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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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Par to, ko katram no mums nozīmē 
18.novembris, parasti aizdomājamies 
brīdī, kad skan Latvijas himna, kad 
redzam plīvojam valsts karogu un 
kad novembra mēneša īso dienu pus-
tumsā pieminam Brīvības cīņās kritu-
šos 11.novembrī. Mums katram ir pa-
šam sava dzimtene, kas ietilpst mūsu 
Latvijā. Kā es to saprotu? Daudz ne-
domājot par tāliem vēstures notiku-
miem, mums katram ir sava ģimene, 
māja, draugi, dzīves vieta, savi pienā-
kumi un pieķeršanās. Tepat uz vietas. 
Tepat Inčukalnā. Šodien. Patriotisms 
ir jūtas, kādas tās pastāv šodien, jo 
mēs, 21.gadsimtā dzīvojošie, nekad 
nevarēsim tā īsti saprast, kā viss no-
tika 95 vai vairāk gadus atpakaļ. Ne-
var vienkārši mīlēt abstraktu jēdzienu 

„valsts”, bet var mīlēt savu dzimteni. 
Un tam nav nekāda sakara ar nemīla-
miem politiķiem un greizi pieņemtiem 
likumiem, tam ir sakars ar līdzcilvē-
kiem, laikabiedriem, kuriem mums ir 
palaimējies dzīvot blakus.

Tieši tāpēc Tautas namā 
Valsts svētku priekšvakarā, 
15.novembrī, sveicām mūsu 
laikabiedru, krietnu un strā-
dīgu inčukalnieti Edvīnu 
Balodi, Goda novadnieka 
titulu iegūstot. Šogad Ba-
loža kungs ir nosvinējis jau 
80 gadu dzīves jubileju un 
55 gadu kopdzīves jubileju 
ar savu kundzi Valiju. Viņa 
dzīve ir kā piemērs patrio-
tismam – mūžā ir paveikts 
daudz interesanta un no-
derīga. Būdams celtnieks, 
Edvīns ir bijis darbu vadī-
tājs daudzos celtniecības 
objektos Latvijā – Straupē, 
Krimuldā, Saldus rajonā, Bauskas ra-
jonā, Engurē, Rīgā, Inčukalnā. Edvīna 
Baloža vadībā Inčukalnā tika uzcel-
tas divas MRS daudzdzīvokļu mājas, 
katlu māja Saules ielā, mehāniskās 
darbnīcas un attīrīšanas iekārtas. 
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
1993.gadā viņš kļuva par Inčukalna 
zemessardzes vada komandieri. Sā-
kums bija sarežģīts, jo valstī nebija 
kārtības, šeit vēl atradās Padomju 
armija. Zemessardzei tika piešķirtas 
funkcijas, kas robežojās ar tagadējās 
policijas uzdevumiem. Viņi brauca uz 
iedzīvotāju izsaukumiem, nodrošinā-
ja kārtību pasākumos. Inčukalna vads 
bija gan viens no lielākajiem – ap 40 
vīru, gan arī viens no aktīvākajiem.

Edvīns Balodis bija Tautas fron-
tes biedrs, 1991.gada barikāžu un 
Atmodas kustības aktīvs dalībnieks, 
piedalījās arī Kārļa Zāles pieminekļa 
atjaunošanā Inčukalna Vecajos kapos 
1988.gadā. Un kopā ar citiem domu-
biedriem nodibināja Inčukalna māks-

linieku kopu vairāk nekā pirms 10 
gadiem. Sieva Valija brīvajos brīžos 
glezno, bet vīrs fotografē, ko uzsā-
ka darīt jau 15 gadu vecumā. Edvīns 
Balodis ar saviem darbiem ir pieda-
lījies arī izstādēs. Viņam savos 80 
gados joprojām ir aktīva dzīves po-
zīcija, ziedošs īrisu dārzs pavasaros 
un liliju dārzs vasarā, fotoaparāts pie 
rokas, mīloša sieva Valija, divi pieau-
guši bērni – māksliniece Dace Saulīte 
un skolotājs Modris Balodis, pieci 
mazbērni un divi mazmazbērni.

Varam priecāties par to, ka dzī-
vojam vienā pagastā ar vēl dau-
dziem čakliem un aktīviem cilvēkiem, 
kuriem pateicības rakstus svētkos 
piešķīra Inčukalna novada dome: 
sociālā darba veicējām Annai Mačai, 
Valdai Pavlovičai, Martai Rudņikovai, 
Brigitai Lauciniecei; Tautas nama at-
balstītājiem Vitai Ošai, Arnim Miķel-
sonam, Henrijam Joņinam, biedrībai 

„Inčukalna izaugsmei”, Vijai Onskulei 
un sportistiem Edgaram Saulītim, 

Filipam Buhtujevam, Matīsam Sau-
lītim, Ilzei Zucei-Tenčai, Inčukalna 
galda hokeja kluba komandām, Inču-
kalna futbola komandai.

Savus Inčukalna stāstus, no ku-
riem savijas mūsu kopīgā vēsture, 
atnākušajiem zināmus darīja inču-
kalnietes Anita Poprocka, Tamāra 
Mūrniece, Inga Freimane un Irēna 
Ņikitina. Katras stāstītājas emocijas, 
apvienojoties ar it kā ikdienišķiem, 

bet interesantiem faktiem, veidoja 
daudzkrāsainu vēstījumu par to, kas 
katrai no viņām ir dzimtene un Inču-
kalns.

Koris „Mežābele” un pūtēju orķes-
tris (diriģents Vitalis Kikusts, kon-
certmeistare Ieva Kikuste) palīdzēja 
radīt svinīgu noskaņu. Dejotāju pēc-
tecība lika pasmaidīt – vismazākie 

bērņuki, kas spēra savus 
pirmos deju soļus skolotā-
jas Līgas Dombrovskas va-
dībā, tad vidējās paaudzes 

„Virši” ar strauju dejas soli, 
visbeidzot seniori, kuru iz-
veicība liek apšaubīt viņu 
senioru statusu (vadītājs 
Andrs Briņķis).

Savu patriotisma izprat-
ni dzejā parādīja pamat-
skolas daiļlasīšanas kon-
kursa laureātes Samanta 
Asīte, Inese Reinfelde, Ma-
ruta Greidiņa, Madara Mu-
kāne un Ance Miķeslone, 
kuras konkursam sagata-
voja skolotāja Lilita Atare.

Koncertu papildināja Antas Eņģe-
les dziedātās dziesmas. Pēc koncer-
ta māksliniece atzina, ka esot izbau-
dījusi svētku sajūtu, ko pastiprināja 
apziņa, ka visi ir kā savējie. 

Katrs savu dzimteni nes sirdī pats, 
līdzīgi kā patriotismu; mūsu svecītes 
Latvijas kontūras formā pie Tautas 
nama to apliecināja.

Zinta Nolberga  

Vienoti piemiņā...
24.novembrī, kad visā valstī turpinājās sēru dienas sakarā ar traģē-

diju Zolitūdē, lielveikalā „Maxima”, Vangažu iedzīvotāji satikās pilsē-
tas centrā, lai vienotos kopīgā piemiņas brīdī.

23.novembrī sociālajos tīklos Vangažu pilsētas ļaudis sāka izplatīt infor-
māciju ar ierosinājumu svētdienas pievakarē doties uz pilsētas centru un pie 
pilsētas pulksteņa aizdegt svecītes, pieminot 21.novembra traģēdijā bojā 
gājušos.

Ziņa acumirklī ieguva milzīgu popularitāti. Par to liecināja ne tikai tās 
pārsūtīšana neskaitāmiem cilvēkiem, bet arī fakts, ka pie pulksteņa kopu-
mā ieradās vairāk nekā 200 cilvēku. Tika aizdegtas svecītes un nolikti ziedi. 
Iedzīvotāji nāca ne tikai norunātajā laikā, bet vēl ilgi pēc tam.

Nacionālā traģēdija atspoguļojās ikviena sejā, bija dzirdamas lūgšanas, 
nobira pa kādai asarai. Galvenā atziņa, kas izskanēja cilvēku vidū: „Viņi to 
nebija pelnījuši...” Izskanēja cerības, ka atveseļosies cietušie, tika cildināts 
glābēju darbs un neiztika arī bez patiesām dusmām par to, ka vainīgajiem 
par notikušo jāsaņem sods.

Ir patiess gandarījums par iedzīvotāju vienotību tik ārkārtīgi skumjā brīdī. 
Katra svecītes liesma bija apliecinājums, ka šī traģēdija dziļi sirdī skārusi 
ikvienu no mums.

Inčukalna novada dome vēlreiz izsaka visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo 
tuviniekiem un novēl drīzu izveseļošanos cietušajiem. 

Teksts un foto: Jana Bunkus 
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Svecītes deg, pieminot Zolitūdes traģēdijā cietušos un bojāgājušos.

ZIEMASSVĒTKU 
EGLES IEDEGŠANA NOVADĀ

Kas ir tava dzimtene?

Sestdien, 7.decembrī, plkst.17.15 
pie Inčukalna Tautas nama;

Pirmdien, 9.decembrī, plkst.18.00 
pie Vangažu pārvaldes;

Ceturtdien, 12.decembrī, plkst.17.30 
ciemata Gauja bērnu laukumā.

Aicināti visi iedzīvotāji, lai kopā iedegtu svētku egli un 
pavadītu laiku ar dziesmām, rotaļām un cienastu.

Inčukalna pamatskolas patriotiskās dzejas konkursa laureā-
tes piedalījās arī Tautas nama svētku koncertā.

Titula „Goda novadnieks 2013” saņē-
mējs Edvīns Balodis ar dzīvesbiedri 
Valiju
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Kaut mazliet žēl, ka gads ir galā,
Tu tomēr smaidi – jaunais nāk!

Lai laimes daudz, lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!

/K.Skujenieks/

Iestājies Adventes laiks – brīdis pārdomām un izvērtējumam, kā pa-
gājis 2013.gads. Šajā gadā esam ievēlējuši jaunus domes deputātus, su-
minājuši titula „Goda novadnieks” ieguvējus, svinējuši Pašvaldības po-
licijas Inčukalna novada nodaļas gada jubileju, darījuši lielus un mazus 
darbus.

Arī nākamgad strādāsim – ar enerģiju, ar lielāku sparu. Izmantosim 
piedāvātās iespējas un attīstīsimies.

Gaišā noskaņā un mīlošā tuvinieku pulkā 
Ziemassvētku vakaru sagaidīt un

Jaungadu pavadīt Inčukalna novada domes vārdā vēl
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko
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Materiālus apkopoja Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu saga-
tavoja SIA „Siguldas Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusa-
la””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” 
internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti at-
bild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklā-
mu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

6.novembrī dienas cen-
trā „Vangaži” Amatnieku kopa 
atklāja savu pirmo izstādi, 
kuru Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivai-
ko nosauca par iedvesmojošu.

„Šādas izstādes ir noskaņu iz-
stādes, kuras iedvesmo. Ceru, ka 
jūsu izstāde un darbība rosinās 
arvien vairāk iedzīvotājus pie-
biedroties jums, aktīvi darboties 
un apgūt jaunas prasmes. Jo 
vairāk cilvēku jūs pie sevis pie-
saistīsiet, jo pozitīvāks būs sa-
biedrības noskaņojums,” savā at-
klāšanas runā pauda A.Nalivaiko.

Atzinīgus vārdus un laba vēlē-
jumus turpmākai darbībai teica 
arī Inčukalna novada domes So-
ciālā dienesta vadītāja Zinaīda 
Gofmane, Vangažu pilsētas pār-
valdes vadītājs Juris Jakubov-
skis, Inčukalna novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Ludmila 
Vorobjova un projektu vadītāja 
Margita Līce, kura amatniekiem 
atnesa īpaši priecīgu ziņu – patei-
coties projektam, dienas centram 
iegādātas vairākas ierīces, kas 
īpaši noderēs Amatnieku kopas 
vajadzībām.

M.Līce pastāstīja, ka Inčukal-
na novada dome piedalījusies 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atklātā projektu 
iesniegumu konkursā LEADER 
programmā ar mērķi popularizēt 
novadā amatu prasmju apmācī-
bu. „Projekta mērķis ir pilnveidot 
sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūru, izveidojot jaunu pakalpo-
jumu, – apmācīt iedzīvotājus un 
pilnveidot tautas daiļamatniecī-
bas prasmes dažādu vecumpos-
mu iedzīvotājiem. Noslēgusies 

iepirkuma pro-
cedūra, un jau 
tiek iegādātas 
š u j m a š ī n a s , 
overloki, ma-
zās stelles un 

mēbeles, lai to visu ērti izvieto-
tu telpā. Inčukalna novada dome 
cer, ka šis lielais pirkums ļaus 
apmācīt iedzīvotājus un amata 
prasmes kļūs arvien populārākas 
un kvalitatīvākas, un dažās ģime-
nēs tiks uzlabots dzīves līmenis, 
jo būs iespēja pašiem radīt sev 
apģērbus vai pat uzsākt uzņē-
mējdarbību,” uzsvēra projektu 
vadītāja.

Šajā izstādē bija apskatāmi 
origami (jāizceļ Leona Kiščenko 
veidotais Vangažu pilsētas ģer-
bonis), izšuvumi ziemīgās noska-
ņās, dekupāžas stilā veidotas so-
miņas un citi priekšmeti, dažādi 
īpaši filigrāni adījumi un tambo-
rējumi, kā arī pašdarinātas rotas 
u.c. rokdarbi.

Amatnieku kopa, kura darbojas 
dienas centra „Vangaži” paspār-
nē, joprojām aicina ikvienu inte-
resentu pievienoties nodarbībām, 
kas notiek otrdienās plkst.14.00 
Parka ielā 2 (2.stāvā). Iepriek-
šējās zināšanas nav obligātas, 
galvenais ir vēlme un interese 
pašiem apgūt ko jaunu. Tiek gai-
dīti arī tie, kuri citiem var iemā-
cīt kādu amatu, dalīties zināša-
nās un interesantos atklājumos 
amatnieku jomā.

Teksts un foto: 
Jana Bunkus 

Vangažu pilsētas pārvaldes 
telpās 6.novembrī notika Vanga-
žu vidusskolas 12.klases skolnie-
ces Lienes Povaseres radošo dar-
bu izstādes prezentācija, kuras 
laikā meitene pastāstīja arī par 
savu darbu tapšanas vēsturi.

Jaunā māksliniece apguvusi 
savu darbu tehniku pašmācības 
ceļā. Darbi veidoti grafikas teh-
nikā, zīmēti ar pildspalvu, kas 
ir darbietilpīgs process. Daudz 
laika Liene Povasere veltī zīmē-
šanas tehnikas pilnveidošanai. 
Gleznās jaunā māksliniece attēlo 
savas abstraktās domas par da-
žādiem procesiem dabā un reāla-
jā dzīvē. Vislielāko interesi pre-
zentācijas laikā izraisīja šie darbi: 

„Realitātes zudums”, „Klejotāja”, 
„Foto puķe”, „Dzērvju kāzu deja” 
un „Brīvības garša”.

Lienei novēlam daudz ideju jau-
niem darbiem, ar ko iepriecināt 
mākslas cienītājus!

Mākslas darbus apskatīja un ar 
Lieni iepazinās

Ina Zvirbule un 
Jautrīte Siliņa  

Ir pabeigta projekta realizācija!
Saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-

bas fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2007.–2013.gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” 2012.gada 26.septembrī Lau-
ku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības 
pārvalde pieņēma lēmumu par projekta „Straujupītes labā 
krasta labiekārtošana Vangažu pilsētas teritorijā” (projekta 
Nr.12-04-L32100-000011) iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 4860,38. Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai sedz 
90% no projekta attiecināmajām izmaksām LVL 3615,16 
apmērā, Inčukalna novada pašvaldības līdzfinansējums – 
LVL 1245,22. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.04.2013. 
līdz 31.12.2013. Projekta mērķis – labiekārtot Straujupītes 
labo krastu Vangažu pilsētā un pielāgot to iedzīvotāju at-
pūtai.

Projekta īstenošanas rezultātā tika veikta Vangažu pil-
sētas publiskās teritorijas labiekārtošana: nodrošināts te-
ritorijas apgaismojums, Straujupītes labajā krastā uzstādīti 
soli un atkritumu urnas. Realizējot projektu, tika uzlabota 
rekreācijas vide sportiskām un relaksējošām pastaigām, iz-
braucieniem ar velosipēdu vai vienkārši upes tecējuma bau-
dīšanai.

Projekta vadītāja Nataļja Biserova  

Valsts svētkos, 18.novembrī, In-
čukalna Sporta kompleksā notika 
otrais Latvijas čempionāta posms 
florbolā U-10 komandām.

U-10 florbola komanda „Coyote In-
čukalns” šajā čempionāta posmā, kurā 
piedalījās komandas no Liepājas, Ba-
ložiem, Ķekavas, Talsiem un Daudzes, 
izcīnīja trīs ļoti svarīgas uzvaras.

Diemžēl tika piedzīvots arī zaudē-
jums pret čempionāta līderkomandu 
no Talsiem ar rezultātu 5:7 (spēles gai-
tā „Coyote Inčukalns” bija vadībā 5:3).

Mūsu komanda joprojām atro-
das čempionāta tabulas augšgalā ar 
12 punktiem aizvadītajās piecās spēlēs.

Gan spētāji, gan komandas atbals-
tītāji gaida nākamās spēles, lai varētu 

„pārgrauzt” pretinieka aizsardzību.

Vidzemes čempionāts ne 
bez „Coyote Inčukalns” 

„kodumiem”
Vīriešu komanda ir zaudējusi pirmos 

piecus punktus Vidzemes čempionātā, 
bet tas nemazina komandas gribas-
spēku un cīņassparu tālākām spēlēm. 
Pieaugušo komandai „Coyote Inču-
kalns” sešās spēlēs ir sakrāti 13 punkti, 
un tā joprojām atrodas starp līderiem.

Ļoti svarīgi divi punkti tika zaudē-
ti jau gandrīz uzvarētā spēlē, vien 18 
sekundes līdz spēles beigām „Coyote 
Inčukalns” pretinieki prata izlīdzināt 
spēli un vēlāk arī bija pārāki soda me-
tienos.

„Coyote Inčukalns” joprojām gaida 
ierosinājumus un skices komandu 
logo. Skices var iesūtīt trenerim Ģir-
tam Bunkum uz e-pastu girts.bun-
kus@gmail.com. Paldies tiem, kuri 
jau ir to izdarījuši!

Jana Bunkus  

Amatnieku kopai  
iedvesmojoša  
izstāde

Leona Kiščenko origami stilā veidotais 
Vangažu pilsētas ģerbonis – smalks 
un no sirds veidots darbs.

Prieks par jauniem talantiem

„Coyote Inčukalns” turpina „kost” pretiniekiem

Latvijas čempionāta 2.posms florbolā U-10 komandām Inčukalna Sporta komplek-
sā. Inčukalna „koijotēni” pagaidām izcīnījuši četras uzvaras.

Labiekārtotais Straujupītes labais krasts

Liene Povasere pie saviem mākslas 
darbiem

Lienes radošais darbs „Dzērvju kāzu 
deja”
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Straujupītes labā krasta labiekārtošana 
Vangažu pilsētas teritorijā
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• Atcelt nodokļu atbalsta pasā-
kumu (NAP) divām personām 
nekustamā īpašuma nodokļa 
NAP maksājumam.

• Piešķirt personai vienreizēju 
finansiālu atbalstu Ls 100 ap-
mērā no sporta pasākumiem 
paredzētiem līdzekļiem.

• Slēgt ar personu nomas līgu-
mu par Inčukalna novada Tau-
tas nama zāles iznomāšanu 
līnijdeju, hiphop un mūsdienu 
deju treniņiem.

• Neapmaksāt trīs personām 
ceļa izdevumus.

• Apmaksāt ceļa izdevumus uz 
skolu 100% apmērā trīs per-
sonām.

• Piešķirt Vangažu baptistu 
draudzes kristīgās nometnes 
bērniem autobusu un segt ceļa 
izdevumus braucienam uz at-
pūtas bāzi „Gančauskas”.

• Uzdot Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājam pieaicināt 
auditorfirmu un slēgt līgumu 
audita veikšanai SIA „Vangažu 
Namsaimnieks” par periodu no 
2013.gada 8.marta līdz 2013.
gada 31.jūlijam.

• Samazināt SIA „Vangažu Nam-
saimnieks” pamatkapitālu.

• Piešķirt līdzekļus SIA „Vanga-
žu Avots” pamatkapitāla palie-
lināšanai.

• Piedzīt no četrām personām 
nodokļu parādu par īpašumu un 
nokavējuma naudu.

• Piedalīties izsludinātajā atklā-
tajā projektu iesniegumu atlasē 
ar projektu „Kopīgais un atšķi-
rīgais Latvijas un Norvēģijas 
kultūrā”.

• Apstiprināt Inčukalna Tautas 
nama nolikumu.

• Apstiprināt Inčukalna novada 
Vangažu pilsētas Kultūras nama 
nolikumu.

• Apstiprināt Inčukalna novada 
Sporta kompleksa nolikumu.

• Apstiprināt Inčukalna novada 
Bāriņtiesas nolikumu.

• Anulēt ziņas par deviņu personu 
deklarēto dzīvesvietu.

• Pagarināt piecu sociālo dzīvokļu 
īres līgumus ar personām.

• Slēgt zemes nomas līgumu uz 
pieciem gadiem ar divām per-
sonām par mazdārziņa izman-
tošanu.

• Apstiprināt 2013.gada 15.no-
vembra nekustamā īpašuma 
Miera ielā 18, Inčukalnā, Inču-
kalna novadā, izsoles rezultā-
tus, noteikt, ka izsole notikusi 
bez rezultātiem.

Visi domes lēmumi apskatāmi 
mājas lapā  

www.incukalns.lv. 

• Отменить мероприятие налого-
вой поддержки (NAP) для двух 
лиц в отношении платежа нало-
га на недвижимость в соответ-
ствии с NAP.

• Выделить лицу разовую финан-
совую поддержку в размере 
Ls 100 из средств, предусмо-
тренных на спортивные меро-
приятия.

• Заключить с лицом договор об 
аренде в отношении сдачи в 
аренду зала Народного дома 
Инчукалнского края для трени-
ровок по танцам в линию, хип-
хопу и современным танцам.

• Не оплачивать трем лицам до-
рожные расходы.

• Оплатить дорожные расходы 
в школу в размере 100% трем 
лицам.

• Выделить детям христианского 
лагеря Вангажской баптистской 
общины автобус и покрыть до-
рожные расходы на поездку на 
базу отдыха «Gančauskas».

• Поручить председателю думы 
Инчукалнского края пригласить 
аудиторскую фирму и заключить 
договор на проведение аудита 
ООО «Vangažu namsaimnieks» за 
период с 8 марта 2013 года до 
31 июля 2013 года.

• Уменьшить основной капитал 
ООО «Vangažu namsaimnieks».

• Выделить ООО «Vangažu Avots» 
средства на увеличение основ-
ного капитала.

• Взыскать с четырех лиц налого-
вую задолженность за имущество 
и штраф за задержку.

• Принять участие в объявленном 
открытом отборе проектных зая-
вок с проектом «Общее и различ-
ное в культуре Латвии и Норве-
гии».

• Утвердить положение об Инчу-
калнском Народном доме.

• Утвердить положение о Доме 
культуры города Вангажи Инчу-
калнского края.

• Утвердить положение о Спортив-
ном комплексе Инчукалнского 
края.

• Утвердить положение о Сирот-
ском суде Инчукалнского края.

• Аннулировать сведения о декла-
рированном месте жительства 
девяти лиц.

• Продлить с лицами договоры 
аренды пяти социальных квартир.

• Заключить договор аренды зем-
ли на пять лет с двумя лицами в 
отношении использования садо-
вых участков.

• Утвердить результаты состояв-
шегося 15 ноября 2013 года аук-
циона по продаже недвижимого 
имущества по адресу ул. Мие-
ра 18, Инчукалнс, Инчукалнский 
край и определить, что аукцион 
закончился безрезультатно.

Со всеми решениями думы можно 
ознакомиться на веб-сайте 

www.incukalns.lv. 

Domes svarīgākie lēmumi 
novembrī

Важнейшие решения 
думы в ноябре

NOVADA VĒSTIS

Lai gūtu atbildes uz saviem jau-
tājumiem, ikviens var zvanīt uz 
bezmaksas informatīvo tālruni 
80003000 vai rakstīt uz info@eiro.lv, 
vai apmeklēt kādu no daudzajiem 
Finanšu ministrijas Eiro biroja bez-
maksas semināriem.

Iespējams, jūsu pastkastītēs jau 
ir iekritusi eiro avīzīte, kas līdz no-
vembra beigām tika izsūtīta katrai 
Latvijas mājsaimniecībai. Šajā avīzē 
apkopota svarīgākā praktiskā infor-
mācija par eiro. Avīze ir pielāgota 
katram reģionam, piemēram, infor-
mējot par tuvākajām naudas mai-
ņas vietām. Izdevums ir pieejams arī 
krievu valodā, un to var iegūt, vai-
cājot tuvākajā pasta nodaļā.

Gan minēto avīzi, gan virkni citu 
noderīgu, informatīvu materiālu 
elektroniskā formātā var lasīt, ska-
tīt un lejupielādēt interneta lapā 
www.eiro.lv.

Būtiskākie  
fakti par eiro

1. Latvijā pāreja uz eiro notiks 
2014.gada 1.janvārī.

2. Valūtas maiņa notiks pēc 
oficiālā kursa: 1 EUR = 
0,702804 LVL (1 LVL – 
1,42 EUR).

3. Obligātais cenu paralēlās at-
spoguļošanas periods ir 9 mē-
neši no 2013.gada 1.oktobra 
līdz 2014.gada 30.jūnijam.

4. Vienlaicīgas apgrozības pe-
riods, kad varēs norēķināties 
gan latos, gan eiro, atlikumu 
saņemot eiro, ir 2 nedēļas no 
2014.gada 1. līdz 14.janvārim.

5. Latus uz eiro bez maksas va-
rēs apmainīt no 2014.gada 
1.janvāra: 3 mēnešus (līdz 
31.martam) 302 Latvijas Pas-
ta nodaļās (apdzīvotās vietās, 
kur nav banku nodaļu), 6 mē-
nešus (līdz 30.jūnijam) visās 
komercbankās, bet Latvijas 
Bankā – bez termiņa ierobe-
žojuma.

6. Algas un pabalsti tiks izmak-
sāti eiro no 2014.gada 1.jan-
vāra.

7. Uz Latvijas eiro monētām 
reversā būs redzami mūsu 
valsts simboli: tautumeita un 
valsts ģerbonis, bet eiro bank-
notes visās eirozonas valstīs ir 
vienādas.

8. Ar Latvijas eiro monētām va-
rēs maksāt visā eirozonā, bet 
pie mums – ar visu citu valstu 
eiro monētām.

9. Ērtākais savas naudas apmai-
ņas pret eiro veids ir to ieskai-
tīt bankas kontā. Gan Latvijas 
Pasta, gan banku kontos eso-
šo latu konvertācija uz eiro 
2014.gada 1.janvārī notiks 
automātiski un bez komisijas 
maksas.

Latvijas Pasta  
pakalpojumi

Latvijas Pasts sākumkomplektus 
10 latu jeb 14,23 eiro vērtībā iedzī-
votājiem no 2013.gada 10.decem-
bra līdz 31.decembrim tirgos tajās 
pasta nodaļās, kurās nākamgad 
tiks mainīti lati pret eiro, tātad 302 
pasta nodaļās Latvijas reģionos. 
Sākumkomplekti iedzīvotājiem būs 
nopērkami arī visās banku filiālēs, 
kas piedāvā skaidrās naudas pa-
kalpojumus. Vienam iedzīvotājam 
vienlaikus varēs pārdot ne vairāk 
kā piecus sākumkomplektus. Inču-
kalna novada iedzīvotājiem tuvākās 
pasta nodaļas, kurās no 2014.gada 
1.janvāra būs iespējams apmanīt la-
tus pret eiro:

• Inčukalna pasta nodaļa, Mie-
ra iela 2, Inčukalns, Inčukalna 
pag., LV-2141, tālr.67977340;

• Vidzemes šoseja 23, Garkal-
ne, Garkalnes pag., LV-2137, 
tālr.67998340;

• Murjāņu pasta nodaļa, „Jēņi”, 
Murjāņi, Sējas pag., LV-2142, 
tālr.67148602;

• „Pasta māja”, Ragana, Kri-
muldas pag., LV-2144, 
tālr.67978260.

Daži ieteikumi  
drošībai

1. Nelaidiet mājās svešus cilvē-
kus, kuri apgalvo, ka ieradu-
šies saistībā ar eiro ieviešanu.

2. Nepiekrītiet darījumam, kurā 
jums piedāvā izdevīgāku mai-
ņas kursu. Tas ir mēģinājums 

iemānīt viltotu naudu vai ap-
krāpt.

3. Nenēsājiet līdzi lielas naudas 
summas.

4. Naudu dodieties mainīt dien-
nakts gaišajā laikā, vislabāk 
kopā ar kādu draugu vai ra-
dinieku.

Noapaļošanas  
principi

Latu konvertācijā uz eiro uzņēmēji 
un citi pakalpojumu sniedzēji izman-
to Padomes noteikto maiņas kursu no 
latiem uz eiro.

Naudas summas un vērtības nau-
das izteiksmē pēc latu konvertācijas 
uz eiro tiek noapaļotas līdz tuvāka-
jam centam, ņemot vērā trešo zīmi 
aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata 
ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemai-
nās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 
līdz 9, tad cents tiek noapaļots par 
vienu vienību uz augšu.
Piemēri:
Ls 3,25 : 0,702804 = EUR 4,6243333, 
t.i., EUR 4,62
Ls 5,06 : 0,702804 = EUR 7,1997313, 
t.i., EUR 7,20
Gadījumos, ja ievērojat pārkāpumus 
eiro ieviešanas procesā, ziņojiet Pa-
tērētāju tiesību aizsardzības centram.

Kontaktinformācija
Bezmaksas eiro informatīvais 

tālrunis – 80003000,
Latvijas Bankas informatīvais 

tālrunis – 67022300,
Latvijas Pasta informatīvie tālruņi – 

27008001 un 67008001,
Latvijas Komercbanku asociācijas 

tālrunis – 67285189,
Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra tālruņi – 65452554 un 

67388641,
Valsts darba inspekcijas 

konsultatīvie tālruņi – 
67186522 un 67186523,

Valsts ieņēmumu dienesta bezmak-
sas informatīvais tālrunis – 1898,
Finanšu un kapitāla tirgus komisi-

jas tālrunis – 67774800.

Informāciju no www.eiro.lv un 
Finanšu ministrijas Eiro biroja 

apkopoja Inčukalna novada eiro 
koordinatore Anitra Caica  

Propāna gāzes balonu piegāde 
un nomaiņa

Vangažu pilsētas pārvalde informē pilsētas iedzīvotājus, ka SIA „Tropiks–
Ali” no 2013.gada 1.decembra piedāvā bez maksas veikt sadzīvē lietojamo 

propāna gāzes balonu piegādi un nomaiņu Vangažu pensionāriem.
Piegādes dienas: otrdienas, trešdienas, ceturtdienas un piektdienas. Lai 

saņemtu pakalpojumu, tas jāpiesaka pa tālr.25951246 (Jevgeņijs) vismaz 
divas dienas pirms vēlamā nomaiņas datuma.

Vēlreiz svarīgākais 
par eiro

Kā jau visiem zināms, 2014.gada 1.janvārī Latvija pievienosies ei-
rozonai un par mūsu valūtu kļūs eiro. Tuvojoties šim brīdim, lielākajai 
daļai cilvēku svarīgāki kļūst ar jauno valūtu saistīti praktiski jautājumi. 
Iespējams, kāds vēl nav noskaidrojis atbildes uz tādiem svarīgiem jau-
tājumiem kā, piemēram, kad un kur vislabāk mainīt latus un santīmus 
uz eiro vai kā pareizi veikt uzņēmuma pamatkapitāla pārreģistrāciju 
eiro.
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Sestdien, 7.decembrī, plkst.17.15 
laukumā pie Tautas nama novada dome, Tautas nams 
un Labais rūķis ielūdz lielos un mazos inčukalniešus uz 
svētku egles iedegšanu ar dziesmām, rotaļām un cie-
nastu.
Šogad ziema vēl kavējas un sniega pamaz... Eglīte priecā-
sies, ja tu, mazo draudziņ, būsi izgatavojis savu rotājumu 
un svētkos dāvināsi to viņai, iekarot zaļajos, kuplajos za-
ros (darbu ieteicams gatavot no ūdens izturīga materiāla, 
lai tas ilgāk turētos).

Sestdien, 7.decembrī, plkst.18.00 Tautas namā
tradicionālais „Vilku mēneša sadancošanās” koncerts 
un mākslas izstādes „Baltā pasaule” atklāšana. Kon-
certā piedalīsies deju kolektīvs „Virši” ar draugiem – deju 
ansambli „Pērle” un VPDK „Rēvele”, „Oglīte”, „Cīpars” un 

„Sadancis”.
Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 15.decembrī,
Ziemassvētku gadatirgus Inčukalna tirgus laukumā.
Visus tirgotājus, īpaši amatniekus, aicinām savlaicīgi pie-
teikties pie Vijas pa tālr.67977473.
Laikā no plkst.10.00 līdz 13.00:
• jūs sagaidīs tirgus saimniece Līga, kura apstāstīs vi-

sas taisnības par to, ko šeit var dabūt un ko ar to iesākt;
• bērniem būs jautras lustes, rotaļas un citas darīša-

nas pie lielās egles, bet Tautas namā darbosies Rūķu 
meistardarbnīcas – gatavosim Ziemassvētku apsvei-
kumus, eglīšu rotājumus, puzurus un varēs iesaiņot 
pašu sarūpētās dāvanas;

• plkst.11.30 Tautas namā ģimenes ar bērniem tiek aici-
nātas noskatīties 2013.gada latviešu animācijas fil-
mu izlasi „Dzērvenītes sniegā”;

• No plkst.12.00 pret ziedojumu labdarībai tiks dalīta 
kopīgi vārītā vidzemnieku spēka putra.

Piektdien, 20.decembrī, plkst.19.00
Ziemassvētku koncerts „Baltais sapnis”.
Visi mīļi aicināti!

Ceturtdien, 26.decembrī, plkst.11.00 un 13.00
novada bērnu eglīte „Sienāzīša Ziemassvētki”
(Inčukalna novadā deklarētie bērni līdz 6 gadu vecumam 
(ieskaitot), saņems ielūgumus un iespēju saņemt dāvanu 
no paša Salatēva).
Uz pasākumu jūs varēsiet nokļūt ar autobusu plkst.10.15 
pa maršrutu „Gauja” – Indrāni – Kārļzemnieki – Vangažu 
baznīca – Vangažu „Brālis” – Vangažu stacija – „Sēnīte” – 
Inčukalns.

Svētdien, 29.decembrī, plkst.18.00 
Brāļi Jānis un Atis Auzāni ielūdz uz koncertprogrammu 

„Vakariņas uz sešiem” 
(koncerts pārcelts no 23.novembra, iegādātās biļetes de-
rīgas; vairāk informācijas pa tālruni 29478251).

Otrdien, 31.decembrī:
• plkst.23.30 kopīga 2014.gada sagaidīšana 

pie Tautas nama;
• plkst.00.30–05.00 Tautas namā Jaungada balle – 

diskotēka – maskarāde „Labie 80tie”, biļešu cena – 
9,96 €/7,00 Ls, iepriekšpārdošanā ar iespēju rezervēt 
galdiņus – 4,27 €/3,00 Ls.

Sestdien, 4.janvārī, plkst.14.00 novada pensionāru 
Gada balle. Kaspara Antesa un Anatolija Livča muzikāls 
sveiciens. 
Visi mīļi aicināti! 

Sestdien, 18.janvārī, plkst.19.00 
vecā labā Jaunā gada karnevāls „Cirks kā dzīve” 
ar pārsteigumiem.
Ierašanās maskās. Biļešu cena – 4,27 €.

Mēs esam no-
vadnieki – lieli un 
mazi, veci un jauni, 
bagāti un ne tik 
bagāti, mēs dzī-
vojam vienā nova-
dā, esam kaimiņi. 

Bet vai zinām, kā dzīvo mūsu kaimiņi? 
Varbūt vajag palīdzēt, varbūt varam 
palīdzēt?

Uzrakstīšu par to, kā mēs to darām 
Inčukalna novada Invalīdu biedrībā. Bied-
rība ir sabiedriskā labuma organizācija, 
kurai viens no statūtos paredzētajiem 
mērķiem ir labdarība, un jau piecus ga-
dus piedalāmies dažādās labdarības 
programmās gan sadarbībā ar fondu „Zie-
dot.lv”, gan Latvijas Samariešu apvienī-
bu un citām biedrībām un organizācijām. 
Tā mēs varam palīdzēt, sagādājot gan 
pārtiku, gan apģērbu un sadzīves priekš-
metus tiem, kuriem ir grūtāk, kuri nav tik 
bagāti un tik veiksmīgi.

No šā gada oktobra esam uzsākuši vēl 
vienu sadarbības projektu ar Borisa un 
Ināras Teterevu fondu labdarības prog-
rammā „Maizes rieciens”. Šīs program-
mas ietvaros 80 personas pirmdienās un 
piektdienās var saņemt ēdienu.

Labais vairo labo, un 
tā ir noticis arī ar mums, 
jo Latvijas jaunieši, kuri 
dzīvo un strādā Īrijā, 

atsūtīja apģērbu, rotaļlietas un arī pārti-
ku. Tā ir neatsverama palīdzība, par kuru 
varam pateikties Ievai Melderei. Viņa au-
dzina trīs bērnus un tomēr atrada laiku 
labajiem darbiem. Ar Ievu varam pamatoti 
lepoties, jo viņa ir mūsējā – inčukalniete. 
Viņas māte Aija Liniņa jau no biedrības 
dibināšanas dienas ir darbojusies kā brīv-
prātīgā, un esam pateicīgi par viņas ne-
savtīgo palīdzību.

Biedrībā visi darbojas brīvprātīgi, bez 
atalgojuma, bet varu droši teikt, ka nav 
lielāka gandarījuma par to, ka varam no 
visas sirds palīdzēt, neprasot – kas man 
par to būs?

Jau ilgāku laiku man prātā skan Vizmas 
Belševicas dzejolis par gulbjiem.

Spārni
Tad, kad septembra nemiers
No purva sauc dzērves laukā,
Kanāla gulbjiem apgriež spārnus.
Kā pie mums naktīs nāk
Tās lidmašīnas un vilcieni,
Ar kuriem nav lidots
Un braukts vēl ne reizi, –
Tā pie gulbjiem sapņos nāk
Spārni.
Augšā –
Baltu, spīdīgu spalvu,

Apakšā –
Mīkstām, pūkainām dūnām,
Kur sasildīt knābi
Vēsajās rudens naktīs.
Spārni –
Stiprie un drošie!
Noturīgie!
Ja ķirzakai norausi asti,
Tā ataugs.
Bet īsāka.
Gulbjiem spārni ataugs.
Bet īsāki.
Ar katru rudeni.
Ar katru griezienu.
Skatieties –
Labsirdīgi vīri ar zilām acīm
Kanāla malā apgriež sapņus.
Bet, kad pavasarī
Ieraugu gulbjus
Balti izslietiem kakliem,
Es nezinu, vai tas vairs ir skaistums,
Ja tas jāpērk par tādu cenu!

Kaut nekad neviens neapgrieztu „mūsu 
spārnus” ar negribēšanas, nopēluma vai 

nesapratnes šķērēm.
Valda Pavloviča

P.S. Inčukalna „Novada Vēstis” redakcija 
vēlas pateikties Inčukalna novada Invalīdu 
biedrībai par sirsnīgo un patieso koncertu, 
kas tika sarīkots par godu integrācijas 
centra „Mūsmājas” 5.dzimšanas dienai 
28.novembrī Inčukalna Tautas namā. 

Decembris ir ne vien gada pēdējais 
mēnesis, bet arī laiks, kad atskatīties 
uz paveikto – kas bijis labs, kas vēl vei-
cams priekšdienās. Novembrī bibliotēku 
apmeklēja mūsu jaukie lasītāji – helovī-
nēni, lai no bibliotēkas aizbaidītu visus 
mošķus, lai bibliotēkai turpmāk veiktos 
vēl labāk un mums izdotos to paplašināt. 
Jaunieši ieradās skaistās maskās un ar 
dziesmu, par ko saņēma našķus.

Vēl bibliotēku apciemoja pirmsskolas 
izglītības iestādes „Minka” mazie „ezī-
ši” ar audzinātājām Santu un Vivitu, kuri 
ļoti gribēja iepazīties ar skaisto grāmatu 
pasauli. Viņi aplūkoja jaunākās grāmatas 
un bibliotēkas tehniku. Mazajiem „ezī-
šiem” ļoti patika muzikālās grāmatas un 
mašīnu stūrītis.

Gaujas lasītājus aicinām apmeklēt 
Gaujas dienas centru, jo tur pieejams 
jaunu grāmatu pievedums. Mīļš paldies 
Ingai par sadarbību!

Decembrī bibliotēkās varēsiet aplūkot 
grāmatu izstādes par maskām, to gata-
vošanu un krāsošanos masku gājieniem. 
Parasti gada nogalē ļoti pieprasīta ir 
dzeja par Jauno gadu un Ziemassvētkiem, 
un šādu dzejas grāmatu izvēle mums ir 
liela – gan mazajiem, gan lielajiem pie-
mērota. Tāpat atradīsiet arī grāmatas ar 
skaistiem apsveikuma pantiņiem, kurus 
izmantot kartiņu rakstīšanai.

Ir iegādātas jaunas grāmatas:
• V.B.Kamerona „Ziemassvētku suņi” – 

stāsts par to, kā pārvēršas Džosa dzī-
ve, kad kaimiņš palūdz pāris nedēļas 
pieskatīt viņa suni;

• A.Pārksas romāns ar brīnišķīgu siže-
tu „Ar mīlestību nepietiek” ir autores 
labākais darbs un stāsta par triju sie-
viešu dzīvēm, kas savijas vienā pave-
dienā;

• amerikāņu rakstnieks Patriks Rotfuss 
tiek saukts par jauno fantāzijas žan-
ra zvaigzni, un šoreiz jūsu vērtēju-

mam piedāvājam viņa romānu „Vēja 
vārds”;

• I.Braža autobiogrāfiskajā grāmatā 
„Minoksa mantinieki” varēsiet la-
sīt gan par autora personisko dzīvi, 
gan par Latvijas likteni, gan rūpnīcu 
VEF – tās attīstību un darbiniekiem;

• Laima Muktupāvela-Kota savā jau-
najā grāmatā „Matilde un Terēze 
jeb Kā būt Te, Tur un Citur” kopā ar 
savām mazmeitām Terēzi un Matil-
di dodas ceļojumā un piedzīvo īstus 
brīnumus;

• grāmatā „Zaļā dzīve” ir labas ide-
jas, kā papildināt savu ēdienkarti un 
uzlabot pašsajūtu, piemēram, dze-
rot ātri pagatavojamos kokteiļus, ir 
iespējams nodrošināt organismu ar 
nepieciešamajām barības vielām, iz-
vadīt toksīnus, atbrīvoties no kāres 
pēc saldumiem un kofeīna, uzlabot 
garastāvokli un sejas krāsu, kā arī 

atbrīvoties no liekajiem kilogramiem; 
šī grāmata ir slavena visā pasaulē, 
tulkota 26 valodās un, iespējams, 
kādam būs labs padomdevējs.

Arī mazajiem lasītājiem esam iepir-
kuši jaunas grāmatas, tāpēc nāciet uz 
bibliotēku un izvēlieties sev saistošāko 
lasāmvielu.

Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais 
gads, kad vēlamies, lai mājās valda tīrī-
ba un mājīgums. Ja vēlaties atbrīvoties 
no saturiski novecojušiem un apputēju-
šiem iespieddarbiem, tad konteiners pie 
bibliotēkas gaida jums vairs nevajadzī-
go makulatūru.

Lai jums gaišas domas, cerību 
piepildījums un mīļums no saviem vis-
tuvākajiem. Dalīsimies mīlestībā ne 
tikai ar bērniem un mazbērniem, bet arī 
vecākiem un kaimiņiem. Lai mīlestība 
vairo skaistumu!

Bibliotekāre M.Aleksejeva 

Decembris  
Inčukalna  
Tautas namā

Par spārniem

„Ezīši” bibliotēkā ar audzinātājām

Decembrī gatavojamies svētkiem
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2013.gada DECEMBRIS 5NOVADA VĒSTISSAISTOŠIE NOTEIKUMI

Saistošie noteikumi Nr.17/2013 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes 
mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2013.gada 18.septembra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 50.§)

1. Saistošie noteikumi nosaka Inčukalna pašvaldības aģentūras 
„Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas un bezskaidras naudas norēķinu veidā ar 
kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajam 
budžetam, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu 
saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2013.gada 16.janvāra Inčukalna novada domes saistošie noteikumi 

Nr.1/2013 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.1, 2.§).
6. Skaidras naudas maksājumiem, kuri vienlaicīgas apgrozības periodā veikti latos, piemēro 2013.gada 16.janvāra Inčukalna 

novada domes saistošos noteikumus Nr.1/2013 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas 
pakalpojumiem”.

Novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Pielikums 
2013.gada 18.septembra Inčukalna novada domes  saistošajiem noteikumiem Nr.17/2013

Pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi
Nr.
p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi Mērvienība Cena euro 
(bez PVN)

1. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā gulošiem klientiem 1 personai diennaktī 13,79
2. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā paaugstināta komforta 

istabās
1 personai diennaktī 15,21

3. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pārējiem klientiem 1 personai diennaktī 12,72

4. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā smagi kopjamiem klientiem 1 personai diennaktī 17,07

Novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.19/2013 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.8/2011 „Par maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Inčukalna novadā””
Apstiprināti ar Inčukalna 
novada domes
2013.gada 16.oktobra 
sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Inčukalna novadā” šādu 
grozījumu:
• Izteikt noteikumu 2.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „2.1. tās ienākumi uz 

katru ģimenes locekli, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, un pen-
sionāru vai invalīdu ģimenēm bez darbaspējīgām personām pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz EUR 213,00;”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.18/2013 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr.15/2012 „Sociālās palīdzības pabalsti Inčukalna novadā un 
papildu nosacījumi trūcīgas personas/ģimenes statusa noteikšanai””
Apstiprināti ar 
Inčukalna novada 
domes
2013.gada 
16.oktobra sēdes 
lēmumu

Saistošie noteikumi Nr.20/2013 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.24/2012 „Materiālās palīdzības piešķiršanas 
kārtība Inčukalna novadā””
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2013.gada 16.oktobra sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.24/2012 „Materiā-
lās palīdzības piešķiršanas kārtība Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 5.punktu sekojošā redakcijā: „5. Rehabilitācijas pabalsts 

bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības tiek piešķirts 1 reizi gadā 
EUR 100,00 apmērā.”;

2. Izteikt noteikumu 7.punktu sekojošā redakcijā: „7. Pabalsts ārkārtas situācijās 
(stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kas saistīti ar ve-
selības problēmām) tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu 
radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits 
valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams 
minimālo izdevumu segšanai līdz EUR 427,00 apmērā vienai ģimenei (mājsaim-
niecībai), neizvērtējot tās ienākumus.”;

3. Izteikt noteikumu 10.punktu sekojošā redakcijā: „10. Apbedīšanas pabalsts 
tiek piešķirts par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir 
bijusi Inčukalna novada administratīvā teritorija, EUR 143,00 apmērā.”;

4. Izteikt noteikumu 13.punktu sekojošā redakcijā: „13. Dzimšanas pabalsts tiek 
piešķirts par katru jaundzimušo bērnu, kura vecāku pēdējā deklarētā dzīvesvie-
ta ir Inčukalna novada administratīvā teritorija, EUR 171,00 apmērā. Pabalsts 
tiek izmaksāts vienam no vecākiem, kurš aprūpē bērnu.”;

5. Izteikt noteikumu 20.punktu sekojošā redakcijā: „20. Pabalsts politiski repre-
sētām personām tiek piešķirts vienu reizi gadā – 25.martā, Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienā, līdz EUR 43,00 apmērā.”;

6. Izteikt noteikumu 22.punktu sekojošā redakcijā: „22. Pabalsts personai ar pir-
mās grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti un personai ar invaliditāti kopš 
bērnības Ziemassvētkos tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 29,00 apmērā.”;

7. Izteikt noteikumu 24.punktu sekojošā redakcijā: „24. Pabalsts cienījama ve-
cuma personām tiek piešķirts EUR 29,00 apmērā 75., 80., 85., 90. un pēc tam 
katru gadu jubilejā.”;

8. Izteikt noteikumu 26.punktu sekojošā redakcijā:„26. Dienests, neizvērtējot 
personas ienākumus, var piešķirt personai vienreizēju materiālo atbalstu Zie-
massvētkos:
26.1. pensionāriem, kuri ievietoti aprūpes centros, līdz EUR 8,00 paciņām,
26.2. pirmsskolas vecuma bērniem paciņām līdz EUR 8,00 vienam bērnam,
26.3. materiālais atbalsts aizbildņu ģimenēm līdz EUR 29,00 katram bērnam.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Par grozījumiem Inču-
kalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2012 

„Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā””
Apstiprināti ar Inčukalna 
novada domes 2013.gada 
16.oktobra sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sabied-
risko kārtību Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 5.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „5.1. Izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro:”;
2. Izteikt noteikumu 5.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „5.2. Uzliek naudas 

sodu līdz septiņdesmit diviem euro:”;
3. Izteikt noteikumu 5.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „5.3. Par 4.1.6.punktā 

noteikto prasību neievērošanu personai, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir 
sasniegusi 14 gadu vecumu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
septiņdesmit diviem euro. Ja persona pārkāpumu izdarīšanas brīdī nav sasnie-
gusi 14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu pie atbildības sauc personas ve-
cākus vai viņa likumīgos pārstāvjus.”;

4. Izteikt noteikumu 5.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „5.4. Par 4.1.5.punktā 
noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 
viens simts četrdesmit trīs euro, bet juridiskām personām līdz septiņi simti 
divpadsmit euro.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru  
likuma 2.panta otro daļu, 17.panta 

otro un ceturto daļu Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pan-
ta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, likuma 

„Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 14.panta sesto daļu, „Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumu”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta ses-

to 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

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr.15/2012 „Sociālās palīdzības pabalsti Inčukalna 
novadā un papildu nosacījumi trūcīgas personas/ģimenes 
statusa noteikšanai” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 4.16.apakšpunktu sekojošā redak-

cijā: „4.16. vientuļš pensionārs vai persona ar invalidi-
tāti – nestrādājošs, deklarējies un dzīvojošs vienatnē 
pensionārs vai persona ar invaliditāti, kura ienākumi 
nepārsniedz EUR 285,00 mēnesī;”;

2. Izteikt noteikumu 18.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„18.1. brīvpusdienas skolēniem (trūcīgām un maznodro-
šinātām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm, kuru 
ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes 
locekli);”;

3. Izteikt noteikumu 18.4.apkašpunktu sekojošā redakcijā: 
„18.4. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai 
(trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī vien-
tuļiem pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 
285,00 mēnesī);”;

4. Izteikt noteikumu 21.punktu sekojošā redakcijā: „21. 
Audžuģimenei tiek piešķirts vienreizējs pabalsts mācību 
līdzekļu iegādei EUR 43,00 apmērā katram bērnam.”;

5. Izteikt noteikumu 22.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„22.1. mājokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), ja 
tā atzīta par trūcīgu ģimeni, izmaksā skaidrā naudā vai 
pārskaita pakalpojuma sniedzējam EUR 43,00 apmērā 
mēnesī līdz 5 mēneši apkures sezonas laikā;”;

6. Izteikt noteikumu 22.2.apakšpunktu sekojošā redakci-
jā: „22.2. mājokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), ja 
tā atzīta par maznodrošinātu ģimeni, izmaksā skaidrā 
naudā vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam EUR 29,00 
apmērā mēnesī līdz 5 mēneši apkures sezonas laikā;”;

7. Izteikt noteikumu 22.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„22.3. vienatnē dzīvojošam nestrādājošam pensionāram, 
nestrādājošai personai ar 1. vai 2.grupas invaliditāti 
un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, 
kura ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 mēnesī, izmak-
sā skaidrā naudā vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam 
EUR 29,00 apmērā mēnesī līdz 5 mēneši apkures sezo-
nas laikā;”;

8. Izteikt noteikumu 27.punktu sekojošā redakcijā: „27. 
Brīvpusdienas līdz EUR 29,00 mēnesī tiek piešķirtas:”;

9. Izteikt noteikumu 27.1.apakšpunktu sekojošā redakci-
jā: „27.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm un maznodro-

šinātām ģimenēm, kā arī no daudzbērnu ģimenēm, kuru 
ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes 
locekli;”;

10. Izteikt noteikumu 34.punktu sekojošā redakcijā: „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, EUR 43,00 apmērā par 
katru skolnieku;
34.2. ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par maznodro-
šinātām, EUR 29,00 apmērā par katru skolnieku;
34.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem EUR 43,00 apmērā.”;

11. Izteikt noteikumu 39.punktu sekojošā redakcijā: „39. 
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai tiek 
piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā 
arī vientuļiem pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz 
EUR 285,00 mēnesī.”;

12. Izteikt noteikumu 42.punktu sekojošā redakcijā: „42. 
Noteikumu 40.1. un 40.2.punktā minētos pabalstus 
piešķir līdz EUR 72,00 viena kalendārā gada laikā vie-
nai personai vai EUR 86,00 viena kalendārā gada laikā 
vienai ģimenei (mājsaimniecībai), kurā ir vairāk kā viens 
ģimenes (mājsaimniecības) loceklis.”;

13. Izteikt noteikumu 43.punktu sekojošā redakcijā: „43. 
Pabalstu endoprotezēšanas izdevumu daļējai segšanai 
piešķir līdz EUR 356,00 vienai personai trīs gadu laikā.”;

14. Izteikt noteikumu 45.punktu sekojošā redakcijā: „45. 
Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts personām pēc 
ģimenes ārsta un sociālā darbinieka novērtējuma, līdz 
EUR 43,00 apmērā mēnesī, kuras nesaņem materiālo 
pabalstu aprūpei no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras.”;

15. Izteikt noteikumu 47.punktu sekojošā redakcijā: „47. 
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts 
ārkārtas situācijā nonākušajām ģimenēm līdz EUR 
43,00 mēnesī.”;

16. Izteikt noteikumu 47.1.punktu sekojošā redakcijā: 
„47.1.  pabalsts uzturam tiek piešķirts tuberkulozes 
slimniekiem EUR 2,00 apmērā dienā ārstēšanās pe-
riodā, pamatojoties uz Tuberkulozes dispansera ārsta 
izziņu.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Izdoti saskaņā ar
 likuma „Par pašvaldībām”43.panta 

trešo daļu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu
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Saistošie noteikumi Nr.27/2013 „Par grozījumiem Inčukal-
na novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2010 

„Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un 
darbības noteikumi””
Apstiprināti ar Inčukalna novada 
domes 2013.gada 16.oktobra sēdes 
lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Inču-
kalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi” šādus 
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 8.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „8.2. Par 5.3.1.apakš-

punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro nau-
das sodu fiziskām personām līdz EUR 72,00, bet juridiskām personām līdz 
EUR 143,00.”;

2. Izteikt noteikumu 8.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „8.3. Par 7.5.punktā 
noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskām personām no 
EUR 72,00 līdz EUR 350,00, bet juridiskām personām no EUR 143,00 līdz 
EUR 1400,00.”;

3. Izteikt noteikumu 8.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „8.4. Par 5.3.2.apakš-
punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskām perso-
nām no EUR 8,00 līdz EUR 15,00, bet juridiskām personām no EUR 15,00 līdz 
EUR 72,00.”;

4. Izteikt noteikumu 8.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „8.6. Par 5.3.4.apakš-
punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu no EUR 72,00 
līdz EUR 350,00.”;

5. Izteikt noteikumu 8.7.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „8.7. Par 5.3.6., 7.10. 
un 7.15.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu 
līdz EUR 72,00.”;

6. Izteikt noteikumu 8.8.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „8.8. Par 7.2.apakš-
punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas 
sodu līdz EUR 350,00.”;

7. Izteikt noteikumu 8.9.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „8.9. Par 7.3.apakš-
punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas 
sodu līdz EUR 15,00.”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.25/2013 „Par grozījumiem Inčukal-
na novada domes saistošajos noteikumos Nr.14/2010 

„Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uztu-
rēšanu un apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā””
Apstiprināti ar Inčukal-
na novada domes
2013.gada 16.oktobra 
sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.14/2010 „Par teri-
torijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu aizsardzī-
bu Inčukalna novadā” šādu grozījumu:
• Izteikt noteikumu 21.punktu sekojošā redakcijā: „21. Par izvairīšanos no pie-

nākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju atbildība iestājas saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2 pantu. Par pārējo saistošo 
noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fi-
ziskajām personām līdz EUR 350,00, juridiskajām personām – līdz EUR 1400,00.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.22/2013 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr.18/2009 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un  
izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Inčukalna novadā””
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2013.gada 16.oktobra sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.18/2009 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un 
izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Inčukalna novadā” šādu grozījumu:

• Izteikt noteikumu 20.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „20.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajam var uzlikt 
naudas sodu no EUR 15,00 līdz EUR 72,00.”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.23/2013 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.13/2010 „Inčukalna novada transporta būvju aiz-
sardzības noteikumi””
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2013.gada 16.oktobra sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.13/2010 „Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības 
noteikumi” šādu grozījumu:
• Izteikt noteikumu 9.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „9.2. Par šajos noteiku-

mos minēto prasību pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas var tikt sodītas 
ar naudas sodu līdz EUR 72,00.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Domes priekšsēdētājs A.NalivaikoSaistošie noteikumi Nr.24/2013 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr.5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas 
kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2013.gada 16.oktobra sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķirša-
nas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „2.2. Kopējā pašvaldības palīdzība – līdzfinansējums šo no-
teikumu 2.1.punktā norādīto pasākumu veikšanai – nevar vienai dzīvojamai mājai pārsniegt EUR 2134,00 un to dzī-
vojamā māja var saņemt vienu reizi.”.

2. Izteikt noteikumu 1.pielikumu sekojošā redakcijā:

1.pielikums 
Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5/2012  (Apstiprināti ar 2012.gada 21.marta

Inčukalna novada domes lēmumu  (protokols Nr.3, 28.§))
Inčukalna novada domei

Dzīvojamās mājas ……………………………………………………. (adrese)
………………………………… (iesniedzēja tiesiskais statuss/amats) 
………………………………… (vārds uzvārds/nosaukums) 
………………………………… (personas kods/reģistrācijas Nr.) 
…………………………………………………………… (iesniedzēja adrese) 
………………………… (tālrunis) 

IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības palīdzību – līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamajā mājā 

……………………………………………………………………………… (adrese).
Dzīvokļu skaits ………; Dzīvokļu (atsevišķais īpašums) kopējā platība ……… m2;
Kopējā ieguldījumu summa …………………EUR; 
Plānotais pašvaldības palīdzības – līdzfinansējuma apjoms atbalstāmajām aktivitātēm ……………………EUR; 
Plānotais/veiktais renovācijas darbu ilgums (mēnešos) ……… mēn.
Iesniegtie obligātie pielikumi:
□ dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecināta kopija;
□ dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma kopija;
□ dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegta izziņa par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmēru 
par pēdējiem 12 mēnešiem;
□ būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
□ līguma kopija par energoaudita veikšanu;
□ energoaudita samaksas dokumentu kopijas;
□ līguma kopija par tehniskās apsekošanas veikšanu;
□ tehniskās apsekošanas samaksas dokumentu kopijas;
□ līguma kopija par renovācijas būvprojektu vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas darbu 
veikšanu;
□ renovācijas būvprojektu vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas darbu veikšanas darbu 
samaksas dokumentu kopijas;
□ līguma par renovācijas darbu veikšanu kopija;
□ Darbu izpildes pārskata Nr.1 (Forma Nr.2) kopija.

___ .___. 20___.
………………………………………………………………………………………… 
(amats)  (paraksts)  (vārds uzvārds)
Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.26/2013 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr.10/2010 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numu-
ru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem 
izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā””
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2013.gada 16.oktobra sēdes lēmumu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku nu-
muru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Inčukalna 
novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 26.punktu sekojošā redakcijā: „26. Par neesošu plāksni vai noteikumu prasībām neatbilstošas 
plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts raks-
tisks brīdinājums un noteikts termiņš, divi mēneši, pārkāpuma novēršanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek pie-
mērots naudas sods EUR 8,00 apmērā.”;

2. Izteikt noteikumu 27.punktu sekojošā redakcijā: „27. Ja nekustamā īpašuma, kā adresācijas objekta, nosaukums ir 
oficiāli pārdēvēts vai numurs mainīts, precizētās plāksnes jānomaina divu mēnešu laikā. Šī noteikuma neievērošanas 
gadījumā tiek piemērots naudas sods EUR 8,00 apmērā.”;

3. Izteikt noteikumu 28.punktu sekojošā redakcijā: „28. Par tīšu ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, māju numuru 
vai nosaukumu plākšņu, kā arī stabu, uz kuriem tās izvietotas, bojāšanu, vainīgajai personai tiek piemērots naudas 
sods EUR 29,00 apmērā.”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Saistošie noteikumi Nr.30/2013 „Par grozījumiem sais-
tošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Inčukalna novada 
pašvaldības budžetu 2013.gadam””
Apstiprināti ar Inčukalna 
novada domes 2013.gada 
19.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.11, 48.§)

1. Palielināt Inčukalna no-
vada domes pamatbudžeta ieņēmumus par 195 450 latiem. Pielikums Nr.1.

2. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām 
un ekonomiskajām kategorijām. Pielikums Nr.2.

3. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta izdevumus par 195 450 la-
tiem. Pielikums Nr.3.

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu
un 43.panta pirmās daļas 5.punktu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43.panta pirmās daļas 9. un 

11.punktu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu

un 43.panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām”15.panta pirmās daļas 2.punktu,

21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 43.panta trešo daļu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14., 21., 
46.p. un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 

15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 
11. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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No ceturtdienas, 5.decembra,
Ziemassvētku izstāde „Sētā 
nāk rūķīt’s ar dāvanu maisu”.
Organizē pensionāru biedrība.
Atklāšana ceturtdien, 5.de-
cembrī, plkst.12.00.

Sestdien, 7.decembrī, 
plkst.18.00
bērnu diskotēka.
Ieeja – Ls 0,60 (EUR 0,85).

Pirmdien, 9.decembrī, 
plkst.18.00
egles iedegšana pie pārvaldes 
ēkas.
Piedalīsies bērnu vokālais an-
samblis „Karuselis”, sieviešu 
vokālais ansamblis „Kaprīze”, 
soliste Liene Nesteroviča. Vie-
sosies Rūķis.

Svētdien, 15.decembrī,
trīs īsfilmas par kosmosu 

„Planetarium 3D” (krievu val.).
Seansi plkst.13.00, 14.30, 
16.00 un 17.00.
Ieeja – Ls 2 (EUR 2,85). Bi-
ļešu iepriekšpārdošana Kul-
tūras namā katru dienu pēc 
plkst.15.00.

Piektdien, 20.decembrī, 
plkst.18.00
pašdarbības kolektīvu uzve-
dums „Zvaigžņotie Ziemas-
svētki”. 
Piedalās tautas deju kolektīvs 

„Pīlādzītis”, estrādes deju gru-
pa „Ciprese”, bērnu vokālais 
ansamblis „Karuselis”, teātra 
studija „Pigoriņi”.

Sestdien, 21.decembrī, 
plkst.12.00
deju skolas „Nataly” un Rīgas 
Krievu teātra aktieri muzikālā 
izrādē bērniem „Sniega kara-
liene” (krievu val.).
Ieeja – Ls 5 (EUR 7,11), cenā 
iekļauta Ziemassvētku dāvana.

Svētdien, 22.decembrī, 
plkst.18.00
Ziemassvētku izrāde „Šuvēja 
noslēpums” (krievu val.).
Organizē krievu baptistu drau-
dze.

Ceturtdien, 26.decembrī, 
plkst.15.00 un 17.00
pašvaldības eglītes bērniem 

„Sienāzīša Ziemassvētki”.
Ieeja ar ielūgumiem.

Otrdien, 31.decembrī, 
plkst.24.00
Jaungada nakts diskotēka.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir 
projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē 
biedrības „Norden” asociācija, bet Lat-

vijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs 
sabiedrībā ar Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu Literatūras centru. Zie-

meļvalstu Bibliotēku nedēļa Latvijā 
norisinājās jau 16.reizi. Tās galvenais 
mērķis ir Ziemeļvalstu literatūras 
un kultūras iepazīšana. Bibliotēkās 
notiek lasījumi, stāstu stāstīšana un 
literatūras izstādes. Gada vistumšā-
kajā laikā bibliotēkās Ziemeļvalstīs un 
Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedeg-
tas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta 
grāmata.

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku ne-
dēļas tēma ir „Ziema Ziemeļos”. 14.no-
vembrī Vangažu bibliotēkā notika 

„Lielā lasīšanas diena”. Mēs lasījām 
fragmentus no Ingas Borgas grāmatas 

„Ziema pie Plupa”. Bērnu labā lasīša-

nas prasme bija apbrīnas vērta, grā-
mata tika lasīta ar lielu aizrautību un 
prieku. Priecēja arī teicamas Ziemeļ-
valstu ģeogrāfijas zināšanas. Grāmata 
mūs iepazīstināja arī ar tādiem ne tik 
pazīstamiem dzīvniekiem kā zebieksti, 
āmriju un lemingu.

Vēlamies atzīmēt pasākuma aktī-
vākos dalībniekus: Viktoriju Teterovs-
ku, Beatrisi Konstvu, Ēriku Bukovsku, 
Viktoriju Kuzminu, Sigitu Stepanovu, 
Rimantu Stelmačonoku, Miķeli Tete-
rovski, Marku Rezniku un Ņikitu Me-
zencevu. Paldies viņiem!

Vangažu pilsētas bibliotēkas 
bibliotekāres 

Novembris bija īpašs mēnesis Latvi-
jai un Vangažiem. Latvijai, jo Lāčplēša 
diena un Latvijas valsts 95.gadadie-
na, Vangažiem, jo svinējām Vangažu 
22.dzimšanas dienu. Lai atcerētos šos 
notikumus, Vangažu vidusskolas mu-
zejā iekārtota izstāde. Arī mūsu vidū 
dzīvo, strādā un mācās Brīvības cīņu 
dalībnieku bērni, mazbērni, mazmaz-
bērni un mazmazmazbērni.

Atvērto durvju dienā izstādi apmek-
lēja pilsētas iedzīvotāji, bet ikdienā to 

aplūko skolēni. Ar patiesu interesi tika 
vērota Vangažu izaugsme, pārvērtības, 
novērtēts Vangažu rūpnīcas devums 
Latvijas celtniecībā. Senākas un jau-
nākas fotogrāfijas vēsta par to, cik ātri 
viss mainās.

Paldies visiem, kuri apskatīja izstā-
di. Novēlu skolēniem mācīties tā, lai 
savās darba gaitās viņi Latviju varētu 
atgriezt Eiropas turīgāko valstu vidū!

Vangažu vidusskolas skolotāja,
muzeja vadītāja Olga Suta 

Inčukalna novada pašvaldība īsteno Igauni-
jas – Latvijas pārrobežu programmas projektu 

„Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma 
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” 
(saīsinājumā „Riverways”) kopā ar 39 citiem 
reģiona partneriem no Latvijas (Kurzemes, Rīgas 
un Vidzemes reģionu pašvaldībām un organizā-
cijām) un Igaunijas (Dienvidigaunijas reģiona un 
Rietumigaunijas reģionu pašvaldībām un organi-

zācijām) un projekta vadošo partneri – Kurzemes 
plānošanas reģionu.

Projekta mērķis: uzlabot apstākļus ilgtspējīgai 
ūdens tūrisma attīstībai un konkurētspējas palie-
lināšanai ūdens tūrismam.

Kopējais projekta budžets: 2 168 674,77 EUR, 
taču Inčukalna novada aktivitātēm atvēlēti 
20 000,00 EUR, no kā 83% ir ERAF līdzfinansējums, 
5% VARAM līdzfinansējums un atlikušie 12% paš-
valdības finansējums. Inčukalna novadā projekta 
ietvaros tiks labiekārtotas divas vietas Gaujas 
upes krastā.

Projekta galvenās aktivitātes: ierīkot divas 
atpūtas un pieejas vietas Gaujas upes krastā 

ūdens tūrisma attīstībai. Pirmā vieta ir 
paredzēta Inčukalna pagastā netālu no 
Vangažu evaņģēliski luteriskās baznī-

cas, Gaujas upes krastā uzstādot galdu ar soliem, 
ugunskura vietu ar katla turētāju un informācijas 
stendu ar kartes planšeti. Otrā vieta ir 2 km no 

„Sēnītes”, Gaujas krastā. Šis Gaujas upes krasts 
ir lieliska rekreācijas teritorija ar vērtīgiem dabas 
ainavas skatiem, kas veicinātu tūrisma attīstību.

Projekta īstenošanas termiņš: 24 mēneši (no 
15.01.2013. līdz 14.01.2015.).

Vairāk informācijas par projektu: www.rpr.gov.lv → 
„RPR projekti” → „Riwerways”.

Inčukalna novada domes projektu koordinatore
Nataļja Biserova 

Mūsu Latvijai šogad apritēja 
95.dzimšanas diena. Mēs katrs esam 
kā zīda pavediens uz sarkanbaltsar-
kano sirdi, mūsu šūpuli – Latviju! No 
katra no mums sirds straujāk sitas, 
tai siltāk kļūst. Šai svētku laikā mūsu 
pilsētas iedzīvotāji parādīja, cik ļoti 
mīl savu pilsētu un valsti. To atspo-
guļoja daudzie pasākumi svētku laikā. 
Pasākumi tika veltīti gan pilsētai, gan 
Latvijai dzimšanas dienā.

Šī īpašā svētku noskaņa sākās ar 
pilsētas svētku koncertu, kur pieda-
lījās visi mūsu pilsētas pašdarbības 
kolektīvi. Katrs kolektīvs bija ļoti 
gatavojies un ieguldījis lielu darbu, 
lai sniegtu savus priekšnesumus vis-
augstākajā līmenī. Par kolektīvu snie-
guma augsto, māksliniecisko kvalitāti 
liecina 2013.gada sasniegumi skatēs 
un konkursos. Pasākuma scenāriju 
caurvija fakti par pilsētas vēsturi. Pla-
šāk paraudzīties uz pilsētas vēsturi 
varēja Vangažu vidusskolas muzejā, 
kurā pilsētas svētkos bija atvērto 
durvju diena.

Svētku nedēļa turpinājās ar Lāčplē-
ša dienas atzīmēšanu pie Vangažu 
vidusskolas ar dziesmām, pūtēju or-
ķestra spēli, dzeju un daudzām sve-
cīšu gaismiņām. Visā svētku nedēļas 
garumā notika Amatnieku kopas iz-
stāde „Mēs savai pilsētai” Parka ielā, 
mākslinieces Ingūnas Lindes darbu 
izstāde Vangažu pārvaldē, grāmatu un 

rokdarbu izstāde „Ieskaties rakstos...” 
pilsētas bibliotēkā.

Svētku nedēļas kulminācija bija 
valsts svētkiem veltītais svinīgais 
sarīkojums un Zigfrīda Muktupāve-
la grupas „Gūtmans” koncerts, kuru 
skatītāji uzņēma ar patiesu prieku un 
atsaucību. Šā gada Goda novadnieka 
titulu saņēma Kornēlija Kiščenko, ar 

atzinības rakstiem par labiem panā-
kumiem tika apbalvoti mūsu pilsētas 
pārstāvji dažādās jomās – sportā, kul-
tūrā, izglītībā un savā profesionālajā 
darbībā.

Svētku vakara noslēgumā pulcējā-
mies uz atraktīvu un jauku svētku bal-
li. Ar pacilātību un īstu svētku sajūtu 
pavadījām šo nedēļu, aktīvi darbojo-
ties paši un priecājoties arī par citu 
izdarīto.

Mākslinieciskās daļas vadītāja 
Evija Ozola 

Vangažu  
pilsētas 
Kultūras 
nama plāns 
decembrim

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa Vangažu bibliotēkā

Skolas muzejā

Starptautisks projekts ūdens tūrisma attīstībai

Svētki pilsētai un Latvijai!

Rit grāmatas „Ziema pie Plupa” lasīšanas process.

Bijušā Vangažu pilsētas iedzīvotāja A.Strazda mantojums – glezna „Skats uz ezeru”

 Tiek godināta šī gada titula „Goda novadnieks” ieguvēja Kornēlija Kiščenko (centrā).
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic 
novembra 75, 80, 85, 90... gadu jubilārus, 

vēlot labu veselību un možu noskaņojumu!

SLUDINĀJUMI

LASĪTĀJA VIEDOKLIS

Sirsnīgā, mīļā sieva, dāsnā māmiņa, 
saprotošā vecmāmiņa, omulīgā 
vecvecmāmiņa – Veneranda!

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.

Gads tavā gaitā nav bijis par lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.

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

Rudens ir tavs laiks, tavas dzimšanas dienas (14.novembris) jubileja! 
Viss ir gaišs, jo tu mums esi. Tevī ir saulīte. Māmiņ, mēs paldies tev sakām!

Novēlam labu veselību, daudz enerģijas un prieka. Mēs iekrāsosim tavu 
pasauli ar mirkļiem, kuri dara tevi laimīgu, kaut tās ir tikai sekundes simt-
daļas! Lai kļavu lapu zelts un kastaņu salūts priecē tavā krāšņajā jubilejā!

Tevi jubilejā sveic vīrs Antons, dēls Juris ar sievu Janu un mazmeitu 
Kristīni, meita Olga, mazdēls Māris ar sievu Anitu un mazdēliņu Matīsu, 
mazdēls Raivis ar sievu Egitu un mazmazdēlu Antonio.

Pārdodu un piegādāju ar pašizgā-
zēju beramās akmeņogles – 125 Ls 
par tonnu ar piegādi. Tālr.26376844

Muzikants (balss, sintezators) 
spēlē visu laiku labāko latvie-
šu mūziku dažādos saviesīgos, 

privātos un publiskos pasākumos. 
Tālr.25985566 (Dainis)

Atdodu nevajadzīgus gāzbetona pa-
neļus. Aptuvenais izmērs 6 x 1,2 x 
0,2 m. Atrodas Vangažos. Pašiem 

jābrauc pakaļ. Tālr.29828239

Katru dienu mēs dodamies sev 
katram tik ierastajās gaitās un ik pa 
laikam iegriežamies kādā no novada 
rīkotajiem pasākumiem. Tajā brīdī, 
redzot kori, orķestri vai dejotājus 
uzstājoties priekšnesumos, dažs 
neviļus aizdomājas, ka pats varētu 
būt daļa no šiem kolektīviem. Tāpēc 
neslāpēsim šo domu, bet to īstenosim.

Jau desmit gadus es darbojos 
Inčukalna novada pūtēju orķestrī, un 
šajā rudens sezonā man tika dota 
lieliska iespēja uzsākt korista gai-
tas novada korī „Mežābele”. Tā bija 
pirmā reize, kad beidzot bija jādzied 
pa īstam. Kā jau ierasts, es devos pie 
diriģenta Vitaļa Kikusta, tikai šoreiz ne 
kā orķestrants, bet jau kā korists, lai 
pārbaudītu, kāds balss grupa atbilst 
man. Izrādās – baritons. Kaut arī pie 
kolektīvajiem mēģinājumiem šo dau-
dzo gadu laikā orķestrī esmu pieradis, 
tomēr uz pirmo kora mēģinājumu tik un 
tā devos nedaudz nobijies un satrauc-

ies, jo ko gan es tur darīšu, ja pat īsti 
dziedāt vēl nemāku. Tomēr es tur de-
vos, jo zinu, ka, lai iemācītos ko jaunu, 
ir jāsāk kas jauns, kā arī Inčukalnā visi 
kolektīvi vienmēr sagaida ar smaidu 
un padomu. Man liekas, ka tieši tur 
slēpjas tā darbības kvalitāte, degsme 
un prieks, kuru tu iegūsti, esot starp 
šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem.

Es sāku visu šo lietu no nulles, bet 
jau pēc diviem mēnešiem man bija 
iespēja uzstāties pirmajā koncertā ar 
kori. Kaut arī es baidījos no nezināmā, 
tomēr devos un sāku dziedāt, jo manī 
bija iekšējā vēlme iemācīties to darīt 
pareizi. Mums taču nav jābaidās no 
tā, ko mēs nezinām un nepazīstam, 
tāpēc ir jāizmanto ikviena iespēja, 
kura tiek piedāvāta mūsu novadā, lai 
lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku. 

Ir tikai jāatrod savi mērķi un vēlmes, 
kuras vēlamies īstenot, jo Inčukalns 
piedāvā tik daudz iespēju. Galvenais 
ir ticēt sev un darīt, ja arī nesanāk, 
tad iegūtā pieredze būs tikai pozitīva. 
Tā dos jaunus mērķus un ambīcijas, 
kuras vēlēsimies sasniegt, jo pieļautās 
kļūdas liek domāt racionālāk un 
pareizāk.

N e p a m ē ģ i n o t  m ē s  n e k a d 
neuzzināsim, ka to varam. Ja mēs gri-
bam, tad mēs varam paveikt it visu, ti-
kai ir jātic sev. Ar savu gribasspēku ikvi-
ens var celt šo novadu, būt daļa no tā, 
būt daļa no kāda fantastiska kolektīva, 
kā pateicību saņemot cilvēku smaidus, 
aplausus un patiesus vārdus.

Ticēsim sev, darīsim labu, un labais 
nāks pie katra no mums!

Henrijs Joņins  

Cienījamais M.Jaunupa kungs!
Ņemot vērā, ka jau vairākkārt 

domes sēžu laikā es Jums esmu 
aizrādījis, ka nav pieļaujami sē-
des laikā izteicieni, kuri varētu būt 
dažādi interpretējami. Mēs abi no 
ievēlēšanas brīža esam publiskas 
personas, bet domes sēdes ir pub-
liska telpa. Jūs atsaucaties uz vār-
da brīvību, bet gribētos atgādināt, 
ka pat demokrātiskās valstīs vār-
da brīvība nav absolūta un pastāv 
leģitīmi iemesli, lai to ierobežotu. 
Piemēram, neviens, pamatojoties 
uz baumām, nedrīkst apgalvot, 
ka persona ir veikusi noziedzīgu 

nodarījumu. Tāpat ir sodāmas dar-
bības, kad godu un cieņu aizska-
roša izteiciena pamatā ir bijušas 
nevis ziņas, bet kādas personas 
viedoklis. Pie tam Krimināllikums 
paredz pat brīvības atņemšanu par 
jebkuru godu un cieņu aizskarošu 
izteicienu izplatīšanu plašsaziņas 
līdzekļos.

Es uzskatu, ka ar šādiem pil-
nīgi nepamatotiem izteicieniem 
20.11.2013. Inčukalna domes sē-
des laikā Jūs viennozīmīgi cen-
tāties graut manu reputāciju In-
čukalna novada iedzīvotāju acīs. 
Jūsu izteicieni varētu tikt interpre-

tēti kā morālā kaitējuma apzināta 
nodarīšana citai publiskai personai.

Uzskatu (tāpēc šo vēstuli rakstu 
publiski), ka nav pieļaujama publis-
kas personas neslavas celšana, kas 
pat robežojas ar apmelojumiem.

Ļoti ceru, ka turpmāk Jūs ievēro-
siet arī ētikas principus un atturēsie-
ties no pilnīgi nepamatotu viedokļu 
paušanas publiskajā telpā. Jo jeb-
kurš vēlētājs sagaida no deputā-
tiem ētisku uzvedību, nevis baumu 
izplatīšanu. Neaizmirsīsim, ka mēs 
neesam tirgus laukumā, bet gan In-
čukalna novada domes sēdēs.

Ar cieņu, Igors Purmalis  

...Bet varbūt laime ir tā, ka esam,
Bezgala alkas dvēselē nesam.

Atrodam, zaudējam, ņemam un dodam,
Vējos un puteņos aizsegu rodam.

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa (RPP INN) 
saņēmusi 77 izsaukumus, no tiem:
1. sadzīves konflikti, kas saistīti ar 

ģimeni vai kaimiņiem – 17;
2. sabiedriskās kārtības nodrošināša-

na citu iestāžu dabā (NMP, Sociā-
lais dienests, VUGD utt.) – 4;

3. sabiedriskās kārtības pārkāpumi 
(kautiņi, guļošie, alkohola lietoša-
na, trokšņošana) – 22;

4. cita informācija – 13;
5. par dzīvnieku apdraudējumu – 4;
6. par noziedzīga nodarījuma izdarī-

šanu (pret īpašumu, pret personas 
veselību) – 9;

7. par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 
8.

RPP INN uzsākusi 123 lietvedības, 
no tām:
1. uz iesnieguma pamata – 2;
2. par Latvijas valsts karoga pacel-

šanas veida un kārtības pārkāpša-
nu – 116;

3. par citiem pārkāpumiem – 5.

RPP INN sastādījusi 7 administra-
tīvā pārkāpuma protokolus pēc Inču-
kalna novada saistošiem noteikumiem 
un 93 administratīvā pārkāpuma pro-
tokolus pēc LAPK. Kopā 100 adminis-

tratīvā pārkāpuma protokolus, no 
tiem:
1. par alkohola lietošanu vai atraša-

nos alkohola reibuma stāvoklī sa-
biedriskā vietā – 9;

2. par dzīvošanu Latvijas Republikas 
(LR) teritorijā bez derīga personu 
apliecinoša dokumenta – 1;

3. par dzīvošanu LR teritorijā bez dek-
larētas dzīvesvietas – 3;

4. par apzināti nepamatotu speciālo 
dienestu izsaukšanu – 1;

5. par sīko huligānismu – 1;
6. par dzīvnieku turēšanas noteikumu 

pārkāpšanu – 1;
7. par pārkāpumiem Ceļu satiksmē – 

46;
8. par Latvijas valsts karoga pacelša-

nas veida un kārtības pārkāpšanu – 
28;

9. par citiem pārkāpumiem – 10.

RPP INN sastādījusi 10 adminis-
tratīvā pārkāpuma protokolus – pa-
ziņojumus par apstāšanās un stāvē-
šanas noteikumu pārkāpšanu.

RPP INN reģistrējusi 14 iesniegu-
mus.

Dzīvnieku patversmē „Mežavairogi” 
nogādāti 7 dzīvnieki.

RPP INN nogādājusi 2 personas 
savā dzīvesvietā vai patversmē.  

DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Spēks ir mūsos pašos

Reģionālās pašvaldības policijas  
Inčukalna novada nodaļas atskaite par 
2013.gada novembri

Vangažu ev.lut. draudze sveic novada iedzīvotājus Ziemas-
svētkos un aicina uz dievkalpojumiem Vangažu baznīcā:

• 3. Adventē, 15.decembrī, plkst.14.00 ar kora „Mežābele” 
piedalīšanos;

• 4. Adventē, 22.decembrī, plkst.14.00 ģimenes dievkalpo-
jums ar svētdienas skolas izrādi „Sniegotie dārgumi”.

Autobuss plkst.13.10 pa maršrutu: Inčukalna Tautas nams – Gauja – Vangaži – 
Vangažu baznīca.

• Otrdien, 24.decembrī, plkst.16.00 Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums 
(Ziemassvētku dziesmu programma no plkst.15.30).

Autobuss plkst.14.00 pa maršrutu: Inčukalna Tautas nams – Gauja – Vangaži – 
Vangažu baznīca.

„Un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.”
     /Luk./


