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Sveicam jaunajā mācību gadā!
Inčukalna pamatskola
Šogad Inčukalna skolēni jau visu augustu staigāja
garām aiz celtniecības materiāliem un sastatnēm
pazudušajai skolai un čukstēja viens otram „pilnīgi
ticamas” ziņas - skola visdrīzāk laikā nesāksies!
Par spīti visam skola strādā! Vērienīgie remonti un
siltināšanas darbi gan vēl nav tā īsti beigušies, bet fasāde
jau priecē garāmgājējus ar jauniem logiem, priecīgi raibām
rudenīgām krāsām un jaunām stiklotām durvīm.
Mums prieks, ka skolas telpās (bijušās ķīmijas klases
un vācu valodas kabineta vietā) mājvietu atradusi sešgadīgo
bērnu klasīte, kas iekārtota mājīgi un krāsaini. Jauni skapīši, jaunas gultiņas, rotaļlietas, tehnika,
bet bērniem par prieku - jau pazīstamas skolotājas un auklīte. Mūsu skolas bērnu pulkam
pievienojušies gandrīz 30 pirmsskolnieki, bet skolas pedagogu saimei – divas skolotājas un
viena skolotājas palīdze.
Tā kā ķīmijas klasi vajadzēja pirmsskolnieku vajadzībām, skolā ir izremontēts un iekārtots
jauns apvienotais bioloģijas – ķīmijas kabinets, ko esam jau iesaukuši par „bioķīmijas” kabinetu,
kas piedod šai telpai pavisam nopietnu, zinātniski – humoristisku nokrāsu.
Pirmā stāva koridori izskatās plašāki, jo nav vairs uz koridoriem vedošu šauru durvju.
Skolas sardzes kabinetiņš vēl īsti nav pabeigts, bet drīzumā, kā visās nopietnās iestādēs,
sardzītei būs pašai sava plaša telpa blakus ieejas durvīm.
Pārējā skolā lielas vizuālas pārmaiņas nav pamanāmas, tomēr ir saremontēta ūdens un kanalizācijas
sistēma. Visai skolai tagad ir siltināšanas projekta prasībām atbilstoši jauni logi. Tas nozīmē, ka visās
klasēs strādāja celtnieki. Pēdējā nedēļa pirms skolas sākuma bija darbu pilna gan skolas tehniskajam
personālam, gan skolotājiem, gan daudzajiem palīgiem no pagasta komunālās daļas.
Pirmo skolas dienu, 3. septembri, kuru šogad klātesošajiem dāvāja dziedātāja Olga Rajecka,
kopīgi nosvinējām Tautas nama telpās. 29 pirmklasnieki saņēma savas „pases” un apsveikumus
no vecākajiem skolēniem. Lai mums sirdīs ilgi saglabājās pirmās skolas dienas draudzīgā
atmosfēra, lai nepazūd prieks ikdienas steigā!
Skolotāja Zinta
Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka”
3.septembrī bērnudārza pagalmā svinīgi uzsāka jauno mācību gadu. “Minkas” kolektīvs:
bērni, vecāki, vecvecāki, darbinieki tika sveikti ar jaunā mācību gada uzsākšanu un jaunu bērnu
uzņemšanu, sākot no 1,5 gadu vecuma. Pasākumā viesojās Minka, Kukainītis un Rūķītis,
kuri sveica bērnus un vecākus ar jautrām dziesmiņām un visus iepriecināja. Dāvanā “Minka”
saņēma divus mazus kociņus - tūjiņas, lai par godu divām jaunajām grupiņām bērnudārza
pagalmā izaug skaisti kociņi.
“Lapsiņā” jaunais mācību gads tika atklāts jau 31.augusta pēcpusdienā. Bērni dziedāja,
spēlēja un rotaļājās kopā ar mūzikas skolotāju Līgu un jauno sporta skolotāju Gundegu.
Jaunajā mācību gadā PII “Minka” apmeklēs 111 bērni (šogad uzņemti 48 bērniņi). Filiāli
“Lapsiņa” apmeklēs 33 bērni (šogad uzņemti 5 bērniņi).
PII “Minka” šogad uzsāk bērnu izglītošanu un audzināšanu no 1,5 gadu vecuma, īstenojot
jauno pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 1,5-6 gadu vecumam. Programmas mācību
saturu veidoto integrētu mācību priekšmetu saturs 4 pakāpēs. Programmā noteikti katrai bērnu
attīstības pakāpei plānotie rezultāti. Filiālē “Lapsiņa” turpināsim 6-gadīgo bērnu integrēto
programmu bērnu sagatavošanā skolai, mācoties pēc grāmatu sērijas 6-gadniekiem “Raibā
pasaule”.
Vasarā bērnudārzā esam centušies daudz ko uzlabot un papildināt – izkrāsot grupiņu telpas,
papildināt ar jaunām rotaļlietām, grāmatām, inventāru un mēbelēm. Drīz tiks uzstādītas arī
jaunas rotaļu iekārtas bērnu laukumos. Un nu ir tas brīdis, kad viss jau ir sācies - bērniņi
katru rītu nāk uz bērnudārzu, mazajiem norit ne tik vieglais adaptācijas laiks, visi aprodam ar
jaunajiem apstākļiem un kopā darbojamies.
Mērķtiecību, izdošanos un atbalstu visās jomās Jaunajā mācību gadā visiem
novadniekiem!!
novadniekiem
Vadītāja
Vad
ītāja Inga Knite

LAIKRAKSTS
Vangažu vidusskola
Vangažu skola ir uzsākusi savu 53 darba
cēlienu. Šogad aprit 40 gadu, kopš skolai ir
vidusskolas statuss.
Šo mācību gadu uzsāk 344 skolēni no 1.12.klasei. Prieks, ka ir palielinājies skolēnu
skaits ,un ir trīs pirmās klases. Pirmskolas grupu
audzēkņu skaits arī ir palielinājies - kopumā 56 gadīgo pirmskolas mazākumtautību izglītības
programmu apgūst 64 audzēkņi.
Šogad gan skolas saimi, gan pilsētas
iedzīvotājus priecē jaunais skolas vizuālais skats.
Cerēsim, ka, noslēdzoties siltināšanas projektam,
ziemā arī jutīsimies siltāk, mājīgāk.
Skolā ir noslēdzies izglītības iestāžu
informatizācijas projekts. Informātikas kabinetos
ir 26 jauni datori, ir interaktīvā tāfele, divi
portatīvie datori.
No 2012.gada februāra skolā sadarbībā
ar Garkalnes vidusskolu un Gaismas speciālo
internātpamatskolu tiek realizēts Eiropas sociālā
fonda projekts „Atbalsta pasākumu izstrāde un
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.
Ir izremontēti četri mācību kabineti, sporta
zāles ģērbtuves, medmāsas kabinets. Ir iegādātas
daudz jaunas mācību grāmatas dažādiem mācību
priekšmetiem un moderni mācību līdzekļi fizikas
un ķīmijas stundām.
Vēlu visai skolas saimei ieinteresētību,
neatlaidību, pacietību, veicot izglītošanās un
izglītošanas darbu!
Skolas direktore Indra Kalniņa

Pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”
Klāt septembris! Lielie un mazie „Janča”
bērni uzsākuši jauno mācību gadu – kopā
septiņās grupās 166 bērni. Divas no tām ar
vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programmu, kuru apgūst 49 bērni, bet piecas
grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības
programmu, kuru apgūst 117 bērni.
Mūsu iestādē pedagoģisko procesu īsteno
18 pedagogi.
Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūs 41
bērns. Nedaudz mazāk salīdzinājumā ar pagājušo
mācību gadu.
Šogad iestādē varējām uzņemt 43 jaunus
audzēkņus - latviešu un krievu grupiņās
Lai Jaunais mācību gads atnes daudz prieka
gan lieliem, gan maziem. Skolotājām un vecākiem
– tikai prieku un patīkamus pārsteigumus!
Vadītāja Kadrija Janis
Janisele
ele
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• Par izcīnīto 3.vietu Latvijas III Olimpiādē
vieglatlētikā diska mešanā, izņēmuma kārtā
piešķirt sportistam naudas balvu Ls 100 apmērā.
• Par iegūto 1.vietu Latvijas III Olimpiādē
un 1.vietu 88. Latvijas čempionātā peldēšanā
izņēmuma kārtā piešķirt sportistam naudas
balvu Ls 200 apmērā.
• Pamatojoties uz 2011.gada 28.septembra
Inčukalna anovada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 19/2011 „Kārtība, kādā
Inčukalna novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkciju”, vienam bērnam nepiešķirt,
bet četriem piešķirt līdzfinansējumu
privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumam.
• Izskatot d/k „Draudzība Inčukalnā”
iesniegumu un pamatojoties uz MK
noteikumiem nr.872 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos”, iekļaut skolēnu autobusa
maršrutā Inčukalna novada ciematu Egļupe,
saglabājot vilciena Egļupe – Inčukalns
– Egļupe mēneša biļešu apmaksu, tiem
skolēniem, kuri apmeklē pulciņus.
• Piešķirt transportu – autobusu Inčukalna
novada iedzīvotāju braucienam uz Aglonas
bazilikas „Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētkiem”.
• Apstiprināt 27.jūlija nekustamā īpašuma
Inčukalna novadā, Inčukalnā, Krutiņos,
„Kārļzemnieki”, un pieguļošās teritorijas 1,7
ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus
un piešķirt izsoles objekta Inčukalna novadā,
Inčukalnā, Krustiņos, „Kārļzemnieki”
ārstniecības korpusa ar telpu kopējo platību
959,8 m2, vasaras guļamkorpusa ar telpu
kopējo platību 105,8 m2, pagraba ar telpu
kopējo platību 63,7 m2 , nomas tiesības
SIA „Velmars” par kopējo nosolīto cenu Ls
19656,99 gadā.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos
noteikumus Nr.16//2012 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par
sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā””.
• Iznomāt nedzīvojamās telpas Inčukalna
novadā, Zvaigžņu ielā 2A, Sporta kompleksā,
kafejnīcas telpas 36m 2 platībā, likumā
noteiktā kārtībā, organizējot nomas tiesību
izsoli. Apstiprināt izsoles noteikumus „Par
nekustamā īpašuma, nedzīvojamo telpu,
Inčukalna novadā, Zvaigžņu ielā 2A, Sporta
kompleksā, kafejnīcas telpas 36 m2 nomas
tiesību izsoli”.
• Nodot Inčukalna novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam pirmo redakciju un vides
pārskata projektu sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās
apspriešanas termiņu noteikt no 10.septembra
līdz 22.oktobrim.
• U.c.

• За завоеванное 3 место на III Латвийской
олимпиаде в легкоатлетической дисциплине –
метании диска в порядке исключения выделить
спортсмену денежный приз в размере Ls100.
• За полученное 1 место на III Латвийской
олимпиаде и 1 место на 88 Чемпионате
Латвии по плаванию в порядке исключения выделить спортсмену денежный приз
в размере Ls200.
• На основании обязательных правил думы
Инчукалнского края № 19/2011 от 28 сентября 2011 года «Порядок осуществления
самоуправлением Инчукалнского края
функции обеспечения дошкольного образования» одному ребенку не выделять, а
четырем выделить софинансирование на
посещение частного дошкольного образовательного учреждения.
• Рассмотрев заявление с/т «Draudzība
Inčukalnā», и на основании Правил КМ №
872 «Правила о категориях пассажиров,
которые имеют право использовать льготы
при оплате проезда на маршрутах маршрутной сети», включить в маршрут школьного
автобуса поселок Эгльупе Инчукалнского
края, сохранив оплату месячного билета на
поезд Эгльупе – Инчукалнс – Эгльупе тем
школьникам, которые посещают кружки.
• Выделить транспорт – автобус для поездки
жителей Инчукалнского края на «Праздник
вознесения Пресвятой Девы Марии» Аглонской базилики.
• Утвердить результаты аукциона от 27 июля
на право аренды недвижимого имущества
по адресу Инчукалнский край, Инчукалнс,
Крутини, «Карльземниеки» и прилегающей
территории площадью 1,7 га и предоставить
право аренды объекта аукциона по адресу
Инчукалнский край, Инчукалнс, Крутини,
«Карльземниеки» – лечебного корпуса с общей площадью помещений 959,8 м2, летнего
спального корпуса с общей площадью помещений 105,8 м2, погреба с общей площадью
помещений 63,7 м2 – ООО «Velmars» за общую аукционную цену Ls19 656,99 в год.
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 16//2012 «Об изменениях в
обязательных правилах № 7/2012 „Об общественном порядке в Инчукалнском крае”».
• Сдать в аренду нежилые помещения в
Спортивном комплексе по адресу Инчукалнский край, ул.Звайгжню 2A, – помещения
кафе площадью 36м2 – в установленном
законом порядке, организовав аукцион на
право аренды. Утвердить правила проведения аукциона «Об аукционе на право
аренды недвижимого имущества, нежилых
помещений – Инчукалнский край, ул. Звайгжню 2A, Спортивный комплекс, помещения кафе 36м2».
• Передать первую редакцию планировки территории Инчукалнского края на
2013–2024 гг. и проект отчета о среде на
общественное обсуждение и получение заключения. Установить срок общественного
обсуждения с 10 сентября до 22 октября.
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”

L a i k r a k s t ā
„Novada Vēstis” esam
rakstījuši par projekta
„Inčukalna novada
domes pašvaldības
izglītības ēku Inčukalna pamatskolas
un Vangažu vidusskolas
renovācija, veicot energoefektivitātes
pasākumus un nodrošinot oglekļa dioksīda
emisijas samazinājumu” (Nr. KPFI7/14) īstenošanu un tā mērķi - veikt
energoefektivitātes pasākumu kopumu divās
pašvaldības izglītības ēkās, lai samazinātu
siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu,
tādejādi nodrošinot vides ieguvumu
- samazināt oglekļa dioksīda emisijas
daudzumu. Šajā laikrakstā turpinām Jūs
informēt par galvenajām aktivitātēm un
rezultātiem, kas paveikti šajā periodā.
Augustā skolotāji, skolnieki un to
vecāki bažīgi raudzījās uz skolu, un
nereti pašvaldības darbiniekiem uzdeva
satraukuma pilnus jautājumus par to, vai
1.septembrī viss būs gatavs mācību gada
uzsākšanai. Laikraksts iznāk septembra
sākumā, kad jau ikviens skolas darbinieks
un apmeklētājs var redzēt, kas ir paveikts.
Ļoti lielā steigā un satraukumā, lai iekļautos
termiņos, vairākas firmas paralēli strādāja,
lai veiktu pamatīgus uzlabojumus skolu
ēkās. Tika realizēts ne tikai šis projekts, bet
veikti arī citi remontdarbi, kas arī sarežģīja
darbu organizāciju, tomēr, neskatoties uz
to, tika nomainīti logi, veikta to apdare,
veikti ēkas sienu un jumta konstrukciju
energoefektivitātes uzlabošanas darbi 90 %
apmērā.
Lai arī ir nedaudz pietrūcis laika, līdz
viss būs pabeigts un sakārtots pilnībā, tomēr
tas neietekmēs mācību procesu. Visām
iesaistītajām pusēm jāsaprot, ka trīs vasaras
mēneši ir ļoti īss termiņš tik vērienīgai
rekonstrukcijai, un jārespektē vienam
otru, cenšoties pielāgoties apstākļiem un
pamatojoties uz izpratni, ka tiks sasniegts
būtisks ilgtermiņa ieguvums vides,
energoefektivitātes un ekonomikas jomās.
Uzsākot jauno mācību gadu skolās
ar jaunu vizuālo tēlu un citiem mazāk
pamanāmiem uzlabojumiem, pašvaldības
atbildīgā persona par visu darbu izpildi
izpilddirektors Oskars Kalniņš skolas
kolektīviem novēl veiksmīgu un radošu
jauno mācību gadu, pateicas par ieguldīto
darbu skolas sakārtošanā un sapratni! Lai
veicas!
PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
K L I M ATA
PĀRMAIŅU
FINANŠU
INSTRUMENTS .
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
(KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta
programma, kura sniedz līdzfinansējumu
85 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām.
Margita Līce, Jana Bunkus
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sociālās palīdzības pabalsti Inčukalna novadā un papildus nosacījumi
trūcīgas personas/ģimenes statusa noteikšanai
Nr.15/2012 (protokols Nr. 8 – 35.§.).
Izdoti 2012.gada 18.jūlijā saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 14.panta sesto daļu un 25.panta
pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 11.punktu, 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.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā
tiek veikta pašvaldības autonomās funkcijas
- nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību,
izpilde.
2. Noteikumi nosaka trūcīgas ģimenes
statusa piešķiršanas kārtību Inčukalna
novadā, Inčukalna novada sociālās palīdzības
pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un
apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību ģimenēm (mājsaimniecībām), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu
par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 11.pantā pašvaldības sociālajam
dienestam noteiktos uzdevumus un šajos
noteikumos noteikto pabalstu administrēšanu,
kā arī ģimenes (mājsaimniecības) atbilstības
trūcīgas ģimenes (mājsaimniecības) statusam
izvērtēšanu Inčukalna novada dome deleģē
Inčukalna novada pašvaldības iestādei
„Sociālais dienests”, (turpmāk tekstā –
Dienests).
4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. klients – persona vai ģimene, kura
pamata dzīvesvietu deklarējusi vai kura pēdējā
deklarētā dzīvesvieta bija Inčukalna novada
administratīvajā teritorijā un kurš tieši vēršas
Dienestā pēc sociālās palīdzības;
4.2. pabalsts garantētā minimālā ienākuma
(GMI) līmeņa nodrošināšanai – naudas vai
mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm
vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus
ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis
pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim
garantēto minimālo ienākumu līmeni;
4.3. mājokļa pabalsts - pašvaldības sociālais
pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu cietā
kurināmā iegādei, siltumenerģijas pakalpojumu
apmaksai, komunālo pakalpojumu apmaksai;
4.4. pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;
4.5. sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais
pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo
resursu novērtēšanu personām (ģimenēm),
kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai;
4.6. sociālais darbinieks – persona, kurai ir
noteikta izglītība un kura veic profesionālos
pienākumus;

4.7. ģimene (mājsaimniecība) - noteikumu
izpratnē ir ģimene, kas sastāv no laulātajiem,
personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu
un kuras mitinās vienā mājoklī;
4.8. ārkārtas situācija – stihiska nelaime vai
iepriekš neparedzēti apstākļi, kuru dēļ klients
nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;
4.9. krīzes situācija – naudas līdzekļu trūkums
pamatvajadzību apmierināšanai;
4.10. ienākumus un materiālo stāvokli
apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas
apliecina klienta ienākumus, īpašumus,
uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību,
noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus;
4.11. izdevumus apliecinošs dokuments
– kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai
faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās
palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas
kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs
un kurš izsniegts ne agrāk kā pirms trim
mēnešiem;
4.12. līdzdarbības pienākumi ir pienākumi,
kurus, savstarpēji vienojoties ar sociālā darba
speciālistiem, veic klients;
4.13. maznodrošināta ģimene – ģimene
( m ā j s a i m n i e cī b a ) ,
kurai
p i e šķ i r t s
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,
pamatojoties uz Inčukalna novada domes
2011.gada 20.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.8/2011 „Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Inčukalna
novadā”;
4.14. pašvaldības izmaksājamie sociālās
palīdzības pabalsti – no sociālā dienesta
budžeta izmaksājamie pabalsti naudas vai
mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes
(mājsaimniecības) ienākumu stabilizācijai līdz
noteiktam līmenim, ja tā objektīvu apstākļu
dēļ negūst pietiekamus ienākumus. Tiesības
saņemt pabalstu tiek noteiktas, veicot ģimenes
(mājsaimniecības) ienākumu izvērtēšanu un tās
atbilstību konkrēto pabalstu veidu saņēmēju
lokam;
4.15. trūcīga ģimene – ģimene
(mājsaimniecība), kurai piešķirts trūcīgas
ģimenes (personas) statuss, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” un šo noteikumu 47.un 48.punktu;
4.16. vientuļš pensionārs vai persona ar
invaliditāti – nestrādājošs, deklarējies un
dzīvojošs vienatnē pensionārs vai persona ar
invaliditāti, kura ienākumi nepārsniedz Ls
200,00 mēnesī;
4.17. bērns bārenis vai bez vecāku gādības
palicis bērns – bērns, kurš var pretendēt uz
pašvaldības palīdzību papildus normatīvajos
aktos noteiktajam, ir ārpusģimenes aprūpē
(audžuģimenē, aizbildnībā) esošs bērns, par
kuru lēmumu pieņēmusi Inčukalna novada
bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) un kura
deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma

pieņemšanas ir bijusi Inčukalna novada
teritorijā, un ja aizbildnības nodibināšanas
iemesls atbilstoši bāriņtiesas lēmumam nav
vecāku darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar
bērnu aprūpēt.
II. Pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas
kārtība
5. Klients Dienestā iesniedz rakstveida vai
mutvārdu iesniegumu, norādot vēlamās
palīdzības vai pabalsta veidu, iesniedz visu
ģimenes (mājsaimniecības) locekļu ienākumus
un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus,
ja Dienestam šīs ziņas nav pieejamas, un kopā
ar sociālās palīdzības organizatoru elektroniski
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Lai saņemtu minētos pabalstus, jāiesniedz arī
izdevumus apliecinoši dokumenti, kas izsniegti
ne agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem.
6. Iesniedzot iesniegumu, Klients uzrāda
personu apliecinošu dokumentu, kā arī
uzrāda pensionāra vai personas ar invaliditāti
apliecību, ja persona ir pensionārs vai persona
ar invaliditāti, vai citas valsts pensionārs un šīs
ziņas Dienestam nav pieejamas, un iesniedz
izziņu, kas apliecina citas valsts piešķirtās
pensijas apmēru.
7. Dienests Klienta sniegtās ziņas pārbauda
izlases kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus,
novērtējot Klienta dzīves apstākļus, pieprasot
ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā
arī citām juridiskām vai fiziskām personām.
8. Dienests pēc Klienta iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10
(desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu
par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par
atteikumu piešķirt sociālo palīdzību un rakstiski
informē personu par pieņemto lēmumu.
9. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta vai
samazināta, ja Klients iztikas līdzekļu
deklarācijā sniedzis nepatiesas ziņas vai
līdzdarbības pienākumu pildīšanā iesaistītās
personas apzināti izvairās no līdzdarbības
pienākumu izpildes:
9.1. Klients sociālās palīdzības pabalstu
var saņemt Inčukalna novada domes kasēs
Inčukalnā un Vangažu pārvaldē, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu.
III. Klienta pienākumi, atbildība un
līdzdarbība
10. Klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties
savas problēmas risināšanā, kā to nosaka
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 7.pants, likuma „Par sociālo drošību”
5.nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
4. panta pirmā daļa un Civillikuma pirmās
daļas „Ģimenes tiesības” otrās nodaļas 3.
apakšnodaļa.
11. Dienests, noslēdzot vienošanos ar Klientu,
Klientam var noteikt šādus līdzdarbības
pienākumus:
11.1. sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas,
nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos,
kuri nosaka sociālas palīdzības pabalstu
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saņemšanu vai par kuriem iepriekš sniegtas
ziņas;
11.2. uzrādīt pieprasītos dokumentus
īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu
novērtēšanai;
11.3. ierasties personiski, lai vienotos par
pasākumiem, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai par sociālas palīdzības
sniegšanu;
11.4. apmeklēt ārstu, lai veiktu medicīnisko
izmeklēšanu, ja tas nepieciešams lēmuma
pieņemšanai;
11.5. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanas
pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo
palīdzību sakarā ar slimību vai invaliditāti
un ja paredzams, ka tas uzlabos minētas
personas veselības stāvokli vai novērsīs tā
pasliktināšanos;
11.6. piedalīties nodarbinātību veicinošos
pasākumos darba iemaņu nezaudēšanai;
11.7. iesaistīties individuālā sociālā
rehabilitācijas plāna izpildē.
12. Ja Klients ir atteicies no līdzdarbības
Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvajā
nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība” vai arī pašvaldība par
neattaisnotu darba kavējumu, darba kārtības
noteikumu pārkāpumu vai pašvaldības
norādījumu neievērošanu lauzusi ar Klientu
noslēgto līgumu par piedalīšanos šajā
pasākumā, tad Klientam 3 mēnešus netiek
piešķirta sociālā palīdzība.
13. Ja Klients ir sniedzis nepatiesas ziņas
par savu materiālo stāvokli vai atsakās veikt
līdzdarbības pienākumus, pabalstu piešķiršana
attiecīgajam Klientam var tikt atteikta.
IV. Apsekošana dzīvesvietā
14. Klientam pirmo reizi vēršoties Dienestā
pēc pabalsta, Dienesta sociālā darba speciālista
pienākums ir apsekot Klientu viņa dzīvesvietā,
turpmāk - vismaz divas reizes gadā.
15. Klienta apsekošana dzīves vietā var notikt,
Dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties
ar Klientu par apsekošanas datumu un laiku.
Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu arī
iepriekš par to nebrīdinot Klientu.
16. Klienta atteikšanās no apsekošanas
dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās
palīdzības atteikumam.
V. Sociālās palīdzības pabalstu veidi
17. Inčukalna novadā tiek piešķirti Latvijas
Republikas likumos noteiktie pašvaldības
obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti:
17.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma
(turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai
(turpmāk - GMI pabalsts);
17.2. pabalsti audžuģimenei;
17.3. pabalsts bārenim;
17.4. mājokļa pabalsts;
17.5. pabalsts ārkārtas situācijā.
18. Atbilstoši Dienesta gada budžetam un ja ir
apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc GMI pabalsta, mājokļa
pabalsta, Inčukalna novadā var tikt piešķirti:
18.1. brīvpusdienas skolēniem (trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, kā arī daudzbērnu

ģimenēm);
18.2. pabalsts maksai par ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē (trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm);
18.3. pabalsts mācību līdzekļi iegādei,
uzsākot jaunu mācību gadu (trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm);
18.4. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai
apmaksai (trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm);
18.5. pabalsts aprūpei mājās (personām
pēc ģimenes ārsta un sociālā darbinieka
novērtējuma);
18.6. pabalsts uzturam ārkārtas situācijā
nonākušajām ģimenēm;
18.7. pabalsts uzturam tuberkulozes
slimniekiem.
VI. Pabalsti audžuģimenei
19. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša
pabalsts bērna uzturēšanai 45% apmērā no
valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā
esošās minimālās darba algas.
20. Lai veiktu piešķirtā pabalsta izmaksu,
pašvaldība ar audžuģimeni slēdz līgumu
par bērna uzturēšanu un pabalsta izmaksas
kārtību;
21. Audžuģimenei tiek piešķirts vienreizējs
pabalsts mācību līdzekļu iegādei Ls 30 apmērā
katram bērnam.
VII. Mājokļa pabalsts
22. Mājokļa pabalsta veidi un apmērs:
22.1.
mājokļa
pabalsts
ģimenei
(mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu
mājā ar centralizētu siltumapgādi;
22.2.
mājokļa
pabalsts
ģimenei
(mājsaimniecībai), kura dzīvo mājā ar lokālu
apkuri, kurināmā iegādei;
22.3. mājokļa pabalsts sociālā dzīvokļa
īrniekam.
23. Mājokļa pabalsta tiek piešķirts:
23.1. ģimenei (mājsaimniecībai), ja tā atzīta
par trūcīgu ģimeni:
23.1.1. un, ja tā dzīvo daudzdzīvokļu mājā
ar centralizētu siltumapgādi Ls 150 apmērā
apkures sezonā;
23.1.2. un, ja tā dzīvo mājā ar lokālu apkuri,
kurināmā iegādei Ls 150 apmērā gada laikā;
23.2. ģimenei (mājsaimniecībai), ja tā atzīta
par maznodrošinātu ģimeni:
23.2.1. un, ja tā dzīvo daudzdzīvokļu mājā
ar centralizētu siltumapgādi Ls 100 apmērā
apkures sezonā;
23.2.2. un, ja tā dzīvo mājā ar lokālu apkuri,
kurināmā iegādei Ls 100 apmērā gada laikā;
23.3. vienatnē dzīvojošam nestrādājošam
pensionāram, nestrādājošai personai ar 1.
un 2.grupas invaliditāti un valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kura
ienākumi nepārsniedz Ls 200 mēnesī:
23.3.1. ja tā dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar
centralizētu siltumapgādi Ls100 apmērā
apkures sezonā;
23.3.2. ja tā dzīvo mājā ar lokālu apkuri,
kurināmā iegādei Ls100 apmērā gada laikā;
23.4. sociālā dzīvokļa īrniekam par katru
mēnesi, kad dzīvoklim ir piešķirts sociālā
dzīvokļa statuss:

23.4.1. 50% no īres maksas par sociālo
dzīvokli;
23.4.2. 50% no apkures maksas apkures
periodā;
23.4.3. 100% no īres maksas un 100% no
komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek
nodrošināti ar apsaimniekotāja starpniecību,
ja dzīvokli īrē bārenis, kuram piešķirts
trūcīgas personas statuss, kurš dzīvo viens un
bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē vai augstākās izglītības
iestādē pilna laika studiju programmā,
neapvienojot mācības ar algotu darbu, un kurš
nav vecāks par 24 gadiem.
24. Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir darbspējīgā
vecumā esošs bezdarbnieks, pabalstu piešķir
pēc līdzdarbības pienākumu izpildes.
25. Dokumentus pabalsta piešķiršanai
pieņem katru gadu no janvāra mēneša pirmās
apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz aprīļa
mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas
dienai.
26. Mājokļa pabalsts pēc lēmuma pieņemšanas
tiek izmaksāts katru mēnesi skaidrā naudā uz
rokas.
VIII. Brīvpusdienas skolēniem
27. Brīvpusdienas līdz Ls 20 mēnesī tiek
piešķirtas:
27.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm un
maznodrošinātām ģimenēm, kā arī no
daudzbērnu ģimenēm;
27.2. bērniem invalīdiem;
27.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem.
28. Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc
pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez
pārtraukuma turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē (pamatskola, vidusskola,
ģimnāzija, vakarskola) vai profesionālajās
skolās un vidusskolās vai tām pielīdzināmās
profesionālās izglītības iestādēs, bet ne ilgāk
kā līdz 21 gada vecumam skolniekiem no
trūcīgām ģimenēm, līdz 24 gadu vecumam
bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem
bērniem.
29. Dokumentus brīvpusdienu piešķiršanai
Dienestā iesniedz par katru mācību gada
semestri.
30. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas
realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības
iestādē.
IX. Pabalsts maksai par ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē
31. Pabalsts maksai par ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādē tiek piešķirts:
31.1. trūcīgām ģimenēm – 50% apmērā no
maksas par ēdināšanu;
31.2. maznodrošinātām ģimenēm - 30 %
apmērā no maksas par ēdināšanu;
31.3. bērniem invalīdiem – 50 % apmērā no
maksas par ēdināšanu;
31.4. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem - 50% apmērā no maksas
par ēdināšanu.
32. Pabalsts pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas
tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba
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dienas līdz kārtējā mācību semestra (attiecinot
vispārējās izglītības iestāžu mācību semestrus)
pēdējai darba dienai. Sākoties jaunam mācību
semestrim, ģimenei atkārtoti jāiesniedz
dokumenti, lai izvērtētu ģimenes tiesības
atkārtoti saņemt pabalstu.
33. Pabalsts tiek pārskaitīts pirmsskolas izglītības
iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.
X. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot
jaunu mācību gadu
34. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot
jaunu mācību gadu, tiek piešķirts:
34.1. ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par
trūcīgām un izsniedzis to apliecinošu izziņu,
Ls 30,00 apmērā par katru skolnieku;
34.2. ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par
maznodrošinātām, Ls 20,00 apmērā par katru
skolnieku;
34.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem Ls 30,00 apmērā.
35. Pabalstu turpina izmaksāt pēc
pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez
pārtraukuma turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē (pamatskola, vidusskola,
ģimnāzija, vakarskola) vai profesionālajās
skolās un vidusskolās vai tām pielīdzināmās
profesionālās izglītības iestādēs, bet ne ilgāk
kā līdz 21 gada vecumam skolniekiem no
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, līdz
24 gadu vecumam bāreņiem vai bez vecāku
gādības palikušiem bērniem.
36. Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir darbspējīgā
vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek
piešķirts pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas.
Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir nepilnu darba
laiku strādājošs ģimenes (mājsaimniecības)
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos
no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
37. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek
pieņemti no jūlija mēneša pirmās apmeklētāju
pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša
pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
38. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek
izmaksāts uz rokas.
XI. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai
apmaksai
39. Pabalsts medicīnisko izdevumu
daļējai apmaksai tiek piešķirts ir ģimenēm
(mājsaimniecībām), kuras Dienests ir atzinis
par trūcīgām un izsniedzis to apliecinošu
izziņu, un maznodrošinātai ģimenei.
40. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai
apmaksai ir:
40.1. pabalsts medicīnisko pakalpojumu
daļējai apmaksai;
40.2. pabalsts zobu protezēšanas izdevumu
daļējai apmaksai;
40.3. pabalsts endoprotezēšanas izdevumu
daļējai apmaksai.
41. Noteikumu 40.punktā minētos pabalstus
nepiešķir personām, kurām normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā ir piešķirts tādas personas
statuss, kam ir tiesības uz pilnu atbrīvojumu
no pacienta iemaksas.
42. Noteikumu 40.1. un 40.2.punktā minētos
pabalstus piešķir 25% apmērā no izlietotās
summas, bet nepārsniedzot Ls 50 viena

kalendārā gada laikā vienai personai vai Ls
60 viena kalendārā gada laikā vienai ģimenei
(mājsaimniecībai), kurā ir vairāk kā viens
ģimenes (mājsaimniecības) loceklis.
43. Pabalstu endoprotezēšanas izdevumu
daļējai segšanai piešķir 25% apmērā no
endoprotēzes izmaksām, bet nepārsniedzot Ls
250 vienai personai trīs gadu laikā.
44. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz
iesniegums un medicīniskos izdevumus
apliecinoši dokumenti, bet ne vēlāk kā līdz
kalendārā gada 28. decembrim.
XII. Pabalsts aprūpei mājās un pabalsts
uzturam
45. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts
personām pēc ģimenes ārsta un sociālā
darbinieka novērtējuma, līdz Ls 30 apmērā
mēnesī, kuras nesaņem materiālo pabalstu
aprūpei no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras.
46. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz
iesniegums ar ārsta atzinumu.
47. Pabalsts uzturam tiek piešķirts:
47.1. ārkārtas situācijā nonākušajām ģimenēm
līdz Ls30 mēnesī;
47.2.tuberkulozes slimniekiem Ls 1,00 apmērā
dienā ārstēšanās periodā, pamatojoties uz
Tuberkulozes dispansera ārsta izziņu.
XIII. Papildus nosacījumi trūcīgas personas/
ģimenes statusa iegūšanai
48.Izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības)
ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai
par trūcīgu, papildus Ministru kabineta
noteikumos noteiktajam, par īpašumu netiek
uzskatīts:
48.1. zeme (mazdārziņi), kas atrodas ārpus
deklarētās dzīvesvietas un kura platība
nepārsniedz 0,06 ha;
48.2. viens transporta līdzeklis ģimenei ar
bērniem, kam nepieciešams bērnus nogādāt
līdz mācību iestādei;
48.3. viena garāža viena transportlīdzekļa
novietošanai, ja tajā netiek veikta saimnieciskā
darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta.
XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
49. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Inčukalna novada domē.
50. Inčukalna novada domes pieņemto lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
un likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā.
XV. Noslēguma jautājumi
51. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada
1.septembrī.
52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi
spēku zaudē Inčukalna novada domes
2011.gada 19.janvāra saistošie noteikumi
Nr.1/2011 „Noteikumi par Inčukalna novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņikita Kozlovs

Grozījumi Inčukalna
novada domes saistošajos
noteikumos Nr.8/2011
„Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Inčukalna novadā”
Nr.14/2012 (protokols Nr.8 – 34.§.)
Izdoti 2012.gada 18.jūlijā.
Izdarīt Inčukalna novada domes 2011.gada
20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8/2011
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Inčukalna novadā” šādus
grozījumus:
1.Svītrot noteikumu 18.3.apakšpunktu;
2.Svītrot noteikumu 18.4.apakšpunktu.
3.Apakšpunktu 18.2 izteikt šāda redakcijā:
nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un
pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība
ar iesniedzēju.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņikita Kozlovs

Paziņojums par Inčukalna novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
1.redakcijas un Vides pārskata projekta
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
15.08.2012. Inčukalna
novada dome ir pieņēmusi
lēmumu (sēdes protokols
Nr.10, 43.) nodot Inčukalna
novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam 1.redakciju
un Vides pārskata projektu
sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Sabiedriskā apspriešana notiks no
10.09.2012. līdz 22.10.2012.
Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju
un Vides pārskata projektu no 10.09.2012.
līdz 22.10.2012. var iepazīties:
• Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas
iela 4, Inčukalns), pašvaldības darba laikā;
• Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1,
Vangaži), pašvaldības darba laikā;
• Inčukalna novada pašvaldības mājas
lapā www.incukalns.lv.
Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes notiks:
• 20.09.2012. plkst. 15.00 Dienas centrā
„Gauja” (Centra iela 6, Gauja);
• 20.09.2012. plkst. 18.00 Inčukalna Tautas
namā (Atmodas iela 1a, Inčukalns);
• 27.09.2012. plkst. 18.00 Vangažu pilsētas
pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži).
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas
iela 4, Inčukalns, LV-2141) vai Vangažu
pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži,
LV-2136) līdz 22.10.2012.
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DAŽĀDI NOTIKUMI

Grafiti festivāls –šovs un vienlaicīgi arī labi padarīts darbs
1.septembrī Vangažos notika
pirmais “Grafiti festivāls’’, kas
pulcēja 12 grafiti meistarus.

Visas fotogrāfijas www.incukalns.lv

Rudens tuvojas arī bibliotēkā

Foto: Vija Onskule

Rudens jau sevi piesaka-pīlādži tik koši,
ka paši prasās, lai tos noplūc, ziemā tie ļoti
noderēs. Lapas kokiem krāsojas, āboli ar
būkšķi krīt no mazākā vēja pūtiena. No
rīta, uz darbu ejot, gribas siltāk saģērbties.

Arī bibliotēkā rudens. Skolēni „piebira”
bibliotēkā pēc grāmatām, jo skolotāji taču
uzprasīs: „Ko jūs pa vasaru izlasījāt?”
Daudziem mājās ir sakrājušās vecas
avīzes, žurnāli, grāmatas, kuras vairs nav
vajadzīgas, lūdzu, nesiet uz bibliotēku. Mēs
tās nogādāsim uz Līgatnes papīrfabriku.
Tā mēs kaut nedaudz palīdzēsim saglabāt
mežus, jo no šīs makulatūras varēs ražot
papīru. Būsim atsaucīgi!
Grāmatu jaunumi iepriecinās lasītājus:
„400 tūrisma vietas Latvijā”, A.Tauriņa

„Tie, kas uzdrošinās”, L.Lapsas „Dzīvības
un nāves Disnejlendā ”. Romāns „Ceļojošā
cirka gūstekņi” pabeidz A. Kļavja četru
romānu ciklu. Dinamika, interesants
sižets un īpatnēja humora izjūta raksturo
A.Deģa grāmatu „Marijas ielas koķetes”.
R. Martineza romāna „Vienradža ēnas”
varoņi mēģina tikt skaidrībā par to, kas
viņi ir un kas vēlas būt.
Bērniem iegādājāmies „Ķūķis staigā
kājām ”, „Kā dzīvoja toreiz”, „Drošsirde”,
„Ledus laikmets 4” un citas.
Viena no M.Indulēnas „Geišas
pasakām” Neskūpstītā Tasīte:
Viņa bija balta, trausla, smalka un
bezgala mīļa-Tasīte, kas dzīvoja kāda
laimīga ģimenes pāra trauku plauktā. Taču
Tasītes porcelāns bija pārāk maigs, lai to
ik dienas skartu saimnieka lūpas, un viņas
vecāki- tētis-cukurtrauks un mamma-tējkannasaudzēja savu meitu, kā vien varēja, slēpjot
aiz māsām-tasītēm un brāļiem - šķīvīšiem. Un
tomēr agri vai vēlu katrai tasītei pienāk brīdis,
kad viņa iepazīst lūpu pieskārienu. Viņa tam
arī ir radīta.
Reiz tas notika arī ar šo Tasīti. Viņai
nepieskārās ne saimnieks, ne arī viņa sieva.
Tas bija pilnīgi svešs cilvēks, kas smaržoja pēc
spēcīga parfīma un cigaretēm.
Vispirms Tasīte piepildījās ar kaut ko
karstu līdz pašai maliņai, un pa viņas apaļajām

sieniņām nesteidzīgi sāka tecēt verdoša ūdens
pilieni. Gaiss virs tasītes kļuva biezs un mitrs,
bet virtuvi pārņēma pasakains aromāts. Viesis
pieskārās Tasītes osiņai. Tasīte saviļņojumā
sastinga. Viņa baidījās, taču tajā pašā laikā,
būdama piepildīta ar tēju, nepacietībā alka
turpinājuma. Viesis bija tik ļoti izslāpis, ka
pat neiebēra Tasītē cukuru. Viņš uzmanīgi
pietuvināja Tasīti pie lūpām un sāka dzert tik
alkatīgi, it kā tā būtu pēdējā viņa mūžā. Tasīte
juta, kā karstā tēja plūst no viņas prom, bet
no tā nez kāpēc kļuva vien karstāk un karstāk.
Viņa kvēloja un lūdzās, lai tikai šī ekstāze
nekad nebeigtos… Bet viesis ātri nolika viņu
uz šķīvīša un sāka gatavoties promiešanai.
Pa Tasīti notecēja pilīte vēl siltas melnās
tējas. Viņa raudāja nevaldāmas svētlaimes
asaras. Iepazinusi šīs sajūtas, viņa vairs
nevarēja bez tām dzīvot. Viņa neredzēja viesi,
taču vēl joprojām juta viņa roku siltumu. Bet
viņš tikmēr jau vilka savas rupjās ādas apavus.
Viņš gāja prom. Tikai ne to!
Ne vienmēr ir iespējams izpaust emocijas,
kas mūs pārpilda, un šoreiz Tasītes porcelāna
būtība neizturēja un ieplaisāja. Skalojot
no jaunām emocijām apreibušo Tasīti ar
vēsu ūdeni, kas tā arī nespēja atdabūt viņai
skaidru prātu, plaisu ievēroja saimnieks. Viņš
apbēdināts nopūtās un uzmanīgi nolaida Tasīti
atkritumu tvertnē.

M. Aleksejeva

Foto: Jana Bunkus

Ideja par šādu festivālu gaisā virmoja
jau sen – vismaz vairākus gadus, tomēr
katram notikumam ir savs laiks. Turklāt,
jau vairākus gadus tika spriests par to,
ka garāžu siena, kas skatienam paveras
ikvienam, kurš brauc garām Vangažu
pilsētai, nav vizuāli pievilcīga – tā bija
pelēka un smagnēja.
Pasākumā piedalījās 12 dalībnieki –
grafiti mākslinieki. Paveikto vērtēja žūrijas
komisija: Vangažu pilsētas pārvaldes
vadītājs Aivars Nalivaiko, kurš ir šīs
idejas lielākais atbalstītājs, Mūzikas un
mākslas skolas skolotāja Diāna Krieviņa,
Inčukalna novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste Jana Bunkus, kā
arī Alexandroid Malysh, kurš ir grafiti
mākslas aizsācējs Latvijā.
Paldies par atsaucību A.Malysh, kurš
palīdzēja noorganizēt pasākumu Vangažos
un pasniedza specbalvas 1.-5.vietu
ieguvējiem.

Rezultāti: 1.vieta Alvis
Norvaiša un Liene Birkāne,
2.vieta Renārs Caune,
3.vieta Maers, 4.vieta DRG,
5.vieta NIK TBK.
Visi festivāla dalībnieki
saņēma kultūras nama
mākslinieces
Marijas
Jakubovskas sagatavotos
diplomus,
A.Malysh
specbalvas, Inčukalna
novada
pildspalvas,
godalgotās vietas - krūzītes,
Grafiti festivāla 1.vietas ieguvēji Alvis un Liene kopā ar
bet 1.vieta – novada Vangažu pilsētas pārvaldes vadītāju Aivaru Nalivaiko.
lietussargu. Paldies visiem
dalībniekiem, Jūsu darbi
dos krāsainību mūsu pilsētai!
Dienas noslēgumā diskotēkas ietvaros
uzstājās A.Malysh ar hip-hop šovu.
Pēc pasākuma, novērtējot paveikto,
visi bija vienisprātis, ka šāds pasākums
jāturpina realizēt arī nākotnē, bet jau ar
vienotu tēmu, lai garāžu siena kļūtu kā
glezna mūsu pilsētai.
Grafiti meistari zīmēja četras stundas.
Vangažu kultūras nama mākslinieciskās
Rezultāts iespaidīgs un acij tīkams.
daļas vadītāja Evija Ozola
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PA SAM “Gauja” kolektīvam zelta un
sudraba medaļas

par godu jaunajam mācību gadam
Foto: Jana Bunkus

Inčukalna novada Pašvaldības
aģentūra SAM “GAUJA” augustā
piedalījās pirmajās Latvijas
Pašvaldību sociālās aprūpes
institūciju darbinieku Sporta
spēles „Jautrās sporta dienas
2012”.
PA SAM “Gauja” kolektīvs disciplīnā
”Basketbola soda metieni ar regbija
bumbu” ieguva godpilno 1.vietu – zelta
medaļu un disciplīnā “Tuvāk mest” 2.vietu
- sudraba medaļu.
Pasākuma mērķis bija:
• veicināt aktīvu atpūtu sociālo aprūpes
institūciju vadītāju un darbinieku vidū,
veidojot labus savstarpējus kontaktus;
• palīdzēt izprast komandas darba

Ģimeņu sporta diena

1.septembrī Inčukalna sporta kompleksā
norisinājās ģimeņu sporta spēles. Lai arī
laika apstākļi nebija pateicīgi āra spēlēm,
cīņas sparu volejbolā tas nemazināja. 1.vieta
komandai “Jenoti” (Vangaži).

Bija jāveic
disciplīnas.

desmit

dažādas

Šaušanā
precīzākie bija
Reinis Rozentāls,
Aivars Šnikvalds,
Stefānija Lasmane
un Jana Bunkus.
Stafete
“Pilnā pudele”
raisīja
gan
azartu, gan
smieklus.
Pudeli pilnu
visveiklāk
pielēja Marta
B a l o d e ,
Stefānija
Lasmane, Kitija Vāvere, Rinalds Vītols, Aigars
Romals, Edijs Liepiņš un Kalvis Šusters.

Šie resnulīši
bija sumo izklaide
- jautra, bet ne tik
viegla, kā izskatās
no malas.

PA SAM “Gauja” komanda ar saukli:
“Lepni postā, tikli grēkā, stipri vienotības spēkā!”
svarīgumu;
• sajust darba biedra pleca atbalstu;
• izjust prieka, optimisma un
humora labo ietekmi uz savu un arī citu
pašsajūtu;
• iegūt jaunus draugus un sadarbības
partnerus;
• popularizēt dzīves un darba labo
pieredzes apmaiņu kolēģu vidū.
Pasākums norisinajās Ogres novada
Madlienas pagasta stadionā.
Kopumā pasākuma piedalījās 18
komandas un 133 dalībnieki.

Pasākumā
piedalījas
arī kaimiņi
no Mālpils
n o v a d a
M ā l p i l s
SAC.
Par pirmajiem Latvijas Pašvaldību
sociālās aprūpes institūciju sporta spēļu
uzvarētājiem kļuva Saldus novada
Pansionāta „Ābeles” komanda.
Ulla Antona

Vēl sporta dienā savus spēkus varēja
izmēģināt šautriņās (Kristīne Povasere,
Liene Reinfelde, Eduards Strauts, Rainers
Kalniņš, Krists Sakne, Māris Onskulis),
lecamauklā (Linda Utēna, Stefānija
Lasmane, Karīna Tončinska, Rinalds Vītols,
Aigars Romals, Krists Jānis Sakne, Sandis
Kalniņš), kombinācijā (Marta Ūtēna, Sindija
Zimba, Kristīne Povasere, Karīna Tončinska,
Ralfs Ūtēns, Reinis Rozentāls, Krists Jānis
Sakne, Raimonds Millers) un šķēršļu joslā
(Kristīne Povasere, Stefānija Lasmane,
Karīna Tončinska, Markus Umskis, Daniels
Stankēvičs, Markus Aņģis, Kalvis Šusters).
Paldies visiem, kas sportoja, organizatoriem
un tiesnešiem par jauko dienu!
Visas fotogrāfijas www.incukalns.lv
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TIRGUS DIENAS NOVADĀ
Vangažos 22.septembrī
Inčukalnā 14.oktobrī
Daudz laimes skaistajā jubilejā vēlam Vangažu bibliotekārei
Regīnai Haprovai!
Haprovai!
Inčukalna novada domes kolektīvs

GODA NOVADNIEKS 2012
Cienījamie iedzīvotāji! Šogad turpinās aizsāktā tradīcija, kad
mums ir iespēja izcelt mūsu labākos novadniekus un pateikties
viņiem par ieguldījumu novada popularizēšanā un izaugsmē.
Ir sācies balsojums par Goda novadnieku!
1.kārtas norise līdz 13.oktobrim.
2.kārtas norise no 14. līdz 30.oktobrim.
Anketu, noteikumus (tādi paši, kā pagājušajā gadā) un
balsošanas urnas varat atrast
• Inčukalna novada domē un Vangažu pilsētas pārvaldē;
• Vangažu kultūras namā un Inčukalnta Tautas namā;
• visos novada dienas centros.
Anketa un noteikumi arī mājas lapā www.incukalns.lv.
Masiere piedāvā ķermeņa masāžas pakalpojums visa novada
teritorijā. Pensionāriem un cilvēkiem ar kustības traucējumiem
īpaša pieeja. Sīkāka informācija pa tālruni 20447387, Ingrīda.
PASĀKUMI

INČUKALNA TAUTAS NAMĀ

SEPTEMBRĪ
Piektdien, 21.septembrī, pl.17.00
„Valmieras kinostudija 2012” piedāvā šī rudens karstāko notikumu
superjautru un muzikālu bērnu izrādi
TĀLTĀLĀ MEŽA KARNEVĀLS
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas namā un bibliotēkā 2,- Ls, izrādes
dienā 3,- Ls.
Mīļie inčukalnieši!
Pārcilājiet savas un senču pūra lādes vai atmiņu „failus” - vai tik nav
aizķēries kāds krustdūriena tehnikā izšūts darbiņš: glezna, spilvens,
sedziņa. Vēlamies šos darbus celt godā
Miķeļdienā, 29.septembrī, pl.14.00 kopīgā izstādē
„KRUSTIŅŠ, KRUSTIŅŠ, KRUSTDŪRIENS”.
Noteikti savlaicīgi piesakieties vai arī pamudiniet to darīt kādu
kautrīgāku rokdarbnieci. Zvaniet Ingai 29478251 vai Zintai
29628445!
Sestdien, 29.septembrī, pl.19.00
Inčukalna amatierteātris uzsāk 10.darba sezonu
Ar Paula Putniņa izrādi „MILJONĀRA UGUNSVIETA”
Visi mīļi aicināti!
Sestdien, 6.oktobrī
dodamies Rudens velobraucienā
„SVEIKI, ALLAŽI!”
priecāsimies par Čerņausku dižakmeni un ozolu, karsta kritenēm,
kaļķu gravas avotiem, Allažu ev. lut. baznīcu, kazu audzētavu un
zemnieku saimniecību „ Brankas”. Satikšanās pie Inčukalna Tautas
nama pl.10.00.
Līdzi ņemam draugus, labu noskaņojumu un 3,- Ls (dalības maksaieejai apskates objektos un kopīgām pusdienām z/s „Brankas”).

Inčukalna Tautas nams uzsāk jauno 84.sezonu Lielo Dziesmu un Deju
svētku gadu un aicina pievienoties jaunus dalībniekus šādos kolektīvos
Pieaugušajiem:
• Inčukalna jauktais koris „Mežābele” (80.sezona). Vadītājs Vitalis Kikusts
(t.26592633). Nodarbības pirmdienās un ceturtdienās pl.19.00 Inčukalna
pamatskolā. Tiekamies ceturtdien, 27.septembrī, pl.19.00.
• Inčukalna pamatskolas un Tautas nama pūtēju orķestris (30.sezona).
Diriģents V.Kikusts (t.26592633). Nodarbības trešdienās pl.18.30, sestdienās
pl.11.00 un pēc individuāla grafika Inčukalna pamatskolā.
Tiekamies sestdien, 8.septembrī, pl.11.00.
• Senioru koris „Atblāzma” ( 46.sezona). Vadītāja Ņina Kiršteina (t.29478592).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās pl.13.00 Tautas namā. Tiekamies otrdien,
2.oktobrī, pl.13.00.
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši” (17.sezona). Vadītājs Andrs Briņķis
(t.29413203). Nodarbības otrdienās un piektdienās pl.20.00 Tautas namā.
Tiekamies ceturtdien, 27.septembrī, pl.20.00.
• Jauniešu deju kolektīvs vecums līdz 25.gadiem (3.sezona). Vadītājs Andrs
Briņķis (t.29413203). Nodarbības ceturtdienās pl.20.00 un piektdienās pl.19.00
Tautas namā. Tiekamies ceturtdien, 27.septembrī, pl.20.00.
• Sezonas jaunums - Senioru deju kolektīvs no 50 gadu vecuma (1.sezona).
Vadītājs Andrs Briņķis (t. 29413203). Nodarbības ceturtdienās pl.19.00 Tautas
namā. Tiekamies ceturtdien, 27.septembrī, pl.19.00.
• Amatierteātris (10.sezona). Vadītāja Zigrīda Ezeriņa (t. 28253723).
Nodarbības trešdienās pl.19.00 Tautas namā. Tiekamies sestdien, 29.septembrī,
pēc izrādes „Miljonāra ugunsvieta”.
Maksas kolektīvi:
• Bērnu vokālā studija (pirmsskolas vecums). Vadītāja Zanda Krastiņa
(t.26311261). Nodarbības otrdienās un ceturtdienās pl.17.00 un 18.00 Tautas
namā. Pirmā tikšanās ceturtdien, 6.septembrī, pl.17.00.
• Bērnu tautisko deju pulciņš (pirmsskolas vecums). Vadītāja Līga
Dombrovska (t.26456062). Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās pl.17.00
Tautas namā/Bērnudārzā. Pirmā tikšanās trešdien, 3.oktobrī, pl.17.00.
Interešu apvienības:
• Tradicionālā karate grupa (bez vecuma un sagatavotības ierobežojuma).
Vadītājs Uldis Upmanis (t.29363087). Nodarbības svētdienās pl.13.00 Tautas
namā (jau notiek). Bērniem vecumā no 4.-8.gadiem svētdienās pl.13.00-14.00
ir iespēja nodarboties Veselības-karate sekcijā.
• Līnijdeju grupa pieaugušajiem. Vadītājs Aivars Vāvers (t.29234084).
Nodarbības pirmdienās pl.19.00 Tautas namā (jau notiek).
• Līnijdeju grupa pusaudžiem. Vadītāja Kitija Vāvere (t.29575718).
Nodarbības pirmdienās pl.18.00 Tautas namā (jau notiek).
• Mākslinieku kopa. Vadītājs Jānis Zvirbulis (t.67977604). Pirmā tikšanās
29.septembrī pl.14.00.
Visi mīļi aicināti, nāciet pulkā!
Vangažu kultūras nams uzsāk jauno sezonu un aicina pievienoties jaunus
dalībniekus šādos kolektīvos
• Pirmsskolas vecuma bērnu latviešu tautas deju kolektīvs “Pīlādzītis’’ no
3 gadu vecuma. Vadītāja Ilona Petrovska (t.29472304), koncertmeistare Aļona
Kolčina.
• Bērnu vokālais ansasmblis “Karuselis’’ no 3 gadu vecuma, 2 grupas
pirmsskolas un skolas vecuma bērni. Vadītāja Maira Lazdiņa (t.29465444).
• Teātra studija “Pigoriņi” no 5.-12.klasei. Vadītāja Evija Ozola
(t.26312233).
• Sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”. Vadītāja Jana Bunkus
(t.29170955).
• Līnijdejas. Vadītāja Kitija Meikšāne (t.26407541).
• Ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis “Jatraņ’’. Vadītāja Irina
Dukule (t.29861068), koncertmeistare Aļona Kolčina.
• Ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis “Veselka’’. Vadītājs Vasilijs
Litviņuks (t.29175329).
• Krievu kultūras biedrības vokālais ansamblis “Krievu kadriļa’’. Vadītāja
Gaļina Titarenko (t.26060955), koncertmeistare Aļona Kolčina.
• Baltkrievu kultūras biedrības vokālais ansamblis “Žuravka’’. Vadītāja
Ļubova Aleksandrova tel.26715029, koncertmeistare Aļona Kolčina).
• Neatkarīgā estrādes deju grupa “Ciprese”. Vadītāja Ilona Petrovska
(t.29472304).

PASĀKUMI VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ SEPTEMBRĪ
Sestdien, 29.septembrī, pl.14.00
visi seniori mīļi gaidīti pie kafijas tases jauki kopā pavadīt laiku par
godu STARPTAUTISKAJAI SENIORU DIENAI.
Piektdien, 26.oktobrī, pl.17.00
„Valmieras kinostudija 2012” piedāvā šī rudens karstāko notikumu
superjautru un muzikālu bērnu izrādi
TĀLTĀLĀ MEŽA KARNEVĀLS
Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā 2,- Ls, izrādes dienā 3,- Ls.
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