. un 29. maijā Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs Aivars
Nalivaiko un priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova devās darba
vizītē uz Inčukalna novada sadraudzības pilsētu Saui Igaunijā.
Divu dienu programmā tika ietvertas vairākas tikšanās – gan ar jaunizveidotā Saues novada domes
priekšsēdētāju Andresu Laisku

(Andres Laisk), gan domes deputātiem un dažādu struktūrvienību atbildīgajiem speciālistiem.
Vizītes laikā tika nodibināti jauni
kontakti, gūta vērtīga pieredze,
kā arī pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas un dalība kopīgos projektos. Domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko uzsver, ka
sadraudzības un sadarbības turpināšana ar jaunizveidoto Saues

novadu ir ļoti būtiska Inčukalna
novadam.
Lai sekmētu abu pašvaldību turpmāku sadarbību un attīstību, Inčukalna novada dome ir uzaicinājusi
Saues novada delegāciju viesoties
Latvijā un apmeklēt mūsu novada
svētkus no 20. līdz 22. jūlijam.
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Bērni un jaunieši sadalījās trīs komandās, un ikviens komandas dalībnieks azartiski pieveica piecas
stafetes, kā arī individuāli sacentās
šautriņu mešanā. Kā vienmēr tika
spēlēta iecienītā tautas bumba, un
pirmoreiz pasākuma dalībniekiem
bija iespēja mēroties spēkiem Inčukalna BUB organizētājās stafetēs
un apskatīt ugunsdzēsēju mašīnu
un ekipējumu. Pēcpusdienā ar medaļām, diplomiem un sponsoru sarūpētām balvām tika apbalvoti visi
sporta dienas dalībnieki.

Sirsnīgu paldies vēlos teikt uzņēmuma „Sorbas” kolektīvam par
ieguldīto darbu, kurš ceturto gadu
pēc kārtas ēdināja bērnus ar fantastiski garšīgām pusdienām, kā arī
mūsu pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem: Siguldas „Baloniem”,
„Rāmkalniem”, veikaliem „Aibe”
(SIA „Valant”) un „Elvi” (SIA „Gaida”) un aptiekai „Benu” Inčukalnā,
SIA „Straujupītes” (DUS „Totāls”
un restorāns „Subway”), SIA „Gauja AB”, Inčukalna novada domei,
Sociālajam dienestam, Inčukalna
tautas namam, Inčukalna novada
teritorijas un ēku apsaimniekošanas daļai.
Liels paldies, ka devāt iespēju
Inčukalna novada bērniem apvienoties aktīvā, interesantā un skaistā
pasākumā!
Gunta Rostoka, n
dienas centra „Gauja”
sociālā darbiniece

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

21. jūnijā plkst. 20.00 Vangažos notika Līgo svētku ieskaņas koncerts
„Saulgriežu ugunis”, kurā skatītājus
ar saviem atraktīvajiem priekšnesumiem priecēja Vangažu kultūras
nama pašdarbības kolektīvi – vidējās
paaudzes deju kolektīvs „U.P.S”, bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, estrādes deju grupa „Ciprese”,
sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”, teātra pulciņš „Pigoriņi”, kā arī
viesi – līnijdeju grupa „Dream Dance”, Inčukalna tautas nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Runči un
kaķes”, Skultes kultūras integrācijas

centra vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs „Lecam pa vecam” un Ādažu kultūras centra vidējās paaudzes
tautas deju kolektīvs „Sānsolītis”.
Lielu prieku raisīja teātra meiteņu
un vidējās paaudzes deju kolektīva
„U.P.S.” humora pilnie skeči par līgošanu un Jāņu svinēšanu, neiztika bez siera degustācijas un kvasa
malkošanas, pie kā tika nadzīgākie
skatītāji.
Akcijas „Izgaismo Latviju” ietvaros
iededzām desmit Jāņu ugunskurus –
katrai Latvijas valsts desmitgadei pa
vienam. 21. jūnija pievakarē un gada

īsākajā naktī tika svinēti košākie latviešu gadskārtu svētki – vasaras saulgrieži, kad saule atrodas visaugstākajā
punktā. Vasaras saulgrieži ir svētki,
kad gaismas un dzīvības spēks ir visaugstākais. Šie ir auglības svētki, kuros daudzinām sauli, dedzam gaišas
jāņugunis un aicinām pulkā Jāņa bērnus no tuvām un tālākām malām.
Pie ugunskuriem kopā tika dziedāts,
dejots, pīti vainagi un līgots. Lustīgus dančus varēja izgriezt pie danču
grupas „Pieci pipari”.
Inguna Zirne n

foto: l. geža

Akcija „Izgaismo Latviju”

Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā, ka caur godu
Un gaismu mums jāpastāv…
/Ārija Elksne/
18. jūnijā Vangažu kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs
„U.P.S” sadarbībā ar Vangažu kultūras nama vadību turpināja iesākto
tradīciju – post savu pilsētu svētkiem un ikdienai. Post Latvijas simtgadei, novada svētkiem un pilsētas
svētkiem. Post paši pēc savas iniciatīvas, pašu spēkiem un ar pašatdevi.
Vangažu kultūras nams ar Inčukalna
novada pašvaldības atbalstu, SIA
„Woodcrafting” materiāliem un darbaspēku realizēja ieceri par āra solu
izveidi pie Vangažu kultūras nama.
Pie Vangažu kultūras nama stāvēja monolīta betona bluķi, kuri savu
funkciju nepildīja jau labu laiku. Lai
defektu pārvērstu par efektu, tika

atrasts risinājums uz bluķiem izveidot solus, lai kultūras nama rīkotajos āra pasākumos apmeklētājiem
būtu iespēja koncertus baudīt, sēžot uz ekskluzīviem soliem. Tie pie
kultūras nama paliks kā Latvijas
simtgades pievienotā vērtība pilsētai, un jebkurš Vangažu iedzīvotājs
vai pilsētas viesis varēs apsēsties,
atpūtināt kājas un vērot upītes burbuļošanu.
Kultūras nama vadītāja izstrādāja
savu redzējumu par solu izskatu,
un SIA „Woodcrafting” īpašnieks
Gundars Jankovs to realizēja. Mēs
ikkatrs esam atbildīgi par savas
vietas skaistumu, vai tā būtu māja,
lauku sēta vai daļa pilsētas, tāpēc
patiesu prieku radīja vidējās paaudzes deju kolektīva puiši, kuri paši
pēc savas iniciatīvas pielika roku
un spēku solu uzstādīšanā, jo mūs
visus vieno kopā būšanas prieks un
piederības sajūta savai vietai!

Pilnīgi necerēti solu uzstādīšana
izvērtās par ģimenisku pasākumu –
vīri montēja solus un līdzināja zemi,
sievas palīdzēja sīkajos darbiņos,
bet bērni ar krāsām apzīmēja stabu
redzamās vietas, lai veidotos skaists
kopskats. Darbiem ritot, sāka skanēt
kopīgas dziesmas un tika iemēģināta
arī jaunā improvizētā skatuve. Deju
kolektīvs „U.P.S” savu akciju „Tikai
kopā mēs esam spēks un spējam
palīdzēt radīt paliekošu skaistumu”
pabeidza ar lustīgu danci.
Paldies betona bluķu krāsojuma idejas autorei Līvai Indričevai, kā arī SIA
„Deksme” un īpaši Kasparam Austriņam par bruģētā laukuma izveidi. Tāpat paldies Inčukalna novada pašvaldībai un tiem, kuri iesaistījās, jo viss,
kas tika uzbūvēts, ir radīts jums, mīļie
Vangažu iedzīvotāji, jo apziņā caur
godu un gaismu – mums jāpastāv!
Inguna Zirne n

foto: no arhīva

Post savu pilsētu svētkiem un ikdienai
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Filiālē „Lapsiņa”
patīkamas pārmaiņas

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, Inčukalna novada bibliotēkās maija beigās un jūnija sākumā bija skatāmas
ļoti vērtīgas un interesantas izstādes.

foto: o. gailīte

Ar Inčukalna novada domes finansiālu atbalstu filiālē „Lapsiņa” laika
periodā no šā gada janvāra līdz jūnija
sākumam tika paveikts daudz – grupās veikti sanitārā mezgla remonti,
darbinieku laika ekonomijai un trauku mazgāšanas darba atvieglošanai
tika iegādātas un uzstādītas divas
trauku mazgājamās mašīnas. Tā kā
plānojām filiālē papildus esošajiem
37 audzēkņiem uzņemt vēl 15 bērnus, tika nopirkti skapīši, gultas,
krēsliņi, arī gultasveļa, dvieļi, trauki,
galda piederumi un daudzas mācību
procesā vajadzīgas lietas. Svētku un
vienlaikus arī sporta zāles siena ieguva jaunus, krāsainus aizkarus, bet
audzinātāju darbam sagādāta tik
nepieciešamā biroja tehnika – dators
un printeris.
Pateicoties filiāles darbinieku – skolotāju un tehniskā personāla – rūpēm un bērnu vecāku kolosālajam
atbalstam, iepriekš tik nepievilcīgā

foto: no arhīva

Bērnudārzu rindas daudzviet joprojām
ir liela problēma, un vecāki var justies
ārkārtīgi laimīgi, ja bērnu no pusotra
gada vecuma, kad māmiņai beidzas
dekrēta atvaļinājums, iespējams vest
uz kādu no pašvaldības bērnudārziem.
Inčukalna novadā daudz tiek domāts
un plānots, lai līdz minimumam samazinātu rindas uz vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un pēc
iespējas vairāk mazuļu varētu uzsākt
savas bērnudārza gaitas.

Inčukalna novada bibliotēkās

un bērniem neērtā smilšu kaste pārtapa jaunā veidolā: ar jaunām apmalēm, smiltīm un lielo saulessargu,
kas īpaši nozīmīgs pavasara un vasaras laikā, lai pasargātu bērnus no
saules stariem.
Bet vairāk par visu bērnu sajūsmas
pilnie skatieni, priecīgās čalas, pat
skaļās ovācijas bija veltītas jaunuzbūvētajam rotaļu laukuma elementam – krāsainajai lokomotīvei,
ko jūnija sākumā uzstādīja firmas
„MK dizains” celtnieki no Jēkabpils.
Paldies viņiem par darbu!
Un, nobeidzot šo īso apkopojumu,
visu mūsu iestādes darbinieku vār-

dā vēlamies pateikt paldies Inčukalna novada domei par finansiālo atbalstu. Īpašu paldies sakām
Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko par iniciatīvu un rūpēm par mūsu novada
jauno paaudzi un ļaudīm kopumā.
Pateicamies arī bērnu vecākiem
par ieinteresētību, aktivitāti un sapratni, bet pašiem bērniem vēlam –
lai ikviena bērnudārzā pavadītā
diena būtu priekpilna, saulaina un
gaidīta!
Inese Pliena, n
PII „Minka” lietvede

Vangažu pilsētas bibliotēkā bija iespēja aplūkot ceļojošo izstādi „Vaira
Vīķe-Freiberga. Ar sauli”. Ļoti daudzi
izstādes apmeklētāji atzinīgi un ar lepnumu izteicās par mūsu eksprezidenti
Vairu Vīķi-Freibergu (attēlā), piemēram,
bijusī Vangažu vidusskolas skolotāja
sacīja: „Nekad un nekur par viņu nebija
kauns, ļoti cēla Latvijas tautas pašapziņu, iemācīja lepoties ar savu valsti.”
Vangažu vidusskolas skolotāja
S. Vencjuna apskatīja izstādi un nolēma uzaicināt to apmeklēt vairākas
skolas klases, iepriekš sagatavojot
skolēniem jautājumus. Bērni meklēja atbildes uz daudziem jautājumiem par mūsu eksprezidenti Vairu
Vīķi-Freibergu un tādējādi uzzināja
daudz jauna par dzīvi, prezidentūru,
mācībām un apbalvojumiem.
Savukārt Inčukalna novada bibliotēkā bija skatāma Roberta Kulpes
privātkolekcijas izstāde „Ieskats

Dziesmu svētku vēsturē”. Kolekcionārs R. Kulpe (dzimis 1934. gadā
Kalvenē) jau vairāk nekā trīsdesmit
gadu vāc unikālu latviešu dziedāšanas svētku nozīmīšu kolekciju. Šobrīd kolekcijā ir vairāk nekā 400 nozīmīšu, medaļu, svētku programmiņu,
dziesmu grāmatu, fotogrāfiju un
daudz citu priekšmetu, kas saistīti
ar Dziesmu un deju svētkiem gan
Latvijā, gan ārzemēs, gan lielās pilsētās, gan mazos novados.
R. Kulpes kolekcijas vecākie eksemplāri ir 1868. gada nozīmīte par godu
Rīgas Latviešu biedrības dibināšanai, 1910. gada V Latvju vispārējo
dziesmu un mūzikas svētku piemiņas
medaļa un 1926. gada VI Vispārējo
latviešu dziesmu svētku nozīmīte ar
uzrakstu „Dzied māsiņa tu pret mani,
es pret tevi gavilēšu”. Izstāde tika
papildināta ar latviešu tautastērpiem no dažādiem Latvijas novadiem.
Skatot izstādi, bija iespēja ieraudzīt
arī Inčukalna novada Dziesmu dienas
nozīmīti, kas datēta ar 1939. gadu.
Jeļena Ozoliņa n

Mācību gada noslēgums Vangažu vidusskolā
Jūnijā, kad daba iegriežas savā pilnbriedā, skolā izskan izlaidumi un dzirdami pateicības vārdi visiem – gan pedagogiem, gan skolēniem, kuri ar savu
darbu un attieksmi ir apliecinājuši īpašo piederību skolai, pilsētai, novadam.
Patīkami secināt, ka gads ir bijis ļoti
darbīgs. Esam aktīvi iesaistījušies divos ESF projektos, kuru ietvaros bija
gan daudzveidīgi pasākumi, gan mācību ekskursijas skolēniem, veidojot izpratni par visdažādākajām profesijām
un nepieciešamajām rakstura iezīmēm
to apgūšanā. Ir bijušas daudzas papildu konsultācijas, lai talantīgie skolēni
varētu sagatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem.
Esam piedalījušies gandrīz visās Pierīgas IKSP organizētajās olimpiādēs
un konkursos, un ir saņemtas augstas vietas. Daļa labāko matemātiķu
piedalījās starptautiskajā konkursā
„Ķengurs” un guva labus rezultātus.
Šogad Kristaps Loža, Karīna Meldere
un Ieva Devjatovska piedalījās valsts
olimpiādēs. Par to paldies skolotājām Valentīnai Černejai, Ingai Lījvakai
un Marinai Zlotņikovai. Par iegūtajām
vietām rakstījām iepriekšējā izdevuma
„Novada Vēstis” numurā.

Kristaps Loža jūnijā saņēma Simtgades stipendiju. Simtgades loterijas
vērienīgā stipendiju atbalsta programma paredz, ka, sākot no 2018. gada,
atbalsta stipendiju 500 eiro apmērā saņems katras Latvijas vidējās izglītības
iestādes labākais absolvents. Atbalsts
talanta pilnveidošanai tiek piešķirts
par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
Mācību gada noslēgumā diplomu par
labām un teicamām sekmēm saņēma
151 skolēns, bet naudas balvas par
teicamām un izcilām sekmēm ieguva
63 skolēni.
Īpašs pārsteigums bija SIA „Bordo”
dāvinājums skolas konkursa „Gada
censonis” apbalvošanai. Paldies par to
SIA „Bordo” vadītājam A. Šihaļijevam!
Prieks, ka šogad visi izlaiduma klašu
skolēni ir pietiekami atbildīgi mācījušies un visi saņems atbilstošus dokumentus par iegūto izglītību. Savu
atbalstu absolventiem ir sniegušas
klašu audzinātājas Ilona Ušakeviča,
Iveta Kauliņa un Marta Laizāne.
15. jūnijā tika saņemti centralizētā
eksāmena rezultāti latviešu valodā
9. klasei. Par labiem rezultātiem vai-

rāku gadu garumā paldies skolotājai
M. Grišanovai. Tāpat arī N. Filatova un
M. Popazova skolēnus veiksmīgi gatavoja olimpiādēm.
Atbildīgi, skolēnus iesaistot dažādās
aktivitātēs ārpus skolas, strādāja dabaszinību un matemātikas skolotāji –
V. Girgensone, Ā. Glāzniece, I. Klemenoks, G. Parhomenko, N. Marhele.
Lāma Kaļabina un Inese Ziemele mācību gada laikā veiksmīgi sastrādājās darbā ar lielo pirmo klasi, lai visi
skolēni labi apgūtu pamatzināšanas.
T. Korņeva atbildīgi ievadīja skolas dzīvē 1.b klasi. Un, protams, daudz darba
un aktivitāšu bija pirmskolas grupiņās
audzinātāju T. Meikšānes, N. Karpovas, A. Gusevas un V. Gibertes vadībā.
Papildus pamatdarbam skolotājas
I. Grinberga, O. Kravčenko, I. Andersone un L. Nagle organizēja mācību
ekskursijas – teātra apmeklējumus
sākumskolas skolēniem, tāpat izzinošas mācību ekskursijas organizēja
A. Teruņi un N. Marhele.
Klašu audzinātājas Solvita Runce,
Dace Mālniece un Solvita Vencjuna
savas audzināmās klases iesaistīja
gan „Twinning” projektā, gan konkursos „ZZ čempionāts” un „Gardēžu
klase”, gan „Skolas augļa” un „Sko-

las piena” konkursā. Skolotāji Larisa
Medvedeva, Inese Reniņa un Valters
Lījvaks turpināja skolēnus iesaistīt
projektā „Sporto visa klase”, tādējādi
veicinot gan skolēnu sportiskās aktivitātes, gan attīstot veselīga dzīvesveida iemaņas, gan stiprinot klases
kolektīva saliedētību. Šajā projektā
liels atbalsts bija Olga Hamčanovska.
Vidusskolas klašu pārstāvji direktores
vietnieces V. Čerņejas vadībā apguva
uzņēmējdarbības pamatus projekta
„Esi līderis” ietvaros.
Skolotāja I. Lījvaka kopā ar vairākām
čaklām skolas rokdarbniecēm un sadarbībā ar Vangažu amatnieku kopu
turpina iesākto darbu tradīciju un kultūras vērtību pārmantošanā, veidojot
īpašus tērpus, kurus varēs redzēt
skatē novembrī.
Mūsu skolas pārstāvji augstus rezultātus guva arī daiļrunas konkursā
un teātra skatē (skolotājas S. Runce,
M. Zlotņikova), tāpat deju skatēs
(Tatjana Everse, E. Ozola). Katrā skolas pasākumā daudzveidīgus priekšnesumus sagatavoja dziedāšanas
skolotāja Dzintra Meijere. Savu radošumu katru gadu apliecina vizuālas
mākslas skolotāja I. Kaļicka, noformējot skolas telpas.

Skolā ir daudz tradīciju vairāku gadu
garumā, šogad tās turpinājām un
papildinājām ar jaunām aktivitātēm,
par ko saņēmām pateicības vārdus
no vecākiem.
Jūnijā skolā notiek nometnes „Kad
izaugšu liels, būšu…” 1.–4. klases
skolēniem, lai viņi iepazītu dažādas
profesijas un kā tās saistās ar mācību priekšmetiem. Nometnes vada
T. Bordāne sadarbībā ar skolotājām O.
Kravčenko un S. Vencjunu.
Daudzu aktivitāšu realizēšanai bija
nepieciešams transports. Par to, ka
visur tikām un visur paspējām, liels
paldies domes darbiniecei Kristīnei
Siliņai, izpilddirektoram Oskaram
Kalniņam. Paldies šoferīšiem Gintam
Kārkliņam, Aivaram Šubem un Egīlam
Vēveram par iecietību un atsaucību.
Ir sākusies vasara, kad bērni var atpūsties no mācībām, bet skolā jau rit
darbi nākamā mācību gada plānošanai un telpu labiekārtošanai. Ir prieks,
ka augusta nogalē būs pabeigts āra
rotaļu laukums pirmskolas grupām,
ka noris darbs pie skolas sporta stadiona rekonstrukcijas projekta un uzsākts remonts mūzikas kabinetā.
Indra Kalniņa n
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Vangažu vidusskolas
lepnums – Karīna Meldere
Karīna šajā mācību gadā ir piedalījusies astoņās mācību priekšmetu
olimpiādēs: iegūta 3. vieta ķīmijas
olimpiādē, atzinība bioloģijas olimpiādē, bet augstākie rezultāti tika
sasniegti radošajos mācību priekšmetos – 1. vieta Pierīgas novadu
apvienības vizuālās mākslas olimpiādē un 1. vieta mājturības un teh-

noloģiju olimpiādes 2. posmā. Karīna arī tika uzaicināta uz Mājturības
un tehnoloģiju un mājsaimniecības
valsts 19. olimpiādi apliecināt savas
prasmes starp 50 labākajām Latvijas 8.–9. klašu rokdarbniecēm. Šajā
olimpiādē Karīna ieguva atzinību un
skatītāju simpātijas balvu par olimpiādes 2. posmā izstrādāto darbiņu.
Sveicot Mājturības un tehnoloģiju
un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes laureātus, LU Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātes
dekāne Malgožata Raščevska aicināja skolēnus lepoties ar prasmi
radīt smalkus, radošus un unikālus
darbus pašiem savām rokām un uz-

tvert to kā īpašu vērtību, kas bagātina personību.
Karīnas Melderes talantīgums un
mērķtiecība iedvesmo arī skolotājus
darboties radošāk, domāt, skatīties
un paraudzīties plašāk, neierastāk.
Ar Karīnu ikdienas mācību darbā dominē līdzvērtīga sadarbība, radoša
izpausme un prieks par sasniegtajiem rezultātiem.
Novēlam Karīnai saglabāt savu apņēmību, neatlaidību un radošumu
arī turpmākajās dzīves gaitās!

foto: no K. Melderes personīgā arhīva

Ar skanošām putnu dziesmām un
ziedošiem pavasara ziediem strauji
ir atnācis 2017./2018. mācību gada
noslēgums. Šis gads Vangažu vidusskolā bijis aktīvs, darbīgs un sasniegumiem bagāts 9.a klases skolniecei
Karīnai Melderei.

Inga Lījvaka, n
mājturības
un vizuālās mākslas skolotāja

LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

saistošie noteikumi

2018. gada 21. februārī Nr. 2/2018 (protokols Nr. 4–5. §.)

Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018. gada 16. maija Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 8-4. §.
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

I.	Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā –
Noteikumi) nosaka Inčukalna novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) sociālo pakalpojumu veidus, sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis
ir uzlabot personas, ģimenes un sabiedrības dzīves kvalitāti, sniegt atbalstu
sociālo problēmu risināšanā un uzlabot
personu spējas pilnvērtīgi sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
3. Sociālos pakalpojumus nodrošina klienta
dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai.
4. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, ja tā deklarējusi savu dzīvesvietu
Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā un ir sasniedzama Inčukalna
novadā un personai saskaņā ar sociālā
darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu
nepieciešams noteikta veida sociālais
pakalpojums.
II.	Sociālo pakalpojumu veidi
5. Inčukalna novada Sociālais dienests nodrošina vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:
5.1. sociālā darba pakalpojums;
5.2. ilgstošas vai īslaicīgas sociālās
aprūpes un sociālas rehabilitācijas
pakalpojums pilngadīgai personai
institūcijā;
5.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem no
2 (divu) gadu vecuma;
5.4. aprūpes mājās pakalpojums;
5.5. specializētā autotransporta pakalpojums (izņemot gulošus klientus);
5.6. psihologa pakalpojums;
5.7. dienas centra pakalpojums:
5.7.1. brīvā laika pavadīšanas iespēja pieaugušajiem un bērniem;
5.7.2. tematiskas un radošas nodarbības
visām vecuma grupām;
5.7.3. interneta resursu izmantošana;
5.7.4. veļas mazgāšana un dušas pakalpojums;
5.8. patversmes pakalpojums;
5.9. ģimenes asistenta pakalpojums;
5.10. specializētās darbnīcas.

III.	Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
6. Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa, vēršoties Inčukalna novada Sociālajā dienestā:
6.1. ja pieprasīti Noteikumu 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4., 5.5., 5.6, 5.8., 5.9. un 5.10. apakšpunktā minētie pakalpojumi, to
piešķiršana notiek pēc sociālā darba
speciālista izvērtējuma;
6.2. ja pieprasīti Noteikumu 5.7. un 5.8. apakšpunktā minētie pakalpojumi, tie
tiek nodrošināti, vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja.
IV.	Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība
7. Klients no samaksas atbrīvots, ja tiek saņemti Pašvaldības pilnībā apmaksātie sociālie pakalpojumi, kas minēti noteikumu
5.1., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. un 5.10. apakšpunktā.
8. Noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais pakalpojums jāapmaksā saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem. No pakalpojuma
samaksas atbrīvoti likumīgie apgādnieki, ja:
8.1. tiem ir trūcīgas vai maznodrošinātas
personas/ģimenes statuss;
8.2. ir 3 un vairāk nepilngadīgu bērnu vecāks;
8.3. ir klienta mazbērns vai mazmazbērns;
8.4. ir pensijas vecuma persona;
8.5. ir persona ar invaliditāti (I, II grupa);
8.6. Sociālā dienesta rīcībā ir pārliecinoša
un pierādāma informācija par nespēju
veikt samaksu par pakalpojumu.
9. Noteikumu 5.4. apakšpunktā minētais pakalpojums jāapmaksā saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem. No pakalpojuma
samaksas atbrīvotas:
9.1. vientuļas personas, persona vai personas, kuru likumīgie apgādnieki nerūpējās par personu un kuras nesaņem materiālu atbalstu šim mērķim, un kuru
ienākumi nepārsniedz valstī noteikto
minimālo mēnešalgu;
9.2. personas, kuras sasniegušas 90 gadu
vecumu un vecākas, kuru likumīgie
apgādnieki nerūpējās par personu un
kuras nesaņem materiālu atbalstu šim
mērķim, un kuru ienākumi nepārsniedz
valstī noteikto minimālo mēnešalgu;
9.3. likumīgie apgādnieki, ja:
9.3.1. tiem ir trūcīgas vai maznodrošinātas
personas/ģimenes statuss;
9.3.2. ir 3 un vairāk nepilngadīgu bērnu
vecāks;

9.3.3. ir klienta mazbērns vai mazmazbērns;
9.3.4. ir pensijas vecuma persona;
9.3.5. ir persona ar invaliditāti (I, II grupa);
9.3.6. Sociālā dienesta rīcībā ir pārliecinoša
un pierādāma informācija par nespēju veikt
samaksu par pakalpojumu.
10. Noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto pakalpojumu bez maksas var izmantot personas
ar pārvietošanās grūtībām vienu reizi mēnesī. Izmantojot pakalpojumu atkārtoti tajā
pašā mēnesī, jāveic līdzmaksājums:
10.1. 5,00 eiro apmērā par ārstniecības vai
valsts iestādes apmeklējumu 30 km
rādiusā;
10.2. 10,00 eiro apmērā par ārstniecības
vai valsts iestādes apmeklējumu
31 km un vairāk rādiusā.
11. Noteikumu 5.7.4. apakšpunktā minētie pakalpojumi tiek sniegti:
11.1. trūcīgām personām, uzrādot izziņu,
krīzes situācijā nonākušām personām
ar sociālā darbinieka nosūtījumu –
bez maksas;
11.2. pārējām personām, kurām nav veļas
mazgājamās mašīnas un mājoklī nav
siltā ūdens, 1 (vienu) reizi nedēļā, veicot līdzmaksājumu par veļas mazgāšanu un dušas izmantošanu 1,00 eiro
apmērā par vienu veļas mašīnas mazgāšanas ciklu vai dušas izmantošanu.
12. Pakalpojumu aprūpei mājās var aizvietot
ar pabalstu aprūpei mājās, personām,
kurām nav apgādnieku vai apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nevar aprūpēt personu, kā arī nevar apmaksāt aprūpes mājās
pakalpojumu:
12.1. pabalstu aprūpei mājās piešķir pēc
ģimenes ārsta un sociālā darbinieka
novērtējuma līdz 40,00 eiro mēnesī;
12.2. lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar ārsta
atzinumu, kā arī sociālā darba speciālists veiks klienta aprūpes spēju,
sociālās un materiālās situācijas novērtējumu.
V.	Lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
13. Inčukalna novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Inčukalna novada domē,
iesniedzot iesniegumu Inčukalna novada
Sociālajam dienestam.
14. Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI.	Noslēguma jautājumi
15. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
16. Ar Noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Inčukalna novada domes 2013. gada

8. decembra saistošie noteikumi Nr. 32/2013
„Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna
novada pašvaldībā”.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets
un pašvaldību domes. Likuma 3. panta trešā daļa nosaka,
ka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie
pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktu pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem
sociālā palīdzība (sociālā aprūpe) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām) un 43. panta pirmās daļas 13. punktu dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru
kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem;
2.2. saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 13. panta
pirmo daļu, sociālie pakalpojumi ir pasākumi, kurus nodrošina pašvaldība naudas vai mantisko pabalstu, vai citu
pakalpojumu veidā, lai veicinātu personas sociālo tiesību
pilnvērtīgu īstenošanu;
2.3. saskaņā ar likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 9. panta pirmo daļu pašvaldībai, kuras
teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir
pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību;
2.4. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī sniegt sociālo pakalpojumu
palīdzību.

3. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. Pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālie pakalpojumi
tiek maksāti no pašvaldības budžeta.

4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

5.1. Inčukalna novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā;
5.2. Administratīvās procedūras:
5.2.1. Privātpersona iesniedz iesniegumu ar lūgumu sniegt
sociālo pakalpojumu Sociālajā dienestā;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālo pakalpojumu sniegšanu vai par atteikumu to sniegt;
5.2.3. Sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Inčukalna
novada domē;
5.2.4. Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu
projekta izstrādes procesā tika veiktas.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
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2018. gada 21. martā Nr. 4/2018 (protokols Nr. 5–16. §.)

Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018. gada 20. jūnija Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 10-31. §.
Izdoti saskaņā ar likuma „Dzīvnieku aizsardzības likums” 8. panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. punktu

I.	VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu (turpmāk tekstā – Dzīvnieks) – turēšanas kārtību Inčukalna novadā,
klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un
agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus,
kā arī nosaka pašvaldības institūciju, kas veic
noteikumu par mājas dzīvnieku reģistrācijas
un turēšanas kārtību izpildi, un atbildību par
šo noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Mājas (istabas) dzīvnieks – dzīvnieks,
kuru cilvēks tur savam priekam;
2.2. Dzīvnieka īpašnieks – juridiskā vai fiziskā persona, kurai pieder dzīvnieks;
2.3. Dzīvnieka turētājs – juridiska un fiziska
persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas
dzīvnieks;
2.4. Inventārs – maisiņi, lāpstiņa u. c. nepieciešamie instrumenti Dzīvnieku ekskrementu savākšanai.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un
tīru vidi Inčukalna novadā, lai samazinātu
Dzīvnieku draudus cilvēkiem un dzīvniekiem,
samazināt iespēju inficēties ar slimībām, kā
arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.
4. Inčukalna novada pašvaldība Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā organizē klaiņojošo un bez pajumtes
un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palikušu dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kurām pieder vai kuru
aprūpē atrodas mājas dzīvnieks Inčukalna
novada administratīvajā teritorijā.
II. 	DZĪVNIEKU REĢISTRĀCIJAS
	UN UZSKAITES KĀRTĪBA
6. Ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma,
Inčukalna novada teritorijā esošos suņus
reģistrē atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai Lauksaimniecības
datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē (turpmāk tekstā – Dzīvnieku datubāze),
izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, pie praktizējoša veterinārārsta, valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” vai arī Inčukalna
novada pašvaldībā.
7. Inčukalna novada pašvaldībā suņu reģistrāciju Dzīvnieku datubāzē veic pašvaldības
darbinieks, kuram Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu
(juridiskās personas pilnvarotā persona – arī
atbilstošu pilnvarojumu), Dzīvnieka pasi un
aizpildītu reģistrācijas veidlapu (1. pielikums),
iekasē Inčukalna novada pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevām
noteikto nodevu, kā arī izsniedz žetonu.
8. Inčukalna novada pašvaldībā kaķu reģistrāciju
pašvaldības Dzīvnieku reģistrā veic pašvaldības darbinieks, kuram Dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona –
arī atbilstošu pilnvarojumu), Dzīvnieka pasi un
aizpildītu reģistrācijas veidlapu (1. pielikums),
iekasē Inčukalna novada pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevām
noteikto nodevu, kā arī izsniedz žetonu.
9. Līdzekļi, kas tiek iegūti no nodevas par Dzīvnieku reģistrāciju, tiek izlietoti Dzīvnieku
reģistrācijas organizēšanai, Dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, bezsaimnieka kaķu
sterilizācijai, speciālu suņu pastaigu laukumu
ierīkošanai un uzturēšanai.
III. 	Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi
10. Dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:

10.1. nodrošināt Dzīvnieku turēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un šiem Noteikumiem;
10.2. reģistrēt Dzīvnieku vienotajā Inčukalna novada pašvaldības izveidotajā
Dzīvnieku reģistrā vai Dzīvnieku datubāzē ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc
dzīvnieka iegādes;
10.3. nekavējoties ziņot Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna nodaļai
(turpmāk tekstā – Pašvaldības policija) par Dzīvnieka pazušanu;
10.4. veikt Dzīvnieku vakcināciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām. Turēt tikai
vakcinētus reģistrētus Dzīvniekus;
10.5. nodrošināt, lai, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota
pagalma):
10.5.1. sunim ir aplikta kakla siksna;
10.5.2. kaķim ir aplikta kakla siksna vai kupēta auss;
10.6. apdzīvotā vietā pastaigas laikā vest
suni pavadā;
10.7. nepieļaut, ka Dzīvnieki rada netīrību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskās vietās;
10.8. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, vedot suni pastaigā ārpus īpašuma, kurā
tas tiek uzturēts, jānodrošina tā atstāto
ekskrementu savākšana ar līdzpaņemto
inventāru;
10.9. dzīvnieka īpašnieks vai turētājs savāktos dzīvnieka ekskrementus izmet atkritumu urnās vai konteineros.
11. Dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem aizliegts:
11.1. turēt Dzīvniekus, kas nav reģistrēti un
nav vakcinēti pret trakumsērgu;
11.2. ievest Dzīvnieku bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības iestādēs un to
teritorijās, pašvaldības iestādēs un to
teritorijās, izklaides vietās, sporta laukumos, tirdzniecības vai pakalpojumu
sniegšanas vietās un publisko pasākumu norises vietās, izņemot vietas, kas
speciāli ierīkotas dzīvnieku pastaigām,
izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās
notiek suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi, suns ir pavadonis personai
ar invaliditāti vai dienesta suns;
11.3. peldināt suņus publiskajās peldvietās;
11.4. turēt un barot Dzīvniekus daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju koplietošanas telpās un
šādai mājai piegulošajā teritorijā (zemes
gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu
īpašnieku kopīpašumā.
12. Pieļaujama sterilizētu bezsaimnieka kaķu
turēšana daudzdzīvokļu mājām piegulošā
teritorijā, ja persona, kura vēlas uzņemties
atbildību par šiem dzīvniekiem, ir saņēmusi
mājas apsaimniekotāja piekrišanu bezsaimnieka dzīvnieku aprūpei daudzdzīvokļu mājai
piegulošā teritorijā konkrēti norādītā vietā.
13. Personām, kas aprūpē bezsaimnieka kaķus
sabiedriskā vietā, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.
III.	KLAIŅOJOŠU VAI BEZPALĪDZĪGĀ
	STĀVOKLĪ NONĀKUŠU
	DZĪVNIEKU IZĶERŠANA
14. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai
citam dzīvniekam, jāziņo Pašvaldības policijai,
sniedzot informāciju par dzīvnieka atrašanās
vietu, izskatu, uzvedību.
15. Pēc informācijas saņemšanas par klaiņojošo
vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušo Dzīvnie-

16.

17.

18.

19.

ku Pašvaldības policija izbrauc uz Dzīvnieka
atrašanās vietu. Izbraukšanas laiks – nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas stundas laikā
pēc informācijas saņemšanas.
Pašvaldības policija organizē Inčukalna novada teritorijā klaiņojošu, bezpalīdzības stāvoklī nonākušu un agresīvu Dzīvnieku izķeršanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību par dzīvnieku
izķeršanu.
Ja ar Dzīvnieka īpašnieku vai turētāju nav
iespējams sazināties vai Dzīvnieka īpašnieks
vai turētājs tiek noskaidrots pēc tam, kad
Dzīvnieks ir ievietots dzīvnieku patversmē,
tad Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs samaksā Dzīvnieka izķeršanas, transportēšanas un
dzīvnieku patversmes izmaksas, kas saistītas
ar Dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi.
Dzīvnieka īpašniekam 14 dienu laikā, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu un Dzīvnieka
pasi, jāizņem Dzīvnieks no patversmes un
jāsedz izmaksas saskaņā ar patversmes cenrādi, pirms tam pašvaldības policijā saņemot
administratīvā pārkāpuma par Noteikumu
neievērošanu protokolu.
Pašvaldības policija Dzīvnieka īpašniekam vai
turētājam noformē administratīvā pārkāpuma
protokolu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto normatīvo regulējumu.

IV.	NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE
	UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA
PAR TO NEIEVĒROŠANU
20. Par Noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu
Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir saucams
pie administratīvās atbildības.
21. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 106. un 107. pantā.
22. Par Noteikumu 12. punktā noteikto prasību
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu fiziskām personām no septiņiem
līdz vienam simtam eiro, bet juridiskām personām no piecpadsmit līdz diviem simtiem
eiro. Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecpadsmit līdz diviem simtiem
eiro, bet juridiskām personām – no trīsdesmit
līdz četriem simtiem eiro.
23. Par Noteikumu 13. punktā noteikto prasību
neievērošanu uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divi simti piecdesmit eiro.
24. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīgas Pašvaldības policijas amatpersonas.
25. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu izskata
un lēmumu pieņem Inčukalna novada Administratīvā komisija.
26. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu
pārkāpšanas rezultātā radītos izdevumus,
kas saistīti ar Dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, un nodarītos zaudējumus.
27. Inčukalna novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
28. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.
29. Dzīvnieku īpašniekiem, kuru Dzīvnieku turēšanas vieta ir Inčukalna novada administratīvā teritorija, ne vēlāk kā viena mēneša laikā
pēc normatīvo aktu spēkā stāšanās dienas
ir pienākums veikt viņu īpašumā vai aprūpē
esošo Dzīvnieku reģistrēšanu atbilstoši šo
noteikumu prasībām.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

1. pielikums
Inčukalna novada domes 2018. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2018
MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA
ZIŅAS PAR DZĪVNIEKA ĪPAŠNIEKU VAI TURĒTĀJU:
LV
Personas kods

vai

Juridiskas personas reģistrācijas numurs

Vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums

Tālruņa numurs

e-pasta adrese
ZIŅAS PAR DZĪVNIEKU:

Suga: □ suns □ kaķis
Šķirne 				

Mikroshēma

Dzimšanas datums			

Dzimums: □ S □ V

Vārds
Turēšanas vieta

Sterilizēšanas datums
Veidlapas aizpildīšanas datums

Īpašnieka vai turētāja paraksts

Īpašnieka vai turētāja vārds un uzvārds

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punkts
nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
mājdzīvnieku uzturēšanu. Dzīvnieku aizsardzības likuma
8. panta trešā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība organizē
klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu;
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” 2.1 punkts nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības
kontrolēt šajos Ministru kabineta noteikumos noteikto mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja ir
aizdomas vai sūdzības par šo prasību pārkāpumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Projektā tiek noteikta: suņu un kaķu turēšanas kārtība
Inčukalna novadā;
klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu
dzīvnieku izķeršanas kārtība;
īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumi,
kā arī nosaka pašvaldības institūciju, kas veic šo noteikumu izpildi, un nosaka atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo tiks iekasēta pašvaldības nodeva par dzīvnieku reģistrāciju.
Iegūtie finanšu līdzekļi tiks novirzīti dzīvnieku reģistrācijas
organizēšanai, dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, speciālu suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un uzturēšanai.

4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināma saistošo noteikumu projekta ietekme, ir fiziskās un juridiskās personas, kas novada teritorijā tur dzīvniekus.
Projekts tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu privātpersona var
griezties Inčukalna novada domē un Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonu veicamo darbību līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā tika iesaistītas privātpersonas un Inčukalna pagasta iedzīvotāju
biedrība.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
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LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

saistošie noteikumi

2018. gada 21. martā Nr. 6/2018 (protokols Nr. 5–27. §.)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018. gada 20. jūnija Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 10-32. §.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22. panta astoto daļu, 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 pantu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2.,
4., 5., 7., 9., 10. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22. panta astoto daļu,
2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 pantu”;
2. Izteikt noteikumu 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.6. Inčukalna novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:
1.6.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām;
1.6.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
1.6.3. reklāmas, afišu, sludinājumu un pirmsvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu publiskās vietās;
1.6.4. būvatļaujas saņemšanu;
1.6.5. pašvaldības simbolikas izmantošanu;
1.6.6. dzīvnieku turēšanu,
1.6.7. tirdzniecību publiskās vietās.”;
3. Izteikt noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1. Inčukalna novada pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem
dokumentiem un to apliecinātām kopijām”:
Nr.

Nodeva

4.

5.

6.
7.

Cena (EUR)

2.1.1. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu:
2.1.1.1.

fiziskām personām

1,50

2.1.1.2.

juridiskām personām

15,00

2.1.2. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsniegšanu:
2.1.2.1.

fiziskām personām

1,50

2.1.2.2.

juridiskām personām

15,00

2.1.3.

Domes sēžu protokolu izraksti
no arhīva dokumentiem

3,00

2.1.4.

Izziņa par nekustamā īpašuma
nodokļa samaksu

1,00

2.1.5.

Izziņas no pašvaldības arhīva

3,00

2.1.6.

Par noraksta vai izraksta
izsniegšanu vai izziņas izsniegšanu
no civilstāvokļa reģistru ierakstiem
(arī no arhīva)

4,50

2.1.7.

Raksturojumi, rekomendācijas,
atsauksmes

1,50

2.1.8.

Par atkārtoti pieprasītu lēmumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu
vai apmaiņu

1,50

2.1.9.

Par atkārtotu lēmumu
par adrešu piešķiršanu

1,50

2.1.10.

Par atsevišķu koku ciršanas atļauju

3,00

2.1.11.

Pārējās izziņas

1,00

2.1.12.

Saistošo noteikumu, nolikumu,
instrukciju, domes sēžu protokolu
un citu ārējo normatīvo aktu
apliecinātas kopijas

2.1.12.1.

1 lapa

2.1.12.2.

ja pārsniedz 20 lapas

7,00

2.1.12.3.

ja pārsniedz 40 lapas

17,00

2.1.13.

Citi novada domes izsniegtie oficiālie
dokumenti, kas nav minēti šajos
noteikumos (t. sk. izraksti, noraksti,
apliecinātas kopijas)

3,00 (1 lapa)

1,00

2.1.14.

Izziņa par nekustamā īpašuma adresi

1,50

2.1.15.

Izziņa par zemes atļauto izmantošanu

1,50

2.1.16.

Atkārtota (gada laikā) izziņa par nekustamo īpašumu piederību

1,50

2.1.17.

Izziņa par nekustamā īpašuma
aprobežojumiem (apgrūtinājumiem)

1,50

2.1.18.

Izziņa nepilsonim par piekrišanu zemes
iegūšanai īpašumā

1,50

2.1.19.

Neklasificētas izziņas no būvvaldes

1,50

2.1.20.

Apliecinātas kopijas
no lietās esošiem materiāliem būvvaldē

1,50 (1 lapa)

2.1.21.

Izziņa par jaunbūvēm

3,00

2.1.22.

Izziņa par būves (ēkas) neesamību
iesniegšanai zemesgrāmatā

1,50

2.1.23.

Akts par būvju nodošanu ekspluatācijā

15,00

8.

9.

Izteikt noteikumu 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2. No nodevas par Inčukalna novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu
un to kopiju, izziņu un citu dokumentu saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts un
pašvaldību institūcijas 100% apmērā, politiski represētās personas 50% apmērā,
personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti 50% apmērā.”;
Izteikt noteikumu ar 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1. Par reklāmas, afišu, sludinājumu un pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās:
4.1.1. Reklāmas izvietošana:
4.1.1.1. Inčukalna un Vangažu pilsētas centrā un pie galvenajām maģistrālēm
120,00 eiro gadā, par mazāku laika periodu ne mazāk kā 50,00 eiro;
4.1.1.2. pārējā teritorijā 50,00 eiro par vienu reklāmu, par mazāku laika periodu ne
mazāk kā 20,00 eiro;
4.1.2. Pasākumu afišu izvietošana par katrām 10 kalendāra dienām neatkarīgi no
vietu skaita 1,50 eiro;
4.1.3. pirmsvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošana par katrām 10 kalendāra dienām neatkarīgi no vietu skaita 20,00 eiro.”;
Izteikt noteikumu V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„V. Nodevas par būvatļauju saņemšana”;
Izteikt noteikumu 5.1. apakšpunkta pirmo daļu šādā redakcijā:
„5.1. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridiskām personām,
t. sk. jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai:
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva = A x B x D, kur:
A – likme, kura atkarīga no plānotā objekta būvapjoma un kuru veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (tabula Nr. 1),
B – koeficients (plānotās ēkas vai būves tips), kas piemērojams saskaņā ar Būvju
klasifikāciju (tabula Nr. 2),
D – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, pārbūve,
atjaunošana vai restaurācija (tabula Nr. 3).”;
Izteikt tabulas Nr. 2 „Plānotās ēkas vai būves tips – koeficients B1” 1. atsauci šādā
redakcijā:
„1 Nav ietverti pilsētas infrastruktūru veidojošie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijai: šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi, pilsētas sliežu ceļi; lidlauku skrejceļi; tilti,
estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves;
maģistrālie un vietējie cauruļvadi, sakaru līnijas un kabeļi)”;
Noteikumu tabulu Nr. 3 šādā redakcijā:
„Tabula Nr. 3 veicamo būvdarbu raksturs objektā – koeficients D”:
Koeficients D
Jaunbūve

1

Pārbūve

0,8

Atjaunošana

0,5

14. Izteikt noteikumu 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.8. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu iemaksājama, saņemot būvatļauju.”;
15. Izteikt noteikumu 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.9. No nodevas par šajā (5) sadaļā uzskaitīto oficiālo dokumentu un to kopiju, izziņu un citu dokumentu izstrādi un saņemšanu samaksas ir atbrīvotas
valsts un pašvaldību institūcijas 100% apmērā, politiski represētās personas
50% apmērā, personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti 50% apmērā, ja
objekti, par kuriem izdod izziņas, nav paredzēti komercdarbībai.”;
16. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:
„VII. Nodevas par dzīvnieku turēšanu.
7.1. Nodeva par suņu un kaķu reģistrēšanu novadā 3,00 eiro.
7.2. No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
7.2.1. personas ar invaliditāti;
7.2.2. personas, kurām pieder suņi pavadoņi, suņi asistenti, suņi terapeiti;
7.2.3. personas, kam pieder dienesta suņi;
7.2.4. pensionārs vai pensionāru ģimene par vienu suni un kaķi, par katru
nākamo dzīvnieku nodeva tiek maksāta pilnā apmērā;
7.2.5. persona, kas adoptējusi dzīvnieku no dzīvnieku patversmes (uzrādot
dokumentu par adopciju), par vienu dzīvnieku, par katru nākamo dzīvnieku
nodeva tiek maksāta pilnā apmērā;
7.2.6. politiski represētās personas par vienu dzīvnieku, par katru nākamo
dzīvnieku nodeva tiek maksāta pilnā apmērā;
7.3. No nodevas samaksas 50% apmērā ir atbrīvoti lauku viensētu īpašnieki.”;
17. Izteikt noteikumu VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„VIII. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšana”;
18. Izteikt noteikumu 8.6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.6.2. 75% apmērā Inčukalna novada trūcīgās personas, personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti par pašu izaudzētajiem ziediem, augļiem,
dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem, savvaļas augiem, ogām, sēnēm un
riekstiem, tirdzniecību ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem.”.
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Lai ievērotu 2009. gada 3. februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”, 1997. gada
1. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 2004. gada 13. aprīļa
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par
būves pieņemšanu ekspluatācijā”,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma
22. panta astoto daļu, 2005. gada
28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” regulējumus,
ir nepieciešams veikt izmaiņas noteikumos „Par Inčukalna novada
pašvaldības nodevām”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir veikt
izmaiņas noteikumos „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”,
lai tie atbilstu Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.

3. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā tika iesaistītas
privātpersonas un Inčukalna pagasta iedzīvotāju biedrība.

10. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2 . Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridiskām personām”:
Nr.

Nodeva

Cena (EUR)

5.2.1.

Apliecinājuma karšu
un paskaidrojuma raksta izsniegšana

15,00

5.2.2.

Būvatļaujas pagarināšana

20,00

5.2.3.

Stacionāru reklāmas
vai izkārtnes konstrukciju un būvju
uzstādīšanai

15,00

11. Svītrot noteikumu 5.3. apakšpunktu;
12. Izteikt noteikumu 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.4. Citi ar teritorijas plānošanu un būvniecību saistītie jautājumi”:
Nr.

Nodeva

5.4.1.

Rakšanas darbu atļauja
(rokot dziļāk par 0,3 m):

Cena (EUR)

5.4.1.1.

maģistrālajās ielās

7,00

5.4.1.2.

maģistrālo ielu trotuāros

7,00

5.4.1.3.

vietējās nozīmes ielās

7,00

5.4.1.4.

vietējās nozīmes ielu trotuāros

7,00

5.4.1.5.

pārējā teritorijā

1,50

5.4.2.

Atļauja par servisa ceļa zīmju
uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās
uz vienu gadu

15,00

13. Izteikt noteikumu 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.5. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā saņem no Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes būvatļauju.”;

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
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Izlaidumu laiks
pirmsskolas izglītības iestādē „Jancis”

apsveicam!
Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tev ir pulka gaidītāju:
Govis gaida zaļu kroņu,
Meitas skaistas līgošanas.
Visu gadu Jāni gaidu,
Nevarēju sagaidīt.
Nu es viņu sagaidīju
Pašā Jāņu vakarā.
Jānīt’s nāca pa gadskārtu
Savus bērnus apraudzīti:
Vai Jānīti gaidījuši,
Vai tam vārtus pušķojuši.
Līksmu Līgo vakaru
un priecīgu Jāņu dienu lieliem un maziem!

Maija beigas un jūnija sākums izglītības iestādē „Jancis” aizvadīts
izlaidumu noskaņās. Bērnudārza izlaidums parasti ir īpašs notikums ikviena bērna ģimenē, kas paliek prātā
ilgi, – tas ir skaistu pārmaiņu laiks,
kad no bērna, kuru apčubina un apmīļo, mazais cilvēks pārtop skolēnā.
Mums, darbiniekiem, izlaiduma
svētki ir reizē priecīga un mazliet
skumja diena. Prieks par padarīto
darbu, par bērnu sasniegumiem,
par viņu mīlestību pret mums, bet
skumjas, ka atkal kāds posms dzīvē
ir aizritējis un jāšķiras no izlolotajiem audzēkņiem.
Šogad savu pirmo izlaidumu svinēja
61 „Janča” bērns, arī mūsu iestādes

sešgadīgie bērni, kuri 1. septembrī
turpinās mācības Vangažu vidusskolas pirmskolas grupiņā.
Izlaidumā vienmēr cenšamies sarīkot
neaizmirstamus svētkus gan bērniem, gan vecākiem. Mūsu iestādē
ir izveidojušās noteiktas izlaiduma
svinēšanas tradīcijas. Par izlaidumu
sakām – izlaiduma nedēļa. Tās laikā
notiek dažādi aizraujoši pasākumi
bērniem: sporta spēles, pikniks ar
desiņu cepšanu un saldējuma ēšanu,
svinīgās svētku pusdienas ar bērnu
izvēlētu ēdienkarti un kūciņām, ekskursijas un dažādi citi pārsteigumi.
Šogad ar izlaiduma grupas bērniem
aprīlī braucām uz zoodārzu, kur bija
sagatavota izglītojoša nodarbība par

dzīvnieku dzīvi un ekskursija. Izlaiduma dienas svētki nav iedomājami
bez svinīgā gājiena apkārt bērnudārzam. Pirmklasnieki ģērbjas talārā, un
mums ir arī sava bērnudārza himna.
Pēc himnas, svinīgā pasākuma laikā,
bērni velk nost talāru, un tad ir pēdējā deja vai kāds cits priekšnesums.
Novēlam visiem vecākiem un bērniem izbaudīt vasaru, atpūsties un
ļauties sapņiem – gan lieliem, gan
maziem. Esiet kopā ar savu ģimeni,
un lai pavadītais laiks bērnudārzā
paliek atmiņā kā skaists bērnības
piedzīvojums!
Kadrija Janisele, n
PII „Jancis” vadītāja

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA pasākumi
n Inčukalna novada svētku ietvaros 20. jūlijā no
plkst. 18.00 pie Vangažu kultūras nama būs iespēja
vērot, darboties, izzināt!
n No plkst. 18.00 līdz 20.30 orientēšanās spēle
„Dara liels un dara mazs” – vāc zīmodziņus un saņem pārsteigumu.
n No plkst. 18.00 bundzinieku paraugdemonstrējumi,
dabas fotostūrīši, lielās āra spēles, kārumu busiņš,
seju rotāšana, audekla apgleznošanas darbnīca, ģipša
liešanas darbnīca, iespēja atstāt vēstījumu uz sienas

pūšamo krāsu darbnīcā, monētu kalšana, momentfoto.
Pasākuma laikā grafiti mākslinieki veidos savu mākslas darbu par godu Latvijas simtgadei, Inčukalna
novada svētkiem un Vangažu pilsētai. Svētku laikā
muzikāli sveicieni no Vangažu kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa „Kaprīze”, Kristīnes Zilickas,
Marinas Zlotņikovas, Vasila Komanovska un Līvas
Indričevas.
n Plkst. 21.00 bungu un dūdu mūzikas grupa „Auļi”.
n Plkst. 22.30 nakts kino.

Inčukalna novada domes vārdā
Aivars Nalivaiko, n
domes priekšsēdētājs

aicinām
Trešdien, 4. jūlijā, plkst. 18.00

aicinām uz piemiņas brīdi Inčukalna Vecajos kapos
pie Kārļa Zāles pieminekļa,
lai godinātu Raganas kaujā 1941. gada 4. jūlijā kritušos.

līdzjūtība
Mīļo tēt, cik ļoti grūti
Tevi zemes klēpim dot,
Atvadoties sveikas sūtīt,
Dziedāt dziesmu pēdējo.
/Z. Purvs/
Sintija, skumju brīdī esam kopā ar jums,
tēti aizsaulē aizvadot, un izsakām līdzjūtību piederīgajiem.
Inčukalna novada domes kolektīvs

Laimīgs, kas tic savam sapnim;
Arī nomirstot
Rādās tam nākotnes krasti,
Aizsaulē ieejot.”
/K. Skalbe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un esam kopā ar Viktora Kotkova ģimeni, piederīgajiem,
draugiem un draudzi, viņu mūžībā pavadot.
Inčukalna novada domes kolektīvs

Vangažu Kultūras namā, Inčukalna novada svētku ietvaros

20. jūlijā, plkst. 21.00

uzstāsies bungu un dūdu mūzikas grupa “AUĻI”,
pēc koncerta, plkst. 22.30 – Nakts kino.
Visi mīļi aicināti!

