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

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

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

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

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

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

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

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

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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Jau piecus mēnešus SIA „Vanga-
žu Namsaimnieks” vada Elvijs No-
vickis. Šajā intervijā par E.Novicka 
pirmajiem iespaidiem, darbiem un 
nākotnes plāniem. 

Iepazīstiniet, lūdzu, ar sevi mūsu 
novada iedzīvotājus.

Esmu absolvējis Latvijas Univer-
sitātes Ekonomikas fakultāti, iegūtā 
specialitāte – komerczinības. Pēdējo 
10 gadu laikā esmu strādājis gan ne-
kustamā īpašuma nozarē, kur ieguvu 
pieredzi vairāku nekustamo īpašumu 
projektu attīstīšanā, pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā, gan darbā, kas bija 
saistīts ar Eiropas struktūrfondu ad-
ministrēšanu. Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūrā un Latvijas Vides 
investīciju fondā ieguvu vērtīgu piere-
dzi projektu izvērtēšanā, kā arī pro-
jektu fizisko pārbaužu organizēšanā 
un veikšanā tādiem projektiem, kuri 
saistīti ar būvniecību, kā arī ar iekārtu 
un tehnoloģiju iegādi.

Kādi ir pirmie iespaidi, uzsākot 
darbu „Vangažu Namsaimniekā”?

Iepazīstoties un apbraukājot Van-
gažus, pirmais iespaids radās par 
pilnībā neizmantotajām iespējām Ei-
ropas struktūrfondu līdzfinansējuma 
piesaistīšanā daudzdzīvokļu māju 
renovācijai. Uz to brīdi nevienai no 
daudzdzīvokļu mājām nebija veikta 
renovācija, kas liecina par iedzīvotāju 
zemo aktivitāti sava īpašuma uzlabo-
šanā.

Valdes priekšsēdētāja pienāku-
mus pildāt jau piecus mēnešus. Kas 
ir izdarīts šajā laikā?

Augustā tika uzsākti pirmās daudz-
dzīvokļu mājas renovācijas darbi Gau-
jas ielā 16, kurus veiksmīgi pabeidzām 
novembra beigās. Projekta izstrāde 
notika vēl iepriekšējā uzņēmuma va-
dītāja laikā.

Konstatējot to, ka lielākā daļa 
Vangažu daudzdzīvokļu māju dzīvok-
ļos uzstādīto karstā ūdens skaitītāju 
nebija verificēti, piesaistījām uzņēmu-
mu, kurš piedāvāja lētāko cenu. Jau 
vairākus mēnešus notiek intensīva 
skaitītāju pārbaude un nomaiņa, kā 
arī skaitītāju rādījumu salīdzināšana. 
Jau pirmās pārbaudes deva rezultā-
tus, atklājot dažādus pārkāpumus.

Pagājušajā rudenī vairākās mājās 
tika izremontētas kāpņu telpas, vei-
cām auksto un karsto ūdensvadu no-
maiņu un apkures sistēmas remont-

darbus. Turpinājām karstā ūdens un 
apkures sistēmu maģistrālo vadu sil-
tināšanas darbus, kuri Vangažos jau ir 
veikti 80% apmērā.

Ņemot vērā trūkumus pagājušajā 
apkures sezonā Inčukalnā un Gaujā, 
veicām visus priekšdarbus, lai saga-
tavotos kārtējai apkures sezonai.

Cenšoties samazināt sadzīves at-
kritumu izvešanas izmaksas, esam 
vienojušies ar jauno atkritumu ap-
saimniekotāju par kārtību, kādā tiek 
kontrolēti un saskaņoti atkritumu iz-
vešanas apjomi.

Tika izstrādāti skiču projekti Gaujas 
katlumājas rekonstrukcijai un jaunas 
katlumājas būvniecībai Inčukalnā, kā 
arī tika sagatavota visa nepieciešamā 
projektu dokumentācija iesniegšanai 
LIAA.

Kāda ir situācija apsaimnieko-
šanas un apkures jautājumos šajā 
ziemas sezonā?

Lielākā daļa Vangažu daudzdzī-
vokļu māju ir celtas vairāk nekā 
pirms 40 gadiem, un ir tikai loģiski, 
ka ar katru gadu pasliktinās mājas 
konstrukciju tehniskais stāvoklis. Ar 
lielākajām problēmām, kuras sagādā 
māju sliktais tehniskais stāvoklis, ie-
dzīvotāji saskaras tieši ziemas perio-
dā. Un bieži vien, lai veiktu nepiecie-
šamos remontdarbus, ir jāgaida līdz 
apkures sezonas beigām. Arī tekošo 
jumtu remontdarbu veikšana ziemas 
periodā ir ierobežota, tāpēc vasarā 
veicamos darbus kopā ar dzīvokļu 
īpašniekiem vajadzētu plānot jau ta-
gad. Arī daudzdzīvokļu māju balkoni 
ir sliktā tehniskā stāvoklī. Piesaistot 
sertificētus speciālistus, šogad veik-
sim balkonu tehnisko apsekošanu, 
pēc kuras informēsim iedzīvotājus 
par to stāvokli un nepieciešamajām 
remontdarbu izmaksām. Balkoni ir 
mājas kopīpašums, tāpēc pašiem 
dzīvokļu īpašniekiem būs jāizlemj, 
kad un par kādiem līdzekļiem veikt 
remontdarbus.

Vai ir gaidāmas apsaimniekoša-
nas un siltuma tarifa izmaiņas?

Ministru kabinets ir apstiprinājis, 
ka no 1. janvāra tiek paaugstināta 
minimālā darba alga. Tā kā lielu daļu 

„Vangažu Namsaimnieka” darbinieku, 
kuri ir iesaistīti teritoriju uzkopšanā 
un namu apsaimniekošanā, ietekmē-
ja šīs minimālās darba algas izmai-
ņas, bijām spiesti Vangažos paaug-
stināt apsaimniekošanas tarifu uz 
0,53 EUR/m2.

Ja runājam par siltuma tarifiem, tad 
šobrīd pastiprināti sekojam līdzi siltu-
ma ražošanas izmaksām Inčukalnā un 
Gaujā, kur „Vangažu Namsaimnieks” 
ar zaudējumiem jau otro sezonu pie-
gādā iedzīvotājiem siltumu. Siltuma 
tarifs Inčukalnā un Gaujā nav pārska-
tīts jau 7 gadus, tāpēc, izanalizējot šīs 
apkures sezonas rādītājus, lemsim 
par siltuma tarifa paaugstināšanas 
nepieciešamību. Iepriekšējo gadu lai-
kā biežā siltuma piegādātāju maiņa 
arī liecina par to, ka šobrīd spēkā 
esošais siltuma tarifs nenosedz visas 
ar siltuma ražošanu saistītās izmak-
sas. Inčukalna un Gaujas lielās katlu-
mājas ir novecojušas gan fiziski, gan 
tehnoloģiski, tāpēc ir nepieciešami 
bieži remontdarbi. Pagājušajā rudenī 

„Vangažu Namsaimnieks” sagatavoja 
un iesniedza visu nepieciešamo do-
kumentāciju LIAA, lai varētu preten-
dēt uz Eiropas struktūrfondu pēdējās 
kārtas līdzfinansējumu katlumāju un 
siltumtrašu rekonstrukcijai.

Kāda ir situācija ar parādnie-
kiem?

Lielais parādnieku skaits un dau-
dzu gadu laikā izveidojusies lielā pa-
rādu summa, protams, ierobežo mūsu 
uzņēmuma saimniecisko darbību.

Aktīvi turpinām strādāt ar debito-
ru parādniekiem, izsūtot pirmstiesas 
brīdinājumus par parāda atmaksu un 
iesniedzot tiesā prasības par parā-
du piedziņu. Pēc kārtējo pirmstiesas 
brīdinājumu nosūtīšanas daļa parād-
nieku ierodas pie mums, lai vienotos 
par parāda apmaksas grafiku. Tiem 
parādniekiem, kuri nereaģē uz izsūtī-
tajiem pirmstiesas brīdinājumiem un 
neizrāda interesi par parāda atmaksu, 
tiek ierosināts tiesvedības process, 
kas beidzas ar parāda piedziņas no-
došanu tiesu izpildītājiem un dzīvokļa 
pārdošanu izsolē. Pagājušajā gadā 
izsolē tika pārdoti 14 parādnieku dzī-
vokļi. Pieredze rāda, ka vairumā gadī-
jumu pēc dzīvokļu pārdošanas izsolē 
tos iegādājas maksātspējīgi īpašnieki.

     Tāpēc aicinu iedzīvotājus, kuriem 
kādā brīdī rodas grūtības apmaksāt 
tekošos rēķinus, jau laikus griezties 
pie mums. Mūsu attieksme ir ļoti pre-
timnākoša, tāpēc vienmēr atradīsim 
risinājumu, kā palīdzēt iedzīvotājiem.

Kādi ir ieguvumi, renovējot 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas?

Dzīvojamās mājas, kuras ir celtas 
pēckara periodā, ir ar zemu siltuma 

noturību, jo siltums aukstā laikā aiz-
plūst caur plānajām sienām, nesiltinā-
tiem pagrabu, bēniņu un jumtu pārse-
gumiem. Kopā ar siltumu nelietderīgi 
aizplūst arī lielie maksājumi par reālo 
siltuma patēriņu dzīvokļa apkurei. Lai 
panāktu gan mazākus rēķinus par sil-
tumu, gan vienlaikus savestu kārtībā 
savu īpašumu, kas ekspluatācijā ir 
vairāk nekā 40 gadu, iespēja ir tikai 
kompleksa mājas renovācija. Dzī-
vokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka pēc 
kompleksas mājas renovācijas lielāki 
maksājumi par šobrīd esošajiem ne-
veidosies, jo sasniegtais siltuma ietau-
pījums noteiktā laikā ļaus apmaksāt 
visus izdevumus, kas saistīti ar mājas 
renovāciju. Iedzīvotāji noteiktu laiku 
turpinās maksāt tikpat lielus rēķinus 
kā iepriekš, taču tie būs kā investīcija 
savā īpašumā gan paaugstinot savu 
komfortu, gan ievērojami paaugstinot 
sava sakārtotā īpašuma tirgus vērtību.

Vai šobrīd kādas mājas iedzīvotāji 
plāno veikt mājas renovāciju?

Pagājušā gada pavasarī veiktā ie-
pirkuma rezultāti par daudzdzīvokļu 
mājas renovāciju Dārzu ielā 14 bija par 
dārgu, lai bankas piekristu to finansēt. 
Lai nezaudētu LIAA līdzfinansējumu, 
rudenī pagarinājām ar LIAA noslēgtā 
līguma termiņu un atkārtoti veicām 
iepirkumu, kura rezultātā ieguvām 
daudz lētāku būvniecības izmaksu pie-
dāvājumu. Ja izdosies visu saskaņot 
ar banku, tad jau šajā pavasarī varētu 
sākties šīs mājas renovācijas darbi.

Šobrīd citu māju iedzīvotāji nav bi-
juši tik aktīvi, lai nonāktu līdz projekta 
iesniegšanai LIAA. Vairākām mājām 
iepriekšējos gados bija uzsākta pro-
jektu izstrāde, bet dažādu iemeslu dēļ 
dokumentācijas sagatavošana tika 
pārtraukta.

Ne visu māju vecākie ierodas pie 
mums, lai konsultētos par iespējamo 
mājas renovāciju. Uzskatu, ka lielākā 
problēma ir tā, ka vairākām mājām nav 
izvēlēts pietiekami aktīvs un enerģisks 
mājas vecākais, bet dažām mājām tādi 

vispār nav izvēlēti. Pareizi būtu, ja 
pie mums nenāktu katrs, kurš vēlas 
pasūdzēties, bet gan mājas vecākais, 
kurš iedzīvotāju sūdzības un vēlmes 
darītu mums zināmas. Konstruktīvā 
sarunā ar mājas vecāko mums būtu 
vieglāk noskaidrot, ko vēlas mājas 
iedzīvotāji un kā to atrisināt. 

Kādus darbus plānojat šajā gadā?
Vangažos šajā pavasarī tiek plānoti 

atsevišķu siltumtrašu posmu rekons-
trukcijas darbi, kā arī daudzdzīvokļu 
mājas renovācijas darbi Dārzu ielā 14.

Pozitīvas atbildes gadījumā no 
LIAA par līdzfinansējuma apstiprinā-
šanu šovasar tiks plānota jaunas kat-
lumājas būvniecība Inčukalnā un eso-
šās katlumājas rekonstrukcija Gaujā.

Lai mēs būtu vieglāk pieejami no-
vada iedzīvotājiem, šogad plānojam 
izveidot kvalitatīvu mājaslapu, kurā 
iedzīvotāji varēs iegūt visu intere-
sējošo informāciju par pieejamajiem 
pakalpojumiem, to izcenojumiem, 
likumdošanu, informāciju par ēku re-
novāciju, kā arī būs iespēja iesniegt 
rādījumus par patērēto ūdeni.

Turpināsim karstā ūdens un apku-
res sistēmu maģistrālo vadu siltinā-
šanas un lietus kanalizācijas remont-
darbus, kā arī veiksim kāpņu telpu 
iekšējo durvju nomaiņu.

Pēc Inčukalna domes ierosinājuma 
esam piekrituši vairāku pašvaldības 
ēku pārņemšanai apsaimniekošanā. 
Pakāpeniski namu apsaimniekošanas 
pakalpojumus piedāvāsim arī Inču-
kalna un Gaujas iedzīvotājiem, radot 
jaunas darbvietas.

Nepieciešamības gadījumā veiksim 
arī izmaiņas uzņēmumā, vēršoties 
pret tiem darbiniekiem, kuri negrib 
vai nespēj veikt uzticētos pienākumus 
nepieciešamajā kvalitātē. Iedzīvotā-
ju sūdzību skaits par mūsu sniegto 
pakalpojumu kvalitāti ir svarīgākais 
rādītājs, kas mums vienmēr ir jāņem 
vērā. 

Teksts un foto: Jana Bunkus 

"Vangažu Namsaimnieks"  
būs pieejamāks iedzīvotājiem
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• Утверждение первоначальной цены 
в размере EUR 3600,00 аукциона на 
право найма жилых помещений в 
Инчукалнском крае, Крустини, Кар-
льземниеки, 1А-5. Первый взнос – 
5%. Утвердить правила аукциона 
«Аукцион права найма двухкомнат-
ной квартирной собственности са-
моуправления Инчукалнского края 
сроком на 5 лет в Инчукалнском 
крае, Крустини, Карльземниеки, 1А-
5».

• Утверждение первоначальной цены 
в размере EUR 1200,00 аукциона на 
право найма жилых помещений в 
Инчукалнском крае, Вангажи, улица 
Сигулдас, 2-25. Утвердить правила 
аукциона «Аукцион права найма 
квартирной собственности самоу-
правления Инчукалнского края сро-
ком на 5 лет в Инчукалнском крае, 
Вангажи, улица Сигулдас, 2-25», 
установив первый взнос 5%. 

• Утверждение первоначальной 
условной цены в размере EUR 2,00 
за 1 м² в месяц + НДС аукциона на 
право аренды недвижимого имуще-
ства. Утвердить правила аукциона 
«О проведении аукциона на право 
аренды недвижимого имущества в 
Инчукалнском крае, Вангажи, улица 
Видземес, 8, помещения № 6 и № 7».

• Рассмотрено заявление Китии Ва-
вере с просьбой оказать финансовую 
помощь детской группе линейных и 
современных танцев. Финансовая 

помощь необходима для того, что-
бы шесть участников группы линей-
ных и современных танцев могли 
принять участие в международных 
соревнованиях по линейным тан-
цам „Baltic Country Western Dance 
Championship 2015”, которые с 27 
февраля по 1 марта 2015 года будут 
проходить в Риге. Принято решение 
предоставить финансовую поддер-
жку в размере EUR 300,00 для опла-
ты за участие согласно выставлен-
ному счёту.

• Рассмотрено заявление товарище-
ства «Spēka pasaule» («Мир силы») 
с просьбой выделить бесплатно зал 
Инчукалнского спортивного ком-
плекса для проведения соревнова-
ний на жим весовой штанги на коли-
чество раз 14 февраля 2015 года на 
один день с 10:00 до 16:00, а также 
выделить финансовые средства в 
размере EUR 360,00 для приобрете-
ния 45 медалей и 6 кубков. Принято 
решение разрешить использовать 
зал Инчукалнского спортивного 
комплекса для проведения сорев-
нований на жим весовой штанги на 
количество раз, установив почасо-
вую цену арендной платы, а также 
выделить средства в размере EUR 
200,00. На медалях и основаниях 
кубков изобразить символику Инчу-
калнского края.

• Рассмотрено заявление Инчу-
калнского совета пенсионеров с 

просьбой обеспечить 16-местным 
автобусом ford Tranzit сениоров и 
ансамбль сениоров Дневного цен-
тра «Гауя» 17 января 2015 года 
для поездки в Малпилс, где про-
водится юбилейное мероприятие 
ансамбля малпилсских сениоров 
«Sidgundietes». С учётом вышеизло-
женного и на основании закона «О 
самоуправлениях» принято решение 
выделить 16-местный автобус.

• Рассмотрено заявление руководи-
теля духового оркестра Народного 
дома Инчукалнского края Виталя 
Кикуста о содействии оркестру для 
издания 200 компактных дисков 
(CD), которые можно будет исполь-
зовать для презентаций Инчукал-
нского края, а также Народного 
дома. Принято решение выделить 
EUR 525,00 для издания 200 CD. 

• Утвердить Положение о Комиссии 
по координации охоты думы Инчу-
калнского края.

• Утвердить правила № 1/2015 «Об 
использовании имущества и фи-
нансовых ресурсов самоуправле-
ния Инчукалнского края». Признать 
утратившими силу правила от 21 де-
кабря 2011 года «Порядок исполь-
зования должностными лицами и 
работниками имущества и финансо-
вых ресурсов самоуправления думы 
Инчукалнского края» (протокол № 
22 – 55 §); Инструкцию от 21 сентя-
бря 2011 года «Порядок пользова-
ния школьным автобусом».

• Рассмотрено заявление директора 
Инчукалнской начальной школы 
Бригиты Грутупы с просьбой ос-
вободить её от выполнения дол-
жностных обязанностей директора 
Инчукалнской начальной школы. 
Принято решение прекратить тру-
довые правовые отношения. Пору-
чить завучу Инчукалнской началь-
ной школы Ирене Никитиной с 29 
января 2015 года выполнение дол-
жностных обязанностей директора 
Инчукалнской начальной школы до 

утверждения на должность нового 
директора.

• Согласно участию в проекте «Ока-
зание содействия идентификации 
территории Национального парка 
ГАУЯ как конечной цели между-
народного туризма» думой Инчу-
калнского края получено заявле-
ние специалиста по общественным 
отношениям думы Инчукалнского 
края Яны Бункус с просьбой ко-
мандировать на туристическую 
выставку в Литву с 23 по 25 января 
2015 года. Принято решение ко-
мандировать Я. Бункус в г. Вильнюс 
(Литва).

• Внести изменения в решение думы 
Инчукалнского края от 17 декабря 
2014 года № 22-59§ «О создании 
комиссии по надзору за правомер-
ностью сделок, осуществляемых 
с сельскохозяйственной землёй 
Инчукалнского края» и изложить 
постановляющую часть решения в 
следующей редакции:

«1. Избрать комиссию по надзору 
за правомерностью сделок, осу-
ществляемых с сельскохозяйствен-
ной землёй Инчукалнского края, в 
следующем составе: 
1.1. землеустроитель Строительного 

управления думы Инчукалнского 
края Рудите Стукле;

1.2. налоговый инспектор финансо-
вого отдела думы Инчукалнско-
го края Ина Звирбуле;

1.3. депутат М. Яунупс;
1.4. депутат И. Пурмалис;
1.5. секретарь думы Инчукалнского 

края К. Силиня.
2. Избрать Ину Звирбуле пред-

седателем комиссии по надзору за 
правомерностью сделок, осуществ-
ляемых с сельскохозяйственной 
землёй Инчукалнского края».

Утвердить Положение о комиссии 
по надзору за правомерностью сде-
лок, осуществляемых с сельскохо-
зяйственной землёй Инчукалнского 
края и др. 

• Apstiprināt dzīvojamo telpu 
Inčukalna novadā, Krustiņos, 
Kārļzemnieki 1A-5, īres tiesību 
izsoles sākuma cenu 3600,- EUR. 
Pirmā iemaksa 5%. Apstiprināt 
izsoles noteikumus „Inčukalna 
novada pašvaldības divistabu 
dzīvokļa īpašuma Kārļzemnieki 1A 
dz.5, Krustiņos, Inčukalna novadā, 
īres tiesību izsole uz 5 gadiem”. 

• Apstiprināt dzīvojamo telpu 
Inčukalna novadā, Vangažos, Sig-
uldas ielā 2-25, īres tiesību iz-
soles sākuma cenu 1200,- EUR. 
Apstiprināt izsoles noteikumus 

„Inčukalna novada pašvaldības 
dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 
2-25, Vangažos, Inčukalna novadā, 
īres tiesību izsole uz 5 gadiem”, no-
sakot pirmo iemaksu 5%.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma 
nomas tiesību izsoles nosacīto 
sākuma nomas cenu 2,00 EUR par 
1 m2 mēnesī + PVN. Apstiprināt iz-
soles noteikumus „Par nekustamā 
īpašuma Inčukalna novadā, 
Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas 
Nr. 6 un nr. 7, nomas tiesību izsoli”.

• Izskatīts Kitijas Vāveres iesniegums 
ar lūgumu finansiāli atbalstīt 

bērnu līnijdeju un mūsdienu deju 
grupu. finansiālais atbalsts 
nepieciešams, lai Inčukalna bērnu 
līnijdeju un mūsdienu deju grupas 
seši dalībnieki varētu piedalīties 
starptautiskajās līnijdeju 
sacensībās „Baltic Country West-
ern Dance Championship 2015”, 
kas no 2015. gada 27. februāra 
līdz 1. martam norisināsies Rīgā. 
Nolemts piešķirt finansiālu atbal-
stu 300,00 EUR apmērā dalības 
maksas segšanai saskaņā ar iesn-
iegto rēķinu.

• Izskatīts biedrības „Spēka pasaule 
iesniegums ar lūgumu piešķirt bez 
maksas Inčukalna Sporta kom-
pleksa zāli sacensību svaru stieņa 
spiešanā uz reižu skaitu rīkošanai 
2015. gada 14. februārī uz dienu 
no plkst. 10.00. līdz 16.00, kā arī 
piešķirt finanšu līdzekļus 360,- 
EUR apmērā 45 medaļu un 6 kausu 
iegādei. Nolemts atļaut izmantot 
biedrības Inčukalna Sporta kom-
pleksa zāli sacensību svaru stieņa 
spiešanā uz reižu skaitu rīkošanai, 
nosakot nomas maksas cenu par 
stundu. Kā arī piešķirt līdzekļus 
200,- EUR. Uz medaļām un kausu 

pamatnēm attēlot Inčukalna no-
vada simboliku.

• Izskatīts Inčukalna pensionāru 
padomes iesniegums ar lūgumu 
nodrošināt ar 16 vietu autobusu 

„Ford Tranzit” dienas centra „Gauja” 
senioriem un senioru ansamblim 

„Gauja” braucienu 2015. gada 17. 
janvārī uz Mālpili, kur notiks Mālpils 
senioru ansambļa „Sidgundietes” 
jubilejas pasākums. Ņemot vērā 
iepriekš minēto un saskaņā ar li-
kumu „Par pašvaldībām”, nolemts 
piešķirt 16 vietu autobusu.

• Izskatīts Inčukalna novada tau-
tas nama pūtēju orķestra vadītāja 
Vitaļa Kikusta iesniegums par 
atbalstu orķestra 200 kompak-
tdisku (CD) izdošanai, ko varētu 
izmantot gan Inčukalna novada, 
gan tautas nama prezentācijām. 
Nolemts piešķirt 525,- EUR 200 CD 
izdošanai.

• Apstiprināt Inčukalna novada 
domes Medību koordinācijas 
komisijas nolikumu.

• Apstiprināt noteikumus Nr.1/2015 
„Par Inčukalna novada pašvaldības 
mantas un finanšu resursu 
izmantošanu”. Atzīt par spēku 
zaudējušiem 2011. gada 21. de-
cembra noteikumus „Kārtība, 

kādā Inčukalna novada domes 
amatpersonas un darbinieki iz-
manto pašvaldības mantu un 
finanšu resursus” (protokols Nr. 
22.-55.§.); 2011. gada 21. septem-
bra Instrukciju „Skolēnu autobusa 
izmantošanas kārtība”.

• Izskatīts Inčukalna pamatskolas 
direktores Brigitas Grūtupas 
iesniegums ar lūgumu atbrīvot 
no Inčukalna pamatskolas direk-
tores amata pienākumu pildīšanas. 
Nolemts izbeigt darba tiesiskās 
attiecības. Uzdot Inčukalna 
pamatskolas mācību pārzinei Irēnai 
Ņikitinai no 2015. gada 29. janvāra 
pildīt Inčukalna pamatskolas direk-
tores amata pienākumus līdz jauna 
direktora apstiprināšanai amatā.

• Saskaņā ar dalību projektā „Gaujas 
Nacionālā parka teritorijas kā 
starptautiskā tūrisma galamērķa 
atpazīstamības veicināšana” 
Inčukalna novada domē saņemts 
Inčukalna novada domes sa-
biedrisko attiecību speciālistes 
Janas Bunkus iesniegums ar 
lūgumu komandēt uz tūrisma 
izstādi Lietuvā no 2015. gada 23. 
janvāra līdz 25. janvārim. Nolemts 
komandēt J.Bunkus uz Viļņu 
(Lietuva). 

• Veikt izmaiņas Inčukalna novada 
domes 2014. gada 17. decembra 
lēmumā Nr. 22-59§ „Par Inčukalna 
novada ar lauksaimniecības 
zemi veikto darījumu tiesis-
kuma uzraudzības komisijas 
izveidošanu” un izteikt lēmuma 
lemjošo daļu šādā redakcijā:

„1. Ievēlēt Inčukalna novada ar 
lauksaimniecības zemi veikto darīju-
mu tiesiskuma uzraudzības komisiju 
šādā sastāvā:
1.1. Inčukalna novada domes būv-

valdes zemes ierīkotāja Rudīte 
Stukle;

1.2. Inčukalna novada domes finan-
šu daļas nodokļu inspektore Ina 
zvirbule;

1.3. deputāts M.Jaunups;
1.4. deputāts I.Purmalis
1.5. Inčukalna novada domes sekre-

tāre K.Siliņa.
2. Ievēlēt Inu zvirbuli par Inčukal-

na novada ar lauksaimniecības zemi 
veikto darījumu tiesiskuma uzraudzī-
bas komisijas priekšsēdētāju.”

Apstiprināt Inčukalna novada ar 
lauksaimniecības zemi veikto darīju-
mu tiesiskuma uzraudzības komisijas 
nolikumu.

U.c. 

Svarīgākie domes lēmumi janvārī

Важнейшие решения думы в январе Godājamie 
vangažnieki!

ziema jau otrajā pusē, tomēr 
vēl snieg un turpinās snigt. Ie-
spēju robežās tīrām visas pilsē-
tas ielas un gribam to darīt pēc 
iespējas labi. Tāpēc vēršos pie 
jums ar lūgumu palīdzēt mums 
paveikt šo darbu vēl labāk. No-
teikti esat ievērojuši, ka dažās 
ielās palikušas nenotīrītas vie-
tas, kas ar laiku kļūst traucējo-
šas normālai automašīnu kus-
tībai. Lai tas nenotiktu, lūdzu, 
neatstājiet savas automašīnas 
ielas malā, kad beigusies snig-
šana. Ja snieg vakarā un naktī, 
ielas sākam tīrīt jau piecos no 
rīta, ja snieg pa dienu, tad stun-
das laikā pēc tam, kad beigusies 
snigšana. Sevišķi vēršos pie Sen-
ču, Gaismas un Dārzu ielas iedzī-
votājiem. Lūdzu, atrodiet iespēju 
šajās dienās novietot mašīnas 
savu māju pagalmos vai garā-
žās. Ja esat mājās un redzat, ka 
brauc tīrīšanas tehnika, nodze-
niet uz brīdi malā savu auto. Tā 
jūs dosiet ceļa tīrītājiem iespēju 
pilnvērtīgi notīrīt ielas, pa kurām 
braucat arī paši. 

Un vēl, vangažnieki! Ja esat 
pie stūres un pa jūsu braukša-
nas joslu jums pretī brauc snie-
ga tīrāmā tehnika, pārbrauciet 
ielas pretējā pusē, palaidiet to 
garām, jo ne jau sava prieka pēc 
greiderists brauc tieši šādi, viņš 
vienkārši grib padarīt savu darbu 
pēc iespējas labāk, lai mums vi-
siem būtu tīrākas ielas un drošā-
ka pārvietošanās.

Cerot uz jūsu izpratni,

Juris Jakubovskis,
Vangažu PP vadītājs 
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Aicinājums
Bērnam, lai viņš pilnvērtīgi attīstītos, ir nepieciešama 

ģimeniska vide, kurā dominē mīlestība, sapratne un cieņa 
vienam pret otru. Diemžēl ir situācijas, kad bērns dažādu 
iemeslu dēļ savā bioloģiskajā ģimenē ir palicis neaizsar-
gāts, viņam netiek sniegta nepieciešamā aprūpe ikdienā 
un vecāku mīlestība. Bērns paliek bez vecāku gādības, 
un viņam ir nepieciešams sniegt aprūpi ārpus bioloģiskās 
ģimenes. Audžuģimene ir viena no ārpusģimenes aprūpes 
formām, kurā bērnam, kuram nav vecāku vai par kuru 
dažādu iemeslu dēļ nerūpējas viņa īstie vecāki, ir iespēja 
dzīvot citā ģimenē vai ģimenes aprūpei iespējami pietuvi-
nātos apstākļos.

Latvijā audžuģimeņu kustība vēršas plašumā, un arvien 
vairāk ģimeņu izsaka gatavību dāvāt kādam bērnam ģime-
ni un savas sirds siltumu.

Inčukalna novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus 
kļūt par audžuģimenēm – sniegt atbalstu un ģimenisku 
vidi bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz brīdim, 
kamēr bērns var atgriezties pie saviem bioloģiskajiem ve-
cākiem vai, ja tas nav iespējams, kamēr bērns tiek adop-
tēts, vai tiek nodibināta aizbildnība. 

Lai kļūtu par audžuģimeni, ir jābūt personai vai ģime-
nei no 25 līdz 60 gadu vecumam. Pašvaldībā dzīvojošām 
personām ir jāvēršas Inčukalna novada bāriņtiesā, uzrādot 
personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums 
par audžuģimenes statusa piešķiršanu (noteiktas formas 
veidlapa), ģimenes ārsta, psihiatra un narkologa izziņa par 
veselības stāvokli un citi dokumenti. Bāriņtiesa mēneša 
laikā izskata dokumentus, veic laulāto vai personas dzī-
ves apstākļu pārbaudi, izvērtē spējas aprūpēt un audzināt 
bērnu, laulāto vai personas motivāciju kļūt par audžuģi-
meni. Bāriņtiesas pozitīva atzinuma rezultātā topošās 
audžuģimenes pienākums ir apgūt speciālu mācību kursu 
(apmācības rīko Labklājības ministrija). Pēc mācību kursa 
beigām bāriņtiesa pieņem lēmumu par audžuģimenes sta-
tusa piešķiršanu. Kad audžuģimenes statuss piešķirts, in-
formācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu re-
ģistrā. Ievietojot audžuģimenē bērnu, tiek noslēgts līgums 
starp audžuģimeni un pašvaldību (bērnu var ievietot arī no 
citām pašvaldībām). Audžuģimenes katru mēnesi saņem 
valsts atbalstu par bērnu audzināšanu (neatkarīgi no au-
dzināšanā nodoto bērnu skaita, kas nedrīkst būt lielāks 
par 6), pašvaldības pabalstu (dažādās pašvaldībās var būt 
atšķirīgs) bērna uzturam un nepieciešamo lietu iegādei.

Inčukalna novadā jau ir divas audžuģimenes.
Nelielu ieskatu par audžuģimenēm varat redzēt Lat-

vijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas veidotajā fil-
mā „Daži stāsti no tūkstošiem” www.youtube.com/
watch?v=QXuWTrT2-hA.

Ģimenes vai personas, kas jūt sevī aicinājumu kļūt par 
audžuģimenēm, var iegūt sīkāku informāciju Inčukalna no-
vada bāriņtiesā.

Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  
Iveta Kokina 

Vēl joprojām vairākas juridiskas personas, 
kam ir nekustamie īpašumi Inčukalna nova-
dā, nav atsūtījušas informāciju par e-pasta 
adresēm, uz kurām jāsūta nekustamā īpa-
šuma nodokļa paziņojums 2015. gadam. 

06.11.2013. tika pieņemti „Grozījumi li-
kumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””, 
kas stājās spēkā 01.01.2014. Likuma 9. 
panta 11. daļā ir noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskajai 
personai – ir pienākums mēneša laikā no 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai 

ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldī-
bai savu elektroniskā pasta adresi. Turpre-
tim Pārejas noteikumu 53. punktā noteikts, 
ka juridiskai personai, kura kļuvusi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātāju līdz 
01.01.2014., iepriekš likumā noteikto pienā-
kumu bija jāizpilda līdz 01.07.2014.

Nodokļu maksātāji, juridiskās personas, 
kam ir nekustamie īpašumi Inčukalna novadā, 
paziņot savu elektroniskā pasta adresi var:
• Iesniedzot rakstisku iesniegumu klātie-

nē sekretariātā Inčukalna novada domē – 

adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, In-
čukalna pagasts, Inčukalna novads, 
LV-2141, vai Vangažu pilsētas pārvaldē – 
adrese: Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna 
novads, LV-2136.

• Nosūtot iesniegumu pa pastu uz iepriekš 
minētajām adresēm.

• Nosūtot elektroniski parakstītu iesnie-
gumu uz Inčukalna novada domes e-pas-
tu dome@incukalns.lv.

Inčukalna novada domes  
nodokļu inspektore I.Zvirbule 

Balstoties uz likuma „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 3. pantu (1) 1), nekustamā 
īpašuma nodokļa likme zemei 2015. gadam 
ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadas-
trālās vērtības.

Inčukalna novada domes saistošie notei-
kumi no 17.12.2014., Nr.19/2014 paredz 2015. 
gadā neaplikt ar nekustamā īpašuma no-
dokli dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot 
garāžas. (Likuma normas neparedz pašval-
dībai iespējas lemt par garāžu neaplikšanu ar 
nekustamā īpašuma nodokli).

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodok-
li” 3. pants (1) nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa likmes ēkām – dzīvojamām mājām, 
daudzdzīvokļu mājām (to daļām) – neatkarī-
gi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvok-
ļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru 
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un 
kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai: 
• 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas 

nepārsniedz 56 915 EUR; 
• 0,4 procenti no kadastrālās vērtības da-

ļas, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepār-
sniedz 106 715 EUR;

• 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, 
kas pārsniedz 106 715 EUR.

• 1,5 procenti no nekustamā īpašuma ka-
dastrālās vērtības ēkām vai to daļām, kas 
tiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai un inženierbūvēm. Komersantu 
īpašumā esošajiem dzīvokļiem, ja tie nav 
izīrēti dzīvošanai un īres tiesības uz šiem 
objektiem nav nostiprinātas zemesgrāma-
tā.

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlik-
mi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot 
zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hek-
tāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti 
lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas 
periods ir kalendārais gads.

Atvieglojumi nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem (5. pants)

Pašvaldības noteiktie NīN atvieglojumi, 
kas tiek apstiprināti Inčukalna novada do-
mes saistošajos noteikumos. Lai iegūtu šos 
atvieglojumus, atvieglojumu saņēmējam jā-
griežas pašvaldībā ar motivētu iesniegumu, 
pievienojot iesniegumam nepieciešamo do-
kumentu kopijas. Atvieglojumi pēc Inčukalna 
novada domes saistošajiem noteikumiem 
tiek piešķirti uz tekošo gadu tām fiziskajām 
personām, kuras dzīvesvietu ir deklarējušas 
savā īpašumā.

Pašvaldības noteiktie atvieglojumi 
fiziskām personām par mājokli un 
mājoklim piekrītošo zemi:
1) 1. un 2. grupas invalīdiem – zemes īpašnie-
kiem, lietotājiem 70%;
2) ģimenēm ar bērnu vai laulāto 1. un 2. 
grupas invalīdu – 50%;
3) maznodrošinātajām personām – 50%;
4) Goda novadniekiem – 50%.

 Atlaides piešķiramas tikai par to īpašumu, 
kurā ir deklarēta atvieglojumu saņēmēja dzī-
vesvieta. Atlaides piešķiramas tiem zemes 

īpašniekiem un valdītājiem, kuru zemes 
īpašums nav iznomāts citam lietotājam un 
uz kuru zemes netiek veikta saimnieciskā 
darbība.

Kārtība, kādā maksātājs var saņemt 
nodokļa atvieglojumus

Nodokļa maksātājam jāiesniedz Inčukal-
na novada domē motivēts iesniegums par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu. Nepieciešamie dokumenti at-
vieglojumu saņemšanai:
• jaunā tipa invaliditātes apliecība vai 

VDEĀK invaliditātes izziņas kopija (īpaš-
nieka, bērna vai laulātā);

• politiski represētā apliecības kopija;
• sociālā dienesta izziņas kopija par maz-

nodrošinātās personas statusu.  
Iesniegumi par NīN atlaidēm iesniedzami 
līdz tekošā gada 1. jūlijam. 
Inčukalna novada domes saistošie 
noteikumi Nr.17/2009., kas ir apstipri-
nāti 16.12.2009., ar papildinājumiem ir 
publicēti Inčukalna novada domes mājas 
lapā www.incukalns.lv.

Inčukalna novada domes nodokļu 
inspektores Inas Zvirbules  
apmeklētāju pieņemamie laiki:
Inčukalna novada domē pirmdien  
(9.00–12.00, 13.00–19.00); ceturtdien 
(8.00–12.00, 13.00–18.00), tālr. 67977108. 
Vangažu pilsētas pārvaldē trešdien  
(8.00–12.00, 13.00–17.00),  
tālr. 67995840. 

Grozījumi Inčukalna novada  
domes saistošajos noteikumos  
Nr. 1/2009 „Inčukalna novada 
pašvaldības nolikums”

2014. gada 17. decembrī Nr.17/2014
(protokols Nr. 22-53.§.)

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Inčukalna novada domes  
2009. gada 15. jūlija Saistošajos noteikumos 
Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums” 
šādu grozījumu:
izteikt nolikuma 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.7. Inčukalna novada bibliotēka ar filiālbibliotēku:
7.7.1. Vangažu pilsētas bibliotēka;”.

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

Domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 

Saistošie noteikumi Nr.18/2014  
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr.1/2014 „Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2014. gadam””

Apstiprināti
ar Inčukalna novada domes 2014. gada 17. decembra  

sēdes lēmumu, protokols Nr.22-63.§.
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14., 21., 46.p. un likumu 

„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.

1. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par 8969 
EUR. Pielikums Nr. 1.

2. Izmainīt Inčukalna novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumus atbil-
stoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Pielikums Nr.2

3. Izmainīt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2014. 
gadam pa struktūrvienībām un iestādēm saskaņā ar pielikumu Nr.3

4. Palielināt aizņēmumu  atmaksas apmēru 2014. gadam par 1295 EUR

Domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  
piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām 
Inčukalna novadā 
2014. gada 17. decembrī Nr.19/2014
(protokols Nr. 22-64.§.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
1. panta otrās daļas 9.1 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada ad-
ministratīvajā teritorijā tiek piemērots nekustamā īpašuma no-
doklis dzīvojamo māju palīgēkām, ja palīgēku platība pārsniedz 
25 m2, izņemot garāžas.

2. Noteikumu mērķis ir ievērot nodokļu prognozējamības un stabi-
litātes principus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli ēkām.

3. Inčukalna novadā nepiemēro nekustamā īpašuma nodokli dzī-
vojamo māju palīgēkām, ja palīgēku platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKIEM UN LIETOTĀJIEM

Atkārtoti juridisko personu – nekustamā īpašuma īpašnieku ievērībai!

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm 2015. gadam
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30. janvārī Vangažu kultūras namā notika 
estrādes deju grupas „Ciprese” koncerts. 

Pasākumā piedalījās astoņas deju grupas 
vecumā no 3 līdz 21 gadam. Katra vecuma 
grupa dejoja gan no jauna iestudētās dejas, 
gan jau dejotāju un skatītāju iemīļotās dejas 
no iepriekšējām programmām. Visām dejām 
horeogrāfiju veidojusi „Cipreses” vadītāja Ilo-
na Petrovska.

Priekšnesumi priecēja skatītājus gan ar labi 
noslīpētajām dejām, gan ar jaunajiem, krāš-
ņajiem tērpiem. Kā vienmēr skatītāji sirsnīgi 
un atsaucīgi reaģēja uz pašu mazāko dejotāju 
sniegumu. Vairākiem bērniem tie bija viņu pir-
mie soļi uz skatuves.

Sirsnīgajā atmosfērā koncerts izskanēja kā 
krāsains un noskaņām bagāts deju virpulis.

Evija Ozola, Vangažu kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja   

10. janvārī Vangažu  
kultūras namā viesojās

Pārsteiguma tēli ar izrādi „ziemassvētki 
pie krustmātes Mūmū’”.

Izrāde vangažniekiem tika pasniegta kā 
dāvana, un ieeja bija bezmaksas.

Izrādē darbojās Aitiņa, Vilks, Gotiņa un 
ziemassvētku vecītis.

Izrāde bija uzjautrinoša un dinamiska, 
audzinoša un izklaidējoša, tajā bija daudz 
smieklīgu piedzīvojumu, dziesmu un deju. 
Skatītājus ļoti iepriecināja košās maskas 
un tērpi, sajūsmināti bija gan lielie, gan 
mazie.

Evija Ozola  

Vangažu Ukraiņu kultūras biedrībai 20
Tālajā 1994. gadā aktīvistu grupa – Ņina Solovjova, Vjačeslavs Jacuns, Irēna 

Kačanovska, Vasilijs Litviņuks – organizēja un atzīmēja pirmo ukraiņu vakaru Van-
gažos. Tajā daudzi vangažnieki ar asarām acīs klausījās Rīgas ukraiņu ansambļa 

„Dņipro” dziesmoto sveicienu. Bet jau nākamajā gadā pasākumu organizēšanā ak-
tīvi pieslēdzās Vera Jurševska, Valentīna Afonova, Ivans Omeļčuks un Jekaterina 
Šaroka. Kopš tā laika arī sākās Vangažu Ukraiņu kultūras biedrības darbība.

Un, lūk, 2015. gada 24. janvārī notika Ukraiņu biedrības radošās darbības 20 
gadu jubilejas vakars. Vakars sākās ar muzikāli dramatisku iestudējumu pēc 
N.Gogoļa stāsta „Vakari ciematā Dikaņkas tuvumā” motīviem. Izrādē darbojās 
gandrīz visi Gogoļa varoņi: gan Soloha (Juļa Nikolajeva), gan Pans Golova (Mihails 
Mamutovs), gan Djaks (Orests Komanovskis), gan Oksana (Liene Nesteroviča), 
gan Vakula (Pāvels Senivs), gan Kumuškas kaimiņienes (Gaļina Mamutova un Na-
tālija Viļevko), gan arī pats Velns (Vasilijs Litviņuks).

Kopējo vadību un režisēšanu veica biedrības priekšsēdētāja Irina Dukule. Masu 
skatos bija iesaistīti gandrīz visi biedrības pārstāvji.

Jubilārus sveikt bija ieradies Inčukalna domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, 
viņa vietniece Ludmila Vorobjova, Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Ja-
kubovskis.

Par darbu biedrībai sirsnīgi pateicās Latvijas Kultūras ministrijas Sabiedrības 
integrācijas departamenta vecākā referente Linda Naudiša.

Ar prieku pieņēmām apsveikumus no Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības (va-
dītāja L.Beļicka), no Kultūras un izglītības biedrības „Dnipro” (vadītājs I.Nalivaiko), 
no Daugavpils Ukraiņu biedrības „Mrija”.

Siltus vārdus par paveikto darbu teica krievu vokālā ansambļa „Krievu kadriļa” 
vadītāja G.Titarenko un novada pensionāru vārdā N.Bērziņa.

Ar bravo saucieniem tika uzņemta mūsu Suntažu radošo draugu latviešu vokālā 
ansambļa „Svīre” lieliskā uzstāšanās (vadītāja A.Anceva).

Visus vakara dalībniekus sirsnīgi iepriecināja pašu mazāko aktieru budēļu un 
jauniešu ansambļa „Kvitočki” (vadītāja Liene Nesteroviča) uzstāšanās.

Tādā veidā ar visu draudzīgu piedalīšanos notika skaists ukraiņu vakars mūsu 
pilsētā.

Biedrības vārdā gribu izteikt lielu pateicību visiem cilvēkiem, kas izdarīja ļoti 
daudz vakara veidošanā un sagatavošanā – kultūras nama mākslinieciskās da-
ļas vadītājai E.Ozolai, koncertmeistarei A.Kolčinai, gaismu un skaņu operatoram 
I.Klimenko, diskžokejam V.Komanovskim,  atrakciju vadītājai N.Buglovai, vakara 
vadītājiem V.Kļujevai un P.Seņivam.

Jubilejas vakars rosināja arī turpmāk darīt labus darbus.

Vasilijs Litviņuks, Ukraiņu kultūras biedrības dalībnieks 

Pagājušā izdevuma numurā in-
formējām par vilciena Sigulda–Rīga 
viena reisa atcelšanu. Sakarā ar 
iedzīvotāju plašo neapmierinātību 
lūdzām VSIA „Autotransporta direk-
cija” sniegt mazliet sīkāku izklāstu 
par radušos situāciju. 

Pagājušā izdevuma numurā jau 
rakstījām, ka no 1. februāra iedzīvo-
tājiem, kas vēlos vakaros ar vilcienu 
Nr.845 pl.21.39 devās no Siguldas uz 
Rīgu, vismaz četrus mēnešus būs jā-
pārsēžas autobusā.

Informācija, ko VSIA „Autoceļu di-
rekcija” sniedza medijiem saistībā ar 
1. februāra izmaiņām:

A/s „Pasažieru vilciens» (PV) in-
formē, ka plānots veikt izmaiņas vil-
cienu kustības grafikā no 1. februāra 
līdz 31. jūlijam – atsevišķos virzienos 
vilcienu reisi tiks papildināti, bet vis-
mazāk pieprasītie tiks nedaudz sa-
mazināti.

PV vilcienu kustības grafiku organi-
zē saskaņā ar VSIA „Autotransporta 
direkcija» (ATD) vispārējo sabiedriskā 
transporta attīstības politiku un pa-
sūtījumu, kā arī balstoties uz novēro-
jumiem pasažieru plūsmas dinamikā, 
cenšoties pēc iespējas piemērot rei-
sus atbilstoši paredzamajām pasa-
žieru vajadzībām. Tikai labi pārzinot 
vilcienu pasažieru paradumus un 

rūpīgi analizējot izmaiņas pasažieru 
plūsmas intensitātē, iespējama iz-
maksu ziņā efektīva plānošana – gan 
pasažieru, gan uzņēmuma interesēs. 

Pārdomātās un rūpīgi izvērtētās 
izmaiņas ļaus PV šogad samazināt 
uzņēmuma izdevumus un ietaupīt 
līdz pat 1,5 milj. EUR 11 mēnešos, 
vienlaikus nodrošinot pasažieriem 
nepieciešamo pārvadājumu apjomu. 

Virzienā no Siguldas uz Rīgu darba 
dienās tiks norīkots papildus eks-
presvilciens, kurš kursēs ar samazi-
nātu pieturu skaitu, lai Siguldas dzī-

votāji ātrāk nokļūtu Rīgā, vilciens no 
Siguldas aties plkst. 6.54, bet Rīgā 
pienāks plkst.7.58.

Atsevišķos maršrutos tiks atcelti 
daži vilcieni vismazāk pieprasītajos 
laikos šādos virzienos: Rīga–Sigulda, 
Rīga–Saulkrasti, Rīga–Lielvārde un 
Rīga–Jelgava.

Vilciena Nr. 845 Sigulda–Rīga vietā 
valsts SIA „Autotransporta direkcija” 
organizēs autobusa reisu no Siguldas 
uz Rīgu. Autobuss no Siguldas auto-
ostas aties plkst. 21.15. 

Jana Bunkus 
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Papildu informācija par atcelto vilciena reisu

Nr. Pieturas 
nosaukums

Attālums Attālums Braukšanas Reiss
p.k. no maršruta līdz nākošai laiks līdz 56
 sākuma 

(km)
Pieturai (km) nākamajai  

   Pieturai (min)  
1 Siguldas AO  10,1 13  21.15
2 Egļupe 10,1 4,7 6  21.28
3 Gauja 14,8 4,5 8  21.34
4 Inčukalna 

stacija
19,3 3,8 4  21.42

5 Sēnīte 23,1 10,9 12  21.46
6 Vangažu 

stacija
34,0 3,2 4  21.58

7 Vangaži 37,2 9,7 9  22.02
8 Garkalne 46,9 16,3 19  22.11
9 Teika 63,2 7,0 20  22.30
10 Rīgas SAO 70,2   22.50

Lūk, autobusa kursēšanas grafiks:

Vangažu kultūras nama 
pasākumi februārī

6. februārī plkst. 18.00 Čuču-
muižas pasakas izrāde „Rūķīša 
Kikī pirmā blēņa”. Vangažu ho-
keja laukumā (sliktos laika aps-
tākļos kultūras namā).

14. februārī plkst. 17.00 Lie-
nes Nesterovičas solokoncerts 

„Es uzzīmēšu tev zvaigznes”. Pie-
dalās ukraiņu vokālais ansamb-
lis „Jatraņ”, „Kvitočki”, sieviešu 
vokālais ansamblis „Kaprīze”.

15. februārī plkst. 12.00 Kri-
muldas novada Raganas ama-
tierteātris aicina uz S.Maršaka 
pasakas „Kaķu nams” izrādi. 
Skatītājus gaida tikšanās ar 
mazajiem Kaķēniem, viņu tanti 
Kaķeni, runci Vasīliju un kaimi-
ņiem – Cūku ar sivēniem, Vistu, 
Gaili, Kazu un Āzi. Un arī Krau-

ķiem, kas mēģina palīdzēt ne-
laimē nonākušajiem. Biļetes ie-
priekšpārdošanā kultūras namā 
pie dežuranta – 1,50 eiro.

27. februārī no plkst. 14.00 
Popielas atlase (bez skatītā-
jiem). Aicinām bērnus sagatavot 
priekšnesumu, atdarinot savu 
mīļāko dziedātāju vai grupu. Pie-
teikties kultūras namā pie dežu-
ranta vai Evijas Ozolas līdz 25. 
februārim.

21. februārī plkst. 19.00 ga-
rāžu sapulce.

27. februārī plkst. 20.00 ga-
rāžu sapulce.

7. martā plkst. 13.00 Popie-
las fināls.

fOTOMIRKLIS
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Estrādes deju  
grupas „Ciprese” 
koncerts
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Inčukalna tautas 
nama pasākumi  
februārī

Piektdien, 6. februārī, plkst. 15.00
Inčukalna Mākslinieku kopas izstādes 

„Ar otu par mīlestību” atklāšana,
 tikšanās ar māksliniekiem un Inčukalna 

Mūzikas skolas koncerts (izstāde apskatā-
ma līdz 12. aprīlim) Visi mīļi gaidīti!

Sestdien, 14. februārī, plkst. 18.00
Inčukalna pūtēju orķestra koncerts 

Jaunā mūzikas diska  
„Še, kur līgo priežu meži” prezentācija

Ieeja 1,00 eiro

Svētdien, 22. februārī, plkst. 11.00
Lietuvas – Somijas – Latvijas – Ukrainas 
cirka mākslinieku izrāde „Pasakainā 

planēta” Programmā: dresēti dzīvnieki, ak-
robāti, vingrojumi un klauni! Ieeja 4,00 eiro 
(biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un 

bibliotēkā)

Piektdien, 27. februārī, plkst. 18.00
KINOPUNKTS piedāvā:

Signes Baumanes animācijas filmu „Ak-
meņi manā kabatā” – 2014 ( 1h 28 min)

Bērniem līdz 12 gadiem neiesaka
Ieeja 1,00 eiro

Piektdien, 6. martā, plkst. 19.30
Žoržs Siksna, Kaspars Antess un Roberts 

Melone
koncertuzvedumā „Trīs musketieri - Lat-

vju dāmu skaistumam” 
Biļešu cena: 6,00, 8,00 un 10,00  eiro 

(biļetes varēs iegādāties tautas namā, bib-
liotēkā un „Biļešu paradīzes” kasēs)

UzMANīBU!!!
Sestdien, 7. martā, plkst. 11.00 

Ikgadējais mazo vokālistu konkurss 
„Inčukalna CĀLIS 2015” 

Ieeja 1,00 eiro Bet mazajiem māksliniekiem 
un viņu māmiņām, vecmāmiņām ieeja brīva

Visi mīļi aicināti! 
Konkursa NOTEIKUMI: 

Konkursā var piedalīties ikviens mazais  
pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu 

skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles
Dziesmas pavadījums – akustiskais, 

ieraksts vai a capella Mazie dziedātāji tiks 
vērtēti trīs vecuma grupās: 2–3 gadi, 4–5 

gadi un 6–7 gadi
Vecākiem vai pedagogiem bērni konkursam 
jāpiesaka līdz 3. martam Inčukalna tautas 

namā vai pa tālr. 29478251,  
e-pasts: ingatn@inbox.lv; atniz@inbox.lv 
Noteikti nāc un pamēģini – TEV IzDOSIES! 

18. aprīlis un Inčukalna MĀKSLAS DIENAS 
nav vairs aiz kalniem

Tiek izsludināts MĀKSLAS jaunrades kon-
kurss „LIETU OTRĀ DZĪVE”, kurā katrs 
(bez speciālas izglītības, vecuma ierobe-
žojumu rāmjiem un brīvi izvēlētā tehnikā) 

var iegūt radīšanas prieku un izveidot savu 
mākslas darbu

Māksliniekiem darbi jāiesniedz līdz 10. ap-
rīlim tautas namā. Tos vērtēs kompetenta 
žūrija, un labākie darbi būs apskatāmi 18. 

aprīlī tautas nama izstādē
Tuvāka informācija iepriekšējā avīzes numu-

rā vai tautas namā pie Ingas  
(ingatn@inbox.lv)  

un zintas (atniez@inbox.lv)
Šogad būs arī RADOŠĀ DARBNĪCA, kurā 
Mākslinieku kopas dalībnieki ar ikvienu 

interesentu no malas piedalīsies Inčukalna 
apkārtnes vides objektu veidošanā. 

Bet par to nākamajā laikraksta numurā

Šāds teiciens būtu sev jāatgādina ik dienas 
pirms iziešanas no mājām. Gumijas zābaciņiem un 
rudens lietusmētelim pārmaiņus ar siltu cepurīti 
un kažociņu šoziem ir jābūt katra cilvēka gardero-
bē. Jo ir tiešām nesaprotama ziema – te slapjš, te 
slidens. Un neviens no minētajiem „priekiem” nav 
tie cilvēku labākie draugi ziemā. Esam paguvuši 
gan neveikli krist uz nelāgi tīrītajām ielām, gan 
dažu labu braucamo apskādēt. Tomēr ne jau tas ir 
tas galvenais, tie jau tikai dzīves sīkumi, kurus var 
ātri aizmirst. Jāmācās optimisms no izturīgajiem 
un pozitīvajiem putniem – zvirbuļiem, kas šosezon 
bija apmetušies pašā Inčukalna centrā uz „sarka-
nās mājas” sienas, vēlot laimes ikvienam inčukal-
nietim jaunajā gadā. Tātad – ieklausieties! Retajās 
saulainajās dienās zvirbuļi jau sākuši rosīties, jā-
domā, pavasaris vairs nav aiz kalniem. Pārdzīvosim 
arī mēs visus dabas sagādātos pārsteigumus.

Jaunais gads lielā pulkā ir kopīgi sagaidīts pie 
lielās egles kopā ar aizkavējušos Salaveci un tikko 
atnākušā gada Kazu. Uguņošanā Inčukalna tauta 
var sacensties ar lielajām pilsētām. Daudzkrāsai-
nas ugunis izgaismoja debesis pie tautas nama 
gandrīz vai veselu stundas ceturksni, bet izturī-
gākie ļaudis devās uz balli līdz rītausmai. „Kā sa-
gaidīsi, tā pavadīsi,” vēsta ticējums. Un labāk būt 
draugu lokā un kopā uzdejot ballītē, nekā gulēt vai 
sēdēt pusi nakts pie televizora ekrāna, vai ne?

Pirmajā jaunā gada sestdienā, 3. janvārī, tautas 
namā notika Rīgas teātra studijas „Haritas” izrā-
de „Mēs tā nedarām”. Atnākušie teātra mīlētāji un 
līdzjutēji bija ļoti apmierināti ar to, ka mēs tiešām 
tā nedarām; uz tik lielām blēdībām un bezkaunī-
bām nav spējīgs pat kārtīgs „Ugunsgrēka” varonis. 
Paldies teātra dalībniekiem, režisorei Dacei Liep-
niecei un lieliskajiem dziedošajiem aktieriem.

Jaunā gada otrajā sestdienā, 10. janvārī, opti-
misma un laba noskaņojuma vadīti, Inčukalna tau-
tas namā bija sanākuši Inčukalna novada seniori 
uz ikgadējo Jaungada balli. Mūsu cienījamos ļau-
dis sveica un novēlējumus teica Inčukalna domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, priekšsēdētāja 
vietniece Ludmila Vorobjova un Sociālā dienesta 
vadītāja zinaīda Gofmane, bet Inčukalna pensio-
nāru padomes priekšsēdētāja Ņina Bērziņa un 
Vangažu pensionāru biedrības priekšsēdētāja Inta 
Tetere vēlēja laimīgu un veselīgu Jauno gadu, kā 

arī pateicās visiem tiem 
daudzajiem ļaudīm, kas 
palīdz vecāka gadagājuma 
cilvēkiem novadā justies labi. 
Koncertā ar populārām operu 
ārijām un citām dziesmām 
sveica soliste Madara Dziedā-
tāja un pianists Jānis Miltiņš, 
bet savus rokdarbus pasākuma 
otrajā daļā demonstrēja Ķeka-
vas rokdarbu pulciņš „Labieši”, 
liekot inčukalniešiem gan priecā- ties, gan 
brīnīties par adītiem un tamborētiem mēteļiem, 
apmetņiem, kleitām, džemperiem un vestēm. Vi-
sus ar dziesmām priecēja un dejas soli baudīt ai-
cināja muzikanti. Arī mūsu seniori prot svinēt dzīvi!

Vecā – Jaunā gada 14. karnevālā, šoreiz ar de-
vīzi „zvaigžņu parāde”, 17. janvārī piedalījās tik 
lielas slavenības, ka bija pat jāizritina „sarkanais” 
goda paklājs. Žūrijas komisija lūdza karnevāla 
dalībniekus iejūtīgi saprast – ir ļoti grūti apbal-
vot visus, kaut arī visi būtu pelnījuši uzslavas – 
par uzdrīkstēšanos, par izdomu un par ieguldīto 
darbu. Visi, kas atnāca, varēja izbaudīt atmosfē-
ru, kāda izveidojas tad, ja klātesošas ir daudzas 
prominentas personības. Varējām redzēt, parunāt, 
kopīgi padejot ar smaidīgo Karlsonu, kurš centīgi 
filmēja skatītājus ar gaļas maļamo mašīnu, Bokas 
jaunkundzi, kura, ieradusies no Lēdurgas, beidzot 
satikās ar savu sapņu vīrieti, kas parasti dzīvo uz 
jumta; diviem Čārlijiem Čapliniem, eleganto un 

šarmanto Merilinu Monro, vieglprātīgi bērnišķīgo 
Sarkangalvīti, padomju multeņu kustīgo Vilku un 
attapīgo zaķīti, Sultānu ar veselām trijām sievām 
(no filmas „Kaukāza gūstekne”), Sandi Ozoliņu un 
Mēnesi, ļauno Kruellu, mazo Dāmīti no animācijas 
filmas „Monster High”, saskanīgajiem Mikiju un 
Minniju Pelēm, nesakarīgajiem, bet smieklīgajiem 
Mārdžu un Homēru Simpsoniem, siržu lauzēju 
Silvestru Stalloni, pievilcīgo Madonnu, smaidīgo 
Sofiju Lorēnu, nedaudz biedējošo Merilinu Menso-
nu un Lady Gaga, Līzbeti un Paulīni (no latviešu 
filmas „Tās dullās Paulīnes dēļ”), cēli nopietno un 

daiļi dziedošo Končitu, Ingunu Sudrabu, Agnesi 
zeltiņu, māsām Legzdiņām, grupu „Abba” un vēl 
daudzām citām izcilām personībām. Visi, kas 
vēlējās atpūsties, redzot pazīstamas sejas, vē-
rojot priekšnesumus, piedaloties arī skaistu-
ma konkursā, kuru organizēja viesi no Lēdur-
gas – Bokas jaunkundze un viņas kompanjons 
Rūķis –, labi pavadīja laiku un varēja uz brīdi 
piemirst ikdienu. Un nu jau vēl viena pār-
ģērbšanās dullība ir garām, vēl viens Jau-
nais gads sagaidīts, laiks palikt nopietniem.

Pavisam nopietns koncerts tautas namā 
notika 24. janvārī. Kopā sadejoja aptuveni 
120 dejotāju. Šoreiz visi dalībnieki – deju 
skolotājas Līgas Dombrovskas audzēkņi 

no Inčukalna, Allažiem un Krimuldas. Dejotāju 
un skatītāju pulks bija tik liels, ka atlika vienīgi 
cerība – vietas pietiks gan dejotājiem, gan ska-
tītājiem. Savu prasmi rādīja bērni vecumā no 2 
līdz 15 gadiem. Skolotāja ir paveikusi lielu dar-
bu – paldies viņai par uzņēmību, bet vecākiem par 
atbalstu!

Svētdien, 25. janvārī, Inčukalna tautas nams 
pieminēja 1991. gada barikāžu notikumus ar Ditas 
Balčus teātra izrādi „Re: Atmoda”. Skatītājiem 
tas bija emocionāls pārdzīvojums – atgriezties 
domās pirms 24 gadiem, atcerēties mums tik 
svarīgos un pretrunīgos notikumus. Tautas nama 
vārdā sakām paldies visiem, kas atnāca. Diemžēl 
zālē bija tik mazs skatītāju skaits, ka mums ir ļoti 
jāpārdomā, vai mēs to varam atļauties – aicināt 
māksliniekus, jo viņu alga ir jūsu nopirktā biļete, 
protams, arī aplausi un ziedi. Mākslinieki lielāko-
ties to skaisto dzīvi dzīvo tikai uz skatuves. 

Uz sliekšņa jau februāris. Tiekamies!  

Pensionāru gada balle – pilna sirsnības
Šī gada 10. janvārī mā-

jīgajā Inčukalna tautas 
namā norisinājās novada 
pensionāru gada balle. 
Pasākums bija kupli ap-
meklēts, un tā laikā se-
nioriem dziedāja skaistās 
balss īpašniece Madara 
Dziedātāja. Notika arī 
modes skate, kurā savus 
mākslas darbus rādīja se-
niori no Ķekavas – adītas 

un tamborētas kleitas, blūzes, jakas un apmetņus. Ļoti prasmīgas kundzītes, kuru 
darbi gāja pie sirds pasākuma apmeklētājiem. Kazas gadam iesākoties, pie mums bija 
ieradusies arī pati Kaza, kura lasīja horoskopus un zīlēja nākotni, bet deju solī seni-
orus iegrieza muzikantu grupa „Edgars un draugi”. Pasākumā bija prieks redzēt arī 
draugus no Vangažiem.

 Vēlos pateikt lielu paldies Inčukalna novada domei un domes priekšsēdētājam Aiv-
aram Nalivaiko, priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai Vorobjovai un Sociālā dienesta va-
dītājai zinaīdai Gofmanei par viņu labajiem vārdiem, labsirdību, atsauksmi, palīdzību 
un dāsni sarūpētajiem galdiem. Paldies arī visiem pārējiem un manām padomes mei-
tenēm par atbalstu un skaistajiem ziediem. Lielu paldies gribu teikt arī tautas nama 
vadītājai Ingai freimanei un māksliniecei Ivetai Rozentālei, kā arī zintai Nolbergai. Ak, 
ko gan es darītu bez jums visiem!

Vēlos novēlēt visiem 2015. gadā sirdsmieru, stipru veselību un dzīvesprieku!
Tie, kas dzīvo ar cerību, – redz tālāk,
Tie, kas dzīvo ar mīlestību, – redz dziļāk,
Tie, kas dzīvo ar ticību, – redz citādāk.

Ņina Bērziņa, Inčukalna pensionāru padomes  
priekšsēdētāja  

PII „Minka” dalās pieredzē 
„Kustību prieks brīvā dabā” 

2 0 1 5 . 
gada 28. 
janvārī bēr-
n u d ā r z ā 
valdīja sen 
nepieredzē-
ta rosība – 
tika gaidīti 
ciemiņi no 
v a i r ā k i e m 
P i e r ī g a s 
b ē r n u d ā r -
ziem. Sagai-

dījuši viesus, pacienājuši ar kafiju un zāļu tēju, visu grupiņu bērni aici-
nāja kopā ar viņiem doties tuvākās un tālākās pastaigās. Bērni kopā ar 
22 pedagogiem no citiem bērnudārziem mērīja parkā mītošo gliemežu 
apkārtmēru, mācījās vingrot kā vāverēni, sekojot kartē sniegtajām 
norādēm meklēja dažādus objektus, sniegā zīmēja krāsainus burtus, 
klausījās, ausījās un arī nedaudz dauzījās. Pēc stundas ilgām aktivitā-
tēm visi lielie un mazie atgriezās „Minkā” sārtiem vaigiem un mirdzo-
šām acīm, jo kustību prieks bija pārņēmis visus. 

Dalījušies pieredzē un iespaidos par nodarbībām, viesi teica siltus 
atzinības vārdus par piedzīvoto „Minkā”. 

Lai arī esam neliels dārziņš, mums ir ar ko lepoties! Jau šā gada 
pavasarī PII „Minka” aicinās kolēģus, lai dalītos pieredzē par smilšu 
lampu daudzveidīgo pielietojumu pirmsskolā.

Paldies „Minkas” darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem!
Vadītāja Indra Podziņa 

Nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs!



6 2015. gada FEBRUĀRISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS6

Inčukalna bibliotēkā atkal 
ir daudz jaunu grāmatu, kas 
gaida savus lasītājus. Rakst-
nieka J.Vodolazkina romāns 

„Laurus” ir īpašs notikums 
Krievijas literatūras dzīvē, jo 
romāns ieguvis literāro bal-
vu „Lielā grāmata”. Stāsts 
ir par 15. gadsimta Krieviju, 
kopumā to iecerēts tulkot 20 
valodās. Liels paldies tulko-
tājai Mārai Poļakovai par ļoti 
prasmīgu, valodas  bagātu 
tulkojumu. Rakstnieces Sā-
ras Larkas un mūsu Sindas 
Krastiņas tulkojumā aiz-
raujošs un sirsnīgs romāns 

„Maoru zelts” ar daudziem 
negaidītiem sižeta pavērsieniem par sievietēm, kam nākas daudz ciest un kas tomēr nenolaiž ro-
kas un nezaudē cīņas sparu, par vaļu medībām, aitkopību un zelta drudzi iepatiksies daudziem la-
sītājiem. Jura Lorenca grāmata „Ceļojumu maģija” jūs aizvedīs uz Etiopiju, Krieviju, Ukrainu, Indiju, 
Taizemi, Turciju, Ēģipti un Togo. Lasiet un ceļojiet kaut vai domās! Lūcija Ķuzāne savu darbu „No 
kurienes nākam?” velta senļaužu piemiņai (kā viņa saka), tiem, kas dzīvoja toreiz, kad visvecākie 
bērzi vēl bija bērziņi un dižozoli – ozoliņi. Lasiet un domājiet, satiekoties ar Viestura Rudzīša 
prātojumiem „Dievietē”. Sieviešu piedzīvotais mežos un purvos nacionālo partizānu kara laikā līdz 
šim ir bijusi neizzināta Latvijas vēstures lappuse. Divpadsmit sieviešu pieredzēto un pārdzīvoto 
izlasīsiet S.Reinsones grāmatā „Meža meitas”. Jaunais ārsts Emīls, pārnācis mājās pēc smagas 
darba dienas, atklāj, ka viņa sieva Adriēna ir pazudusi, neatstājot nekādas norādes. Lai to no-
skaidrotu, lasiet E.Grīna grāmatu „Universālā kopiena”. U.Eko „Iepriekšējās dienas sala” stāsta 
par jaunu itāļu augstmani, kurš vienīgais izdzīvo pēc kuģa bojāejas vētras laikā un nokļūst uz kuģa 

„Dafne”. Visiem, kas iemīļojuši Heses darbus, noteikti būs interesanti lasīt viņa biogrāfisko garstās-
tu „Kūrviesis”, kur Hese apraksta savu viesošanos Bādenes karsto avotu kūrortā. Ļoti cilvēcisks, 
vienkāršs un estētisma pārpilns stāsts.

 Vai ar skatu pārskatījāt mājās grāmatu plauktus? Varbūt daudz grāmatu, bet saturā noveco-
jušas, neinteresantas. Atnesiet uz bibliotēku, kuras jums šķiet nevajadzīgas, – mēs palīdzēsim 
sašķirot, kuras atstāt bibliotēkā, bet kuras sūtīt otrreizējai pārstrādei. Varat nest arī žurnālus, 
reklāmas un avīzes. Konteiners turpina pildīties. 

Vecāki! Atgādiniet saviem skolniekiem – varbūt jānes grāmatas uz bibliotēku, varbūt beidzies 
lietošanas termiņš. Tas ir ļoti labi, ka bērni (arī vecāki) lasa grāmatas, bet mēnesis paskrien ātri, 
un varbūt tieši šo ļoti vajag kādam citam lasītājam.

Sekojiet bibliotēkas jaunumiem, apmeklējiet bibliotēku – mēs jūs gaidām!
foto un teksts: Marija Aleksejeva 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Inčukalna novada domes stipendiju mērķis ir:
1.1.1. motivēt 10.–12. klašu izglītojamos paaugsti-

nāt savus mācību sasniegumus;
1.1.2. sekmēt 9. klašu absolventu vēlmi iegūt vidējo 

izglītību Vangažu vidusskolā.

II. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI
2.1. Skolu 10.–12. klašu izglītojamie saņem stipen-

diju atbilstoši saviem mācību sasniegumiem: 
2.1.1. 38,96 EUR, ja mācību sasniegumu novēr-

tējums nav zemāks par 9 ballēm katrā mācību 
priekšmetā;

2.1.2. 32,47 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais 
vērtējums nav zemāks par 8 ballēm katrā mācī-
bu priekšmetā; 

2.1.3. 25,97 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais 
vērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā mācī-
bu priekšmetā;

2.1.4. 19,48 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais 
vērtējums nav zemāks par 6 ballēm katrā mācī-
bu priekšmetā;

2.1.5. 12,99 EUR, ja mācību sasniegumu vidējais 
vērtējums nav zemāks par 5 ballēm katrā mācī-
bu priekšmetā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2014. In-

čukalna novada domes nolikumu (protokols Nr. 
20-2.§.) un 21.01.2015. Inčukalna novada domes 
nolikumu (protokols Nr. 1-7.§.))

III. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Stipendija tiek piešķirta katru mācību mēnesi, 

ņemot vērā attiecīgā mēneša vidējo atzīmi katrā 
mācību priekšmetā. 

3.2. Septembrī izmaksā visiem sekmīgiem 10 EUR 
starta stipendiju.

3.3. Stipendiju nepiešķir: 
3.3.1. ja skolēnam ir fiksēti skolas iekšējās kārtī-

bas noteikumu pārkāpumi, 
3.3.2. ja ir neattaisnoti stundu kavējumi, 
3.3.3. ja ir apzīmējums n/v, 
3.3.4. ja ir vērtējums 1–3 balles.
3.4. Metodiskā padome izskata un apstiprina sti-

pendijas piešķiršanu, pamatojoties uz sekmju 
izrakstu.

3.5. Skolas direktors apstiprinātos stipendiātu sa-
rakstus iesniedz Inčukalna novada domē.

3.6. Inčukalna novada pašvaldības grāmatvedība 
pārskaita stipendiju uz norādīto izglītojamā 
kontu bankā 5 darba dienu laikā pēc stipendiātu 
saraksta saņemšanas.

IV. Stipendiju finansējums
4. Stipendijas tiek finansētas no apstiprinātā Van-

gažu vidusskolas budžeta

V. Nolikuma spēkā stāšanās kārtība
5. Nolikums stājas spēkā 2014. gada 1. septem-

brī. 

Inčukalns rīdziniekiem ir laba vieta, kur vien nieka 
44 kilometru attālumā no Rīgas var atrast ziemas no-
skaņu, īstas egles, sajust salu, ledu, sniegu, lūkoties 
zvaigžņotajā debess velvē un sastapt cilvēces pir-
mo rēķināšanas skolotāju, zvaigžņu ganu – Mēnesi. 
Svaigs gaiss dara brīnumus un atveseļo. Dziedinoša 
ir arī kustība, tāpēc, kad vien iespējams, slēpojam, 
snovojam, braucam ar ragavām vai skrienam ķekatās. 
Šogad aktuāli lēkt Kazās!

Pie Rāmavu māju saimnieka mākslinieka Paula 
Putniņa un dēla Dāga gadumijā viesojās prāvs kazu 
un visādu citādu mājlopu – zirga, aitas, suņa – un lāča 
maskās tērptu ļautiņu pulks. Draugu meklētāji, Sau-
les atgriešanās sveicēji un latvisko tradīciju pārzinā-
tāji bija folkloras draugu kopa „Savieši”, kas ikdienā 
darbojas Latvijas Dabas muzejā. 

Atbraucēji ar dūšīgu bluķa velšanu un vilkšanu ap-
kārt visai Rāmavu zemei savāca visus aizgājušā gada 
grūtumus un nedienas un palīdzēja Saules gaitai pa-

griezties uz pavasara pusi. Sētsvidū pie ugunskura 
katrs ar cirvi bluķī varēja iecirst vēl savus privāto 
sliktumu robus, līdz bluķis zīmīgi sašķēlās trijās da-
ļās. Dziesmām skanot, visi grūtumi un nedienas tika 
sadedzināti ugunskurā.

Bluķa vilkšana savulaik ir bijusi populārākā ziemas 
laika tradīcija visā Eiropā, Anglijā, francijā, Skandi-
nāvijā, Vācijā, pazīstama no 12. gadsimta. Vislabāk 
bluķis velkams maskās. Maskoties nozīmē atteikties 
no sava es, uzņemot sevī tēlojamo garu un, paliekot 
nepazītam, caur tēlojamā darbību veicināt auglību.

Pēc labi padarīta darba Rāmavu saimnieks atbrau-
cējus laipni aicināja sildīt kājas istabā pie krāsns un 
sēst pie galda. Senāk katram ēdienam bija sava no-
zīme, īpaši godā ceļot apaļās formas. Viesiem līdzi 
bija apaļa pašcepta maize, tradicionālie kāposti un 
citi našķi, bet saimniekam prāvs pupiņu zupas katls.

Pa vidu ēšanai un dziedāšanai visi asināja prātu 
spraigi āķīgās sarunās un centās iepriecināt nosku-

mušos. Jo iepriecinot kādu, uzsmai-
dot pat nejaušam pretimnācējiem, 
prieks atgriežas atpakaļ divtik! Gan 
liela jautrība, gan liels pārbaudī-
jums, kas īpaši patīk bērniem, bija 
pusnakts baso kāju skrējiens apkārt 
mājai.

Vairosim gaismu sevī un atbrīvo-
simies no tumsas sevī, kas nāk no 
sīkām ķildām, dusmām, nelāgām do-
mām un darbiem. Pasaule ir tik gaiša 
un laimīga, cik spējam to ieraudzīt un 
citiem parādīt. Turēsim godā senču 
ticību un latviskos tikumus, tad Dievs 
neliegs mums savu svētību!

Ērika Māldere 

01.01.2015. ap plkst. 16.00 RPP tika 
saņemts izsaukums, ka Inčukalna novada 
Gaujā kādā no īpašumiem tiek zāģēti 
koki. Ierodoties notikuma vietā, policijas 
darbinieki aizturēja 1969. gadā dzimušu 
vīrieti, kurš ar automašīnu centās izvest 
no kāda īpašuma malku. Pārbaudot vīrieša 
personību, tika noskaidrots, ka vīrietis 
vadīja automašīnu, būdams alkohola 
reibumā. Par svešas mantas zādzību un 
automašīnas vadīšanu reibumā vīrietis tika 
nodots Valsts policijas darbinieku rīcībā 
tālākas lietvedības nodrošināšanā.

05.01.2015. ap plkst. 13.20 RPP tika sa-
ņemta informācija, ka kādā no sabiedriskā 
transporta pieturām Inčukalna novada 
Vangažos guļ iereibis vīrietis. RPP INN dar-
binieki, ierodoties notikuma vietā, ieraudzī-
ja 1969. gadā dzimušu vīrieti, kurš atradās 
sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, 
kas aizskar citu cilvēku cieņu. Vīrietim tika 
sastādīts administratīvā pārkāpuma pro-
tokols.

15.01.2015. ap plkst. 15.20 RPP tika sa-
ņemts izsaukums no kādas sievietes par ģi-
menes konfliktu kādā no Inčukalna mājām. 
Ierodoties notikuma vietā, policijas darbi-
nieki sastapa sievieti, kura paskaidroja, ka 
viņai izcēlās strīds ar dēlu, kurš sāka uz-
vesties neadekvāti un agresīvi. Vīrietis tika 
savaldīts un nodots mediķu rīcībā.

18.01.2015. ap plkst. 17.55 RPP saņēma 
izsaukumu uz kādu māju Inčukalna novada 

Vangažos par, iespējams, iereibušas perso-
nas slikto uzvedību mājas kāpņu telpā. RPP 
INN darbinieki, ierodoties notikuma vietā, 
nama kāpņu telpā sastapa 1957. gadā dzi-
mušu vīrieti, kurš atradās sabiedriskā vie-
tā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar citu 
cilvēku cieņu. Vizuāli apskatot vīrieti, tika 
konstatēti miesas bojājumi galvas daļā. 
Tika izsaukta NMP un noformēts adminis-
tratīvā pārkāpuma materiāls.

19.01.2015. ap plkst. 18.00 RPP patruļas 
laikā, uz autoceļa Rīga–Veclaicene tika pa-
manīta aizdomīga sieviete. Pārbaudot sie-
vietes personas datus, tika noskaidrots, ka 
sieviete atrodas Valsts policijas meklēšanā. 
Sieviete tika nodota Valsts policijas Teikas 
iecirkņa policijas darbinieku rīcībā.

Statistika janvārī:
Saņemtie izsaukumi, ziņojumi no 
Inčukalna novada Vangažiem – 39, 
Inčukalna – 28, Gaujas –18, Egļupes – 4.
Administratīvā pārkāpuma protokoli – 
38, tai skaitā:

 Atrašanās sabiedriskās vietās reibuma 
stāvoklī, kas aizskar citu cilvēku cieņu, 
3 protokoli, Inčukalna novada domes 
saistošo noteikumu neievērošana – 5 
protokoli, par atstarojošu vestu vai 
apģērbā iestrādātu atstarojošu elementu 
nelietošanu diennakts tumšajā laikā, 
pārvietojoties pa ceļa braucamo daļu vai 
nomali, – 20 protokoli. 

LATVIJAS REPUBLIKA   
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns,  
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv 
NOLIKUMS

Par stipendijām 10.-12. klašu skolēniem Vangažu vidusskolā
Inčukalnā

2014. gada 21. maijā               (protokols Nr. 9.–5§)
Grozījumi ar: 19.11.2014. Inčukalna novada domes nolikumu (protokols Nr. 20.-2§);

  21.01.2015. Inčukalna novada domes nolikumu (protokols Nr.1.-7§);
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

Apstiprināts Pedagoģiskās padomes sēdē 30.03.2014. Vangažu vidusskolas direktore Indra Kalniņa
2014. gads, Vangažos 

Kā svinēt svētkus 21. gadsimtā? Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada 
nodaļas (RPP INN) notikumi 2015. gada janvārī

Arī Piebalgā mūsējie lasa. Priekšplānā Vilhelms Bahanovskis un Jānis 
zvirbulis

Bibliotēkas jaunumi februārī
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2015. gada 17. un 18. janvā-
rī Carnikavā notika Starptaus-
tiskais džudo turnīrs, kurā 
piedalījās 26 klubi (443 da-
lībnieki) no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Krievijas. Šajā 
turnīrā mūsu bērnu un jaunie-

šu attīstības centru „Gauja” 
pārstāvēja 14 dalībnieki,  no 
kuriem trīs izcīnīja zelta me-
daļas un divi izcīnījas bronzas 
medaļas. Pēc turnīra kopvēr-
tējuma mūsu centrs ieņēma 8. 
vietu starp 26 klubiem.

Apsveicam!
Nika Motiļkova – 1. vieta
fjodors Semeņecs – 1. vieta
Кristaps Gucaļuks  – 1. vieta
Vlada Socka – 3. vieta
Оskars Kramzaks –  
3. vieta  

Bērnu un jauniešu attīstības centra 
„Gauja” audzēkņi ir aizvadījuši vēl vienu 
ļoti ražīgu un panākumiem bagātu gadu.

2014. gadā džudo sekcijas audzēkņi 
startējuši 11 turnīros, kuros izcīnījuši 
56  medaļas: 19 zelta,15 sudraba un 22 
bronzas medaļas. Maija beigās Inčukalna 
Sporta kompleksā tika organizēts 
Latvijas mēroga džudo turnīrs „Gaujas 
Kauss”, kurā piedalījās 89 dalībnieki no 
vairākām pilsētām. Peldēšanas sekcijas 
audzēkņiem tika organizēti trīs vietējie 
peldēšanas turnīri, bet uz pēdējo 
atklāto turnīru „Inčukalna jaunie talanti” 
bija atbraukušas komandas no Rīgas un 
Jūrmalas. Pavisam turnīrā startēja 70 
peldētāji. Mūsu peldētāji arī parādīja 
ļoti labus rezultātus.

Peldēšanas turnīrs starp Pierīgas 
skolām notika aprīlī Piņķos, kurā 

mūsu peldētāji pārstāvēja Vangažu 
vidusskolu un parādīja izcilus 
rezultātus, iegūstot trīs zelta un 
vienu bronzas medaļu. Turnīra 
kopvērtējumā Vangažu vidusskola 
ieņēma  trešo vietu starp astoņām 
skolām.

2014. gada nobeigumā visiem BJAC 
„Gauja” audzēkņiem, kuru skaits jau ir 
130 bērnu, tika organizēta Jaungada 
eglīte ar teātra priekšnesumu, īstu 
Salaveci, dejām un saldām dāvanām.

BJAC „Gauja” izsaka pateicību 
atbalstītājiem – Inčukalna novada 
domei, SIA „Gauja AB”, SIA „Guliver”, 
SIA „Tropiks – ALI” un SIA „Izoterms”. 

„Protams, jāatzīmē mūsu treneru 
komandas milzīgs ieguldījums,” saka 
BJAC „Gauja’ direktors Dmitrijs 
Tončinskis, „džudo trenerim Leonīdam 
Kuzņecovam un peldēšanas treneriem 
Raitai Lapai un Pavlam Kondrahinam. 
Pateicamies par sadarbību arī 
Inčukalna Sporta kompleksa 
kolektīvam un Vangažu vidusskolas 
administrācijai. Mums ir paveicies 
centra dibināšanas un attīstības 
posmā satikt cilvēkus, kuri ne tikai 
nav vienaldzīgi, bet ir arī radoši un 
ar labu sapratni par to, cik svarīga 
ir jaunatnes iesaistīšana veselīgajās 
aktivitātēs. Jaunajā gadā mūsu 
audzēkņiem novēlam neatlaidību 
treniņos un panākumus sportā!”

Andrejs Konovalovs  

Pēc visiem sarakstītajiem meliem 
par manu darbību Egļupes jautā-
jumā, ko sarakstījis „paradoksu 
nospārdītais”, pareizākais būtu 
griezties tiesībsargājošās iestādēs, 
jo tika izplatīti klaji meli par domes 
deputāta darbību. Bet vairākkārt 
pārlasot rakstīto, nācu pie secinā-
juma, ka laikam labāk būs „pažē-
lot”. Grūti iedomāties, kā paradoksi 
(absurda patiesība) var spārdīties 
tā, ka pelēkā viela izskatās stipri 
satricināta, bet uz slimiem, kā zi-
nāms, nedrīkst dusmoties. Es gan 
par Egļupi rakstīju jau pēc Attīstī-
bas komitejas sēdes, bet A.Niedres 
rakstā jau par pašu sēdes norisi tiek 
melots.

(Pasaulei, iespējams, vislielākās 
grūtības sagādā tas, ka tā ir pilna 
ar idiotiem, kuri pilni ar pašpārlie-
cību, un inteliģentiem, kuri pilni ar 
šaubām. filozofs B.Rasels)

Gribētu informēt A.Niedras kun-
gu, ka komitejas sēdi pārtraukt nav 
dotas tiesības nevienam. Protams 
I.Bernats var (kā tas notika decem-
bra sēdē) pielēkt kājās, nobļauties: 

„Es slēdzu sēdi,” un aizskriet, bet 
tas nenozīmē, ka tādā veidā sēde 
tiek apturēta. Lai apturētu sēdi, 
jāievēro daži noteikumi (ah, jā, šim 
personāžam jēdzieni –noteikumi un 
likums, neeksistē). Tas tikai parā-
dīja, ka I.Bernats ir iedomājies par 
sevi nezin ko. Laikam kroni jau pie-
laikojis? Tad informēju novada ie-

dzīvotājus, kuri tiek bieži maldināti 
no I.Bernata puses, viņš ir tikai un 
vienīgi 1/15 no lēmējvaras (domes), 
no kā izriet, ka visi viņa solījumi un 
it kā (ar lielu ažiotāžu pasniegtās) 
pavēles darbiniekiem un komitejas 
lēmumi ir tikai un vienīgi lēmumu 
projekti, kurus dome var apstipri-
nāt, var arī neapstiprināt. Kā jau 
rakstīju iepriekš – tukša muca 
tālu skan. Jā, tās sēdes sākumā 
es piedāvāju izņemt no dienas 
kārtības vienu jautājumu, bet tam 
gan nebija nekāda sakara ar Egļupi. 
Un, ja, sēžot vienā telpā ar komiteju, 
A.Niedras kungs pat to nav sapra-
tis, tad jau laikam bija atnācis „sa-
spārdīts”. Ko apliecina arī rakstā 
aprakstītais valodas jautājums, jo 
tulkojumu no krievu valodas (kas ir 
pilnīgi likumīga prasība) pieprasīja 
tikai viens deputāts (rakstā ir ap-
rakstīts daudzskaitlī). Bet kas at-
tiecas uz caurtekas paplašināšanu, 
tad A.Niedras kungam būtu pašam 
jāizlasa, kas tad ir rakstīts lēmuma 
projektā, kurš domē iesniegts, it kā 
balstoties uz paša A.Niedres un citu 
Egļupes iedzīvotāju iesnieguma pa-
mata. Atkārtošu – p. 3. Sadarbībā 
ar „Latvijas dzelzceļu” risinājuma 
meklēšana caurtekas paplašināša-
nai. Ja šis lēmuma projekts nebija 
iedzīvotāju ierosināts, kā apgal-
vo A.Niedras kungs „viņi tādu nav 
prasījuši”, tad lēmuma projekta 
iesniedzējs I.Bernats ir klaji melo-

jis visiem. Pirmkārt, iedzīvotājiem, 
nekaunīgi izmantojis viņu griešanos 
pēc palīdzības kaut kādām savām 

„spēlītēm”, otrkārt, viņš apzināti ir 
maldinājis divus deputātus, kuri uz-
lika savu parakstu zem it kā pēc ie-
dzīvotāju lūguma sastādītā iesnie-
guma. Var redzēt – meli tā ir dzīves 
jēga. Melo visiem, varbūt kāds notic.

Es savu rakstu rakstīju, balsto-
ties uz lēmuma projektu, kurš tika 
apspriests domē. Izlasot A.Niedras 
man neglaimojošo rakstu, es 
21.01.2015. tieši sēdes laikā no-
rādīju uz šiem I.Bernata meliem. 
Pārsteidzoša reakcija – kārtējo reizi 
apsolīja man sasist seju. Lepni solī-
jumi jau kuru reizi un ne man pirma-
jam, bet neesmu dzirdējis, ka būtu 
kaut reizi izpildīti. Ka anekdotē: „Es 
tev sasistu seju, tikai man sava de-
guna žēl.” Kā var redzēt, I.Bernats 
nepilda nekādus savus solījumus – 
solīts makā nekrīt. Ceru, ka iedzīvo-
tāji beidzot to sapratīs – nav vērts 
gaidīt solījumu izpildi. Visi solījumi 
izbeidzas tajā brīdī, kad ar lielu 
ažiotāžu (pat apsūdzot darbiniekus 
likumu pārkāpumos) izskan komi-
tejas sēdē un tūlīt laimīgi tiek aiz-
mirsti. Nesen bija kārtējais piemērs. 
Nākamajā sēdē pēc Egļupes bija at-
nākusi sieviete no Caunas ielas. At-
kal ažiotāža – pavēles būvvaldei un 
izpilddirektoram nekavējoties skriet 
un visu izpētīt. Bet ak vai! Sieviete 
pēkšņi apstiprina, ka tieši tāds jau-

tājums ar tādām pašām izskanēju-
šām pavēlēm jau tika skatīts 2009. 
gadā. Un izrādās – jau toreiz būv-
valde visu apsekoja un iesniedza zi-
ņojumu domei. Bet rezultāts? 0!!! Jo 
Attīstības komitejas priekšsēdētājs 
ir spējīgs tikai dot pavēles komite-
jas sēdes laikā, uzskatot, ka viss 
pārējais jādara citiem. Tikai nav sa-
protams kuriem – citiem? Jo domes 
darbiniekiem nav dotas tiesības 
lemt ko un kā darīt. Viņiem ir stingri 
jāievēro domes lēmumi. Bet kurš 
tad rakstīs šos lēmumus? Manā iz-
pratnē, iedzīvotāji vēlēšanās deleģē 
deputātiem tiesības pieņemt lēmu-
mus, nevis deleģē tikai solīt. Jeb kā 
tur bija, jau slavenais teiciens – kā 
var nesolīt? 

Man jau vairākkārt mēģina aiz-
rādīt, ka neesot „jāmaisās” citos 
jautājumos, ka tikai jautājumos par 
Vangažiem. Tad gribētu atgādināt 
šīm personām, ka Vangažos dzīvo 
faktiski puse no novada iedzīvo-
tājiem, un sekot, lai šo iedzīvotāju 
samaksātie nodokļi tiktu izmanto-
ti lietderīgi, nevis iegrūsti visādu 
(manā skatījumā, murgainu) iedomu 
realizācijai, es uzskatu par savu 
pienākumu. Paplašināt caurteku 
zem dzelzceļa jeb ierīkot ūdensva-
du Egļupē. Es painteresējos, tāda 
ierīkošana varētu izmaksāt 1,7 
miljonus eiro, plus kanalizācijas ie-
rīkošana, jo atsevišķi ierīkot ir aiz-
liegts ar likumu, vēl kādi 4–5 miljoni. 

Jeb kā beidzamais piedāvājums – 
par pašvaldības līdzekļiem iesaistī-
ties zivju (lašu, taimiņu, nēģu, zušu) 
populācijas atjaunošanā Gaujas ba-
seinā, lai nākotnē ārzemnieki varētu 
braukt, pirkt licences un makšķerēt, 
turklāt licences būtu jāpērk visiem, 
arī vietējiem. Man tikai tāds jautā-
jums – cik ārzemnieku pērk licences 
un makšķerē Daugavas baseinā, kur 
mazuļus ielaiž jau kuru gadu? Un cik 
daudz ārzemnieku vispār zina par 
nēģiem? Laikam mūsu trūcīgajiem, 
kuri priecīgi par to, ja atved uz tirgu 
lētās reņģes, ir ļoti svarīgi nodro-
šināt dažus ar iespēju paspiningot 
lašus? Protams, to visu var realizēt, 
ja kāds iedos naudu, bet par Van-
gažu pensionāru samaksātajiem 
nodokļiem, piedodiet, uzstājos un 
uzstāšos pret.

Tagad par kooperatīvu. Pirms 
kaut ko rakstīt, A.Niedras kungs, 
uzprasiet I.Bernata pārstāvim, cik 
tiesvedības viņš ir ierosinājis pret 
kooperatīvu, lai nepieļautu garāžu 
ierakstīšanu zemesgrāmatā. Atnā-
ciet uz kopsapulci 21.02.2015. plkst. 
19.00 Vangažu klubā, tad varēsiet 
šo to dzirdēt, ja tik grūti uzprasīt. 
Dažam tur atskanēs pārsteigums

Igors Purmalis

Kooperatīva „Vangažu moto” 
biedriem – 21.02.2015. plkst. 19.00 
Vangažu klubā kooperatīva biedru 
kopsapulce. Ar dienas kartību var 
iepazīties uz ziņojuma dēļa.

Kooperatīva valde  

Daži paskaidrojumi par iepriekš sarakstītiem meliem

Inčukalna novads kļūst 
arvien sportiskāks

Reģionālās pašvaldības poli-
cijas Inčukalna novada nodaļas 
(RPP INN) darbinieki, 31.01.2015. 
veicot patruļu ap plkst.13.30, uz 
autoceļa Rīga–Sigulda 31. km 
pamanīja divus aizdomīgus 
vīriešus, kuri vilka ratiņus ar 
metāllūžņiem. Pārbaudot mi-
nēto vīriešu personības un no-

skaidrojot metāllūžņu izcelsmi 
un citus lietas apstākļus, at-
klājās, ka 1990. gadā un 1993. 
gadā dzimušie vīrieši īsi pirms 
policijas darbinieku pārbaudes 
metāllūžņus bija nozaguši no 
kādas mājas. Starp nozagtajām 
mantām tika atrasta arī 1898. 
gadā izdota Bībele. Vīrieši tika 

aizturēti un nodoti Valsts po-
licijas Siguldas iecirkņa darbi-
nieku rīcībā tālāku procesuālu 
darbību kārtošanā, lai vainīgās 
personas varētu saukt pie kri-
minālatbildības.

Ilgonis Babris,
RPP INN priekšnieks 

PA KARSTĀM PĒDĀM

Apsveicam!
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic 
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90….
Labu veselību un možu noskaņojumu!

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

LīDzJŪTīBAS

Inčukalna medību pils
Pili 1914. gadā Baltijas naftas bāzes direktors barons 

fon zonberhards uzcēla kā dāvanu saviem bērniem – mei-
tai un trim dēliem. Jūgendstila divstāvu ēkā ar parketa 
grīdām un kristālstikla durvīm barona ģimene dzīvoja īsu 
laiku – līdz Pirmajam pasaules karam, kad meita pili pār-
deva kādam tirgotājam. Vēlākos gados pils liktenis bijis 
raibs – te atradusies sanatorija, armijas lazarete, tuber-
kulozes un vēlāk astmas sanatorija, bet līdz 2009. gadam 
te darbojās bērnu bāreņu aprūpes centrs. 

Šobrīd pils ir iznomāta, tāpēc apskatāma tikai no ār-
puses. 

Ievkalnu iela 11, Krustiņi, Inčukalna nov. GPS: 57.1280, 
24.6320 

UZMANiBU! -

doMe  : iedZivotAji- -

INCUKALNA SPORTA 
KOMPLEKSA

13.FEBRUARI PL.19.00

-
- -

-

florBolA spele-

sodA MetieNU 
koNkUrss koMANdAM

koNkUrss skAtitAjieM

AtBAlstitAji - -

INČUKALNA NOVADA DOME

IEDZĪVOTĀJIEM, KURI VĒLAS SPĒLĒT, JĀPIESAKĀS PIE RIČARDA 
DAGES. TĀLR.: 27140368. KOMANDĀ MAKSIKUMS 15 SPĒLĒTĀJI

-

- -

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Aleksandram Čamkinam,  

brāli mūžības klēpī guldot. 
Inčukalna novada domes kolēģi

Ievas Putniņas piemiņai
Paldies Tev, Ieva, par visu, ko devi mums, van-

gažniekiem! Mūzikas un mākslas skola, kurā 
pašlaik mācās 173 audzēkņi, tas ir Tavs „bērns”, 
kuru izloloji 1998. gadā. Tā bija ideja, kurai 
neviens īsti neticēja, bet Tu ar dažiem domu-
biedriem panāci tās īstenošanu dzīvē. Tagad 
ikvienam iedzīvotājam mūsu novadā ir iespēja 
bagātināt sevi mūzikas un mākslas pasaulē, ap-
gūstot zināšanas un prasmes, klausoties kon-
certus vai apmeklējot izstādes.

Paldies Tev no mums, bijušajiem kolēģiem, par 
degsmi, ar kuru aizrāvi mūs visus darbam, atpū-
tai un cilvēkmīlestībai! Tavs neapsīkstošais opti-
misms un nezūdošais smaids vēl arvien ir mūsu atmiņās. 

Kaut arī pēdējie dzīves gadi nebija saistīti ar Vangažiem, Tavs ieguldī-
jums, Ieva, mūsu pilsētas kultūrā nepazudīs. Lai skaista mūzika pavada 
Tevi mūžības ceļā!

Bijušās Vangažu Mūzikas un mākslas skolas darbinieku vārdā –
Līga Cera

Aicinām visus Inčukalna 
novada iedzīvotājus un 

uzņēmumus

Pavasaris nav aiz kalniem, 
sāc mājas tīrīšanu jau šodien, 

atbrīvojies no nevajadzīgajiem 
papīra izstrādājumiem!

Vangažu bērnudārzs šajā mācību 
gadā sadarbībā ar SIA „Līgatnes 

papīrs”, a/s „Latvijas valsts 
meži” un Valsts izglītības satura 

centru (VISC) piedalās „zaļās 
jostas” rīkotajā MAKULATŪRAS 

vākšanas konkursā  
„TīRAI LATVIJAI!”.

Konkursa ietvaros drīkst vākt: 
biroja, kopējamo, piezīmju, zī-

mēšanas papīru, grāmatas  
(arī ar auduma vāciņiem), avīzes, 

glancētos žurnālus, bukletus, 
katalogus, burtnīcas, klades, 
kartona izstrādājumus (karto-

nam jābūt salocītam). 
Žurnālus un avīzes pirms 

izmešanas nav nepieciešams 
atskavot.

Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlie-
totus papīra traukus, uzlīmes.

Palīdzēsim Inčukalna novada 
Vangažu pirmsskolas izglītī-
bas iestādei „Jancis” tikt pie 

zīmēšanas papīra!

Par katru savākto tonnu maku-
latūras izglītības iestāde saņem 
5 kg otrreizēji pārstrādāta biroja 

vai zīmēšanas papīra.

Makulatūru vācam līdz 
14.03.2015.

Varam palīdzēt ar transportu 
makulatūras nogādāšanai 

bērnudārzā.

Ja esi nolēmis piedalīties, tad 
zvani Lindai Erdmanei pa tālr. 

29885092. 

PATEICĪBA
Vēlos no sirds pateikties zentai Navackai, 
Lidijai Vidauskai, Viktorijai Ozolai, Ņinai 
zimušai, Marijai Bernatei, Broņislavai Je-

sinskai, Naģeždai Morozovai, Ārijai Teivānei, 
Vijai Deņisovai un visiem, kuri bija kopā ar 
mani dzīves grūtajā brīdī. Jūsu rūpes ļaus 

man ātrāk atveseļoties, paldies jums!

Ar cieņu, Kamēlija Šagajeva

Izsaku  
pateicību  
Inčukalna novada  

Sociālajam dienestam 
un vadītājai zinaīdai 
Gofmanei par gādīgo 

attieksmi pret mani un 
par sniegto palīdzību.

Taida Groznaja 

CEĻOJAM PA NOVADU

Paziņojums par iepirkuma procedūru  
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām 

„Siltumtīklu rekonstrukcija Vangažos”,  
ID Nr.: VN 2014/7 KF

SIA „Vangažu Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.50003142371, 
kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsludina atklāta iepirkuma „Sil-
tumtīklu rekonstrukcija Vangažos”, iepirkuma ID Nr.: VN 2014/7 Kf, pro-
cedūru.

Iepirkums tiek veikts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros realizē-
jamam projektam ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Iepirkums sastāvēs no diviem posmiem – kandidātu atlases un uzai-
cināto kandidātu iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu vērtēšanas 
procedūras.

Iepirkuma procedūras kandidātu atlases nolikums un tehniskā specifi-
kācija ir pieejama novada mājaslapā:

incukalns.lv/public/lat/iestades/pasvaldibas_uznemumi/sia_vanga-
zu_namsaimnieks1.

Aicinājums pieteikties uz pirmo posmu: kandidātu atlase
Kandidātu pieteikšanās: līdz 2015. gada 27. februārim plkst. 17.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Gaujas iela 6, Vangaži, 
Inčukalna novads, līdz 2015. gada 12. martam plkst. 12.00.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  
2015. gada 12. martā plkst. 12.00.

Pērk lauksaimniecības un meža zemes. Tālrunis: 29526516.

 IEGULDīJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

N0 2. FEBRUĀRA LĪDZ 26. FEBRUĀRIM 

VANGAŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ BŪS  
APSKATĀMA LNB IZSTĀDE „SIEVIETES FOTOMIRKLIS”

Izstādes „Sievietes fotomirklis” fotogrāfiju izlase attēlo sievieti gan lauku 
darbos, gan mākslinieciskās profesijās un atpūtā. Pateicoties fotogrāfijām, ie-
spējams novērtēt aizgājušo laiku modes untumus tērpos un frizūrās, kā arī īpa-
šo cepuru eleganci. Tās atklāj sievietes ģimeniskumu un draudzību, attiecības 
ar saviem gadiem un visbeidzot arī ar pašu fotogrāfu.

Mūsdienās, kad sievietes sociālais statuss, salīdzinot ar pagājušā gadsimta 
sākumu, ir ievērojami mainījies, izstādē redzamās fotogrāfijas sniedz lieliskus 
pierādījumus sievietes pievilcībai, nozīmei un daudzpusībai arī pagātnē. Tā-
dējādi izstāde „Sievietes fotomirklis” apliecina sieviešu spēju būt stiprām un 
trauslām vienlaikus.

Izstādē apkopotās fotogrāfijas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma 
un vairāku privātpersonu arhīviem aptver laika posmu no 19. gadsimta beigām 
līdz 20. gadsimta vidum.


