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Lai Jaunajā gadā piepildās skaistākie sapņi!
Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu darbu plānot un veikt,

Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt 2011.gadā!

Gaišu noskaņu Ziemassvētkos! Veselību un veiksmi 
Jaunajā gadā! 

Inčukalna novada domes vārdā priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Novembris ir gan valsts svētku mēnesis, gan arī mēnesis, kad visi 
āra darbi paveikti.

Šogad Lāčplēša dienā, 11.novembrī, lāpu gājienā piedalījās īpaši daudz bērnu, ku-
riem iešana bungu rībienu pavadījumā un latviešu karavīru dziesmas, iespējams, palīdzēs 
izprast Lāčplēša dienas nozīmīgumu Latvijas vēsturē. 

Nedaudz pēc Mārtiņiem, un tieši pēc Lāčplēša dienas, 12.novembrī, Inčukalna Tautas 
namā uz daudzkrāsainas izstādes atklāšanu tika aicināti visi tie, kuriem tuvi rokdarbi. Iz-
stādē „Četri gadalaiki” variet joprojām apskatīt 14 čaklu sieviešu darbus. Izstādīti ir Ilzes 
Kopmanes un Ivetas Rozentāles rakstainie cimdi un zeķes, Velgas Vilcānes un Vallijas 
Balodes gobelēni un dekoratīvie spilveni, Evijas Keišas un Intas Bērziņas adītie tērpi, 
Lūcijas Riekstiņas mezglojumi, Aijas Ausējas Rudzītes apgleznotie zīda tērpi, Antas 
Gailišas austie grīdas celiņi un  somas, Maijas Bāguntes, Anitas Poprockas un Anneles 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
9.-15.lpp



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS22

Ludboržes izšuvumi, Līgas Ozoliņas fi lca 
cepures. Visa šī bagātība harmoniski pie-
skaņota Vitas Ošas fotogrāfi jām „Latvijas 
putni gadalaikos”. Izstādes atklāšanā bija 
klāt lielākā daļa no amatniecēm un daudzi 
atbalstītāji. 

Kā jau Mārtiņu laikā pienākas, centrā 
atradās lielais galds ar pašu sarūpētu cie-
nastu, kā arī dārza lielākās un saulainākās 
ogas – ķirbji.  Tika dziedātas Mārtiņu dzies-

mas, minētas mīklas, 
tautas ticējumu zinā-
šanas pārbaudīja fol-
kloras zinātājas  Indra 
Čekstere un Ināra Pa-
egle. Klātesošie bija 
teju vai eksperti mīk-
lās un ticējumos. Arī 
dāmu klubiņa „Ru-
dzupuķes” un Riharda 
Keiša dziedājums  bija 
patīkams papildinā-
jums izstādei.

Valsts svētku va-
kars Inčukalna Tautas 
namā izvērtās bagā-
tīgs, jo visi pašdarbī-
bas kolektīvi  piedalī-
jās svētku koncertā un 
gandrīz vai viss Inču-
kalns un Gauja bija 
klāt, lai sveiktu goda 

novadnieces Gaidu Keišu, Mariju Ivanovu 
un Valdu Pavloviču.

Koncertā piedalījās Inčukalna Tautas 
nama un pamatskolas pūtēju orķestris un 
koris „Mežābele” Vitaļa Kikusta vadībā, 
senioru koris „Atblāzma” Ņinas Kirštei-
nas vadībā. Goda novadnieces sveica an-
samblis „Gauja” Ineses Strautas vadībā un 
mazie dziedātāji Zandas Krastiņas vadībā, Zinta Nolberga

kā arī  paplašinātā sastāvā deju kolektīvs 
„Virši” Andra Briņķa vadībā. Kolektīvus 
trenēt palīdzējušas koncertmeistares un 
kormeistares Jeļena Tresikova, Ieva Ki-
kuste, Solveiga Ilvasa un deju kolektīva 
gādīgā „mamma” Ilze Briņķe. Pirmo reizi 
svētku vakarā skatītāji varēja novērtēt arī 
jaunizveidotā  jauniešu deju kolektīva 
sniegumu, kas izpelnījās skaļas ovācijas 
no dejotgribošajiem, bet tomēr malā pali-
kušajiem vienaudžiem . (Ai, kā tie puiši 
deju kolektīvā noderētu). Šoreiz bija arī 
viesi – Vangažu Ukraiņu biedrības an-
samblis „Veselka” (vadītājs Vasīlijs Ļit-
viņuks)  ar skanīgām dziesmām.

Tautas nama darbinieki kā katru gadu 
bija sagatavojuši „dokumentālo kino” bil-
dēs par aktuālākajiem notikumiem gada 
griezumā – par padarītiem darbiem, jau-
kiem brīžiem un arī par kādu ķibeli, bet 
tie, kuri dara, tie arī reizēm kļūdās un sa-
vas vainas atzīst.

Pēc koncerta kā pārsteigums no debe-
sīm krita slapjš sniegs, kas tomēr netrau-
cēja ļaudīm brīdi uzkavēties, lai noskatītos 
svētku uguņošanu un noliktu savu gais-
miņu gaismas ceļā pie Tautas nama. 

Lai priecīgs un gaišs mums visiem 
kopā arī pēdējais šī gada mēnesis – 
decembris!

Izstādes autores
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Lepojamies ar Jums!
Šogad Inčukalna novada Inčukalna 

„galā” par goda novadniekiem tika atzī-
tas trīs krietnas, strādīgas sievietes, kuru 
ieguldījums Inčukalna attīstībā ir tiešām 
vērā ņemams. 

Gaida Keiša ir fi rmas „Gaida” īpaš-
niece un jau no 90 – to gadu sākuma 
nodarbojas ar privāto biznesu, tādejādi 
dodama inčukalniešiem iespēju iepirkties 
pašu veikaliņā, kā arī aptuveni 30 cilvē-
kiem nodrošinot darba vietas. 

Tomēr, lai cik darbi ir bijuši Gaidai, 
galvenais viņas dzīvē ir ģimene – vīrs, 
2 dēli, meita un viņu ģimenes, un astoņi  
mazbērni. 

Neskatoties uz dažādajām grūtībām, ko 
piespēlē dzīve, Gaida atrod spēku smaidīt, 
samīļot bērnus un mazbērnus un rūpēties 
par saviem darbiniekiem. 

Marija Ivanova pati par sevi saka, ka 
viņas dzīvē galvenais ir bijis darbs. Iepa-
zīstot Mariju tuvāk, atklājas, ka viņa ir ne 
tikai dzīvesgudrs, atsaucīgs, laipns, inteli-
ģents cilvēks, bet arī laba draudzene, laba 
māsa un aizrautīga dziedātāja. Maskavas 
Veterinārā akadēmija sniedza vajadzīgās 
zināšanas, lai jaunā sieviete sāktu strādāt 

saimniecībā  „Gauja”, kur Marija apzinīgi 
strādājusi visu savu mūžu. Šobrīd Marijai 
patīk lasīt, ceļot, dziedāt kopā ar savām 
draudzenēm ansamblī „Gauja”. Viņa vēl 
joprojām ir aktīva, strādīga, atsaucīga un 
izpalīdzīga.

Valda Pavloviča ļoti labi saprot citu cil-
vēku sāpes, darba nespēju, dzīves grūtības, 
un tāpēc viņa 2006.gada februārī dibināja 
Inčukalna Invalīdu biedrību. 
Valda neatlaidīgi iet pie cilvē-
kiem – aicina viņus nākt kopā, 
viņa raksta projektus un dabū 
naudu, ar ko remontēt veco 
pirti. Valda ir aizsākusi zupas 
virtuves darbu Inčukalnā, veic 
pārtikas paku, apģērba sadali 
maznodrošinātajiem, darbojas 
Vangažu evenģēliski luteriskās 
draudzes padomē un veic dia-
kones pienākumus.  

 Šobrīd Inčukalna invalīdu 
biedrībā ir sešas subsidētās 
darba vietas un daudz aktīvu 
cilvēku, kas vēlas sanākt kopā 
un darboties. Šajā rudenī tika 
realizēts vēl kāds projekts – in-
valīdu biedrības telpās ierīkota 
pirtiņa. Valdas ikdienas darbā ir 
ļoti daudz grūtību, bet galvenā 

no tām – kā uzturēt invalīdu dienas cen-
tru, kur ņemt naudu malkai, elektrībai. Bet 
viņa  nenolaiž rokas un ir gatava meklēt 
līdzekļus, lai rosība „Mūsmājās” turpinātos 
un vairāk kā 80 Inčukalna invalīdu bied-
rības biedriem būtu savas mājas. Mēs arī 
novēlam, lai Tevi sargā un palīdz Dievs!

No kreisās: Valda Pavloviča, No kreisās: Valda Pavloviča, 
Marija Ivanova, Gaida KeišaMarija Ivanova, Gaida Keiša

Zinta Nolberga
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Svētki, svētki, svētki...

Bērnu ansamblis “Karuselis“Bērnu ansamblis “Karuselis“

14.novembrī Vangažu kultūras namā 
pulcējāmies, lai svinētu Vangažu pilsētas 
svētkus. Vangažnieki var būt lepni, ka 
mūsu pilsētā jau daudzus gadus aktīvi dar-
bojās dažādi pašdarbības kolektīvi un inte-
rešu kopas, kurās izpaužas dažāda vecuma 
Vangažu iedzīvotāji, sākot no trīs gadiem 
līdz cienījamam senioru vecumam. Viņi 

visi mūs priecē ar savām dejām, dzies-
mām, izstādēm dažādos svētkos un sarī-
kojumos. Daļu no tiem varēja vērot svētku 
koncertā ar burvīgiem priekšnesumiem. 

Lielākā daļa kolektīvu ir piedalījušies 
un guvuši labus rezultātus gan Latvijas, 

Rokdarbu izstādes atklāšanaRokdarbu izstādes atklāšana

Foto: Jana Bunkus
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gan starptautiska-
jos festivālos un 
konkursos, visi 
aktīvi piedalās 
Vangažu pilsētas 
sarīkojumos un 
koncertos.

Paldies mūsu 
kolektīviem un 
novēlam viņiem 
radošu garu un 
entuziasmu arī 
2011.gadā! 

17.novembr ī 
Vangažu kultūras namā notika valsts svēt-
kiem veltīts svinīgs sarīkojums un kon-
certs, tika piešķirti “Goda novadnieka” 
tituli. Līdz šim gan Vangažos, gan Inču-
kalnā šī ir bijusi ļoti jauka un patriotiska 
tradīcija – piešķirt šo titulu tiem iedzīvo-
tajiem, kuri savu dzīvi un darbu ir vel-
tījuši tieši šīs vietas izaugsmei. No sirds 
sveicam Vandu Girgensoni, Intu Teteri un 
Viju Deņisovu!

Šajā svētku dienā, tradicionāli tika 
apsveikti pilsētas iedzīvotāji, kuri ir sa-
snieguši lieliskus rezultātus sportā un 
kultūrā, kuri ar savu darbu popularizējuši 
Vangažu un visa Inčukalna novada vārdu 
ārpus novada robežām. Nozīmīgi rezultāti 
ir sasniegti Rīgas rajonā, Latvijā un arī 
ārpus Latvijas robežām. Paldies viņiem 
par ieguldīto darbu! 

No 25. līdz 27.novembrim Vangažu 

kultūras namā apmeklētājus priecēja Zie-
massvētku noskaņu izstāde “Rotājies, tau-
tumeita, Ziemassvētkus gaidīdama!”

Lielākā daļa izstādes darbu tika dari-
nāti Adventes un Ziemassvētku noskaņās. 
Tas bija Vangažu Pensionāru biedrības 
dāmu veikums ar radošu domu, entuzi-
asmu un prasmīgām rokām. Šīs izstādes 
katru gadu ir krāšņas, apbrīnas vērtas, 
interesantu ideju pilnas, iedvesmas un 
ierosmes avots arī jauniem dalībniekiem. 
Šogad izstādē piedalījās vairākas jaunas 
dalībnieces ar rotaslietām, adījumiem un 
tērpu aksesuāriem.

Paldies Pensionāru biedrības dāmām 
par enerģiju un darbu, ko viņas iegulda, 
priecējot un iedvesmojot citus!

Sanita Ancveire-Auziņa

Lepojamies ar Jums!
Arī Vangažnieki izdarīja savu izvēli 

un par “Goda novadniekiem” Vangažos 
godājām trīs entuziasma pilnas dāmas.

Vanda Girgensone darba tikumu ir 
mantojusi no saviem vecākiem Krāsla-
vas pusē. Pedagoga 
aroda izvēle sakņojas 
Krāslavas 1.vidussko-
las  skolotāju lielis-
kajā   darba paraugā.
Vandu Girgensoni in-
teresē ķīmiskie procesi 
dažādās dzīves situāci-
jās, tāpēc padziļinātas 
zināšanas tika apgūtas 
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. No 
1970.gada skolotāja ķīmijas formulas 
un to praktisko pielietojumu dzīvē māca 
Vangažu vidusskolas skolēniem. Kolēģu 
vidū V.Girgensone ir novērtēta kā augstas 
raudzes skolotāja, atsaucīga, ieinteresēta 
skolas prestiža veidošanā. Vangažu vidus-
skolas kolektīva atbalstīta, V.Girgensone 

2008.gadā saņēma  Rīgas rajona  padomes  
atzinības  rakstu par izciliem sasniegu-
miem pedagoģiskajā darbā  un mūža ie-
guldījumu  Vangažu vidusskolā.

Inta Tetere bērnības bezbēdīgās die-
nas aizvadīja Inču-
kalnā „Zeibotos”. 
Turpat arī uzsāktas 
skolas gaitas. Pirmo 
reizi I.Teteri no dzim-
tās puses šķīra vēlme 
vidējo izglītību iegūt 
Rīgā, kur tas arī tika 
veiksmīgi realizēts 
Rīgas 3.vidusskolā. 
Tomēr sirds piederēja dzimtajai pusei, tā-
pēc pirmā darba vieta atveda jauno sievieti 
atpakaļ Inčukalnā. Tika uzsākts darbs Inču-
kalna Patērētāju biedrībā. I.Tetere strādā-
jusi arī 1.Dzelzsbetona rūpnīcā Vangažos 
par rasētāju, no visas sirds darbojās sa-
biedriskajā dzīvē, arī arodbiedrībā. 2009.
gadā I.Tetere tika ievēlēta par Vangažu 
Pensionāru biedrības priekšsēdētāju. Ar 
šo brīdi I.Teteres kundzei aizsākās jauns 

posms, kurā ar iedvesmu un atbildību par 
uzticēto tiek darīts it viss.

Vija Deņisova dienasgaismu ierau-
dzīja Siguldā, tomēr par dzimto pilsētu 
sauc Vangažus, jo šeit nodzīvota mūža 
lielākā daļa, šeit arī ieguldīts laiks un paš-
aizliedzīgs darbs.

Vangažos absol-
vēta gan pirmsskolas 
izglītības iestāde, gan 
iegūta pamatskolas 
izglītība. Sevis mek-
lējumi sākās Rīgā, 
34. profesionālajā 
arodvidusskolā, kur 
V.Deņisova nolēma 
iegūt plaša profila 
friziera arodu. V.Deņisovas pirmās darba 
gaitas atveda atpakaļ uz Vangažiem, kur 
viņa sāka strādāt par frizieri. Strādāts arī 
Vangažu karaspēka daļā, PII „Jancis”, u.c. 
Tagad V.Deņisova savu laiku velta Van-
gažu Invalīdu biedrībai un cilvēkiem, ku-
riem nepieciešama palīdzība, atbalsts un 
labs vārds.  
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Inčukalna novada domes Inčukalna novada domes 
novembra svarīgākie lēmuminovembra svarīgākie lēmumi

Tulkojums: SIA “Tulko”

Важнейшие решения думы 
Инчукалнского края в ноябрe

• Nepiešķirt PSIA „Vangažu Avots” fi nansiālu 
atbalstu Ls 9170,95, kas nepieciešams ūdens-
saimniecības pārņemšanai no Inčukalna no-
vada, jo nav precīzas tāmes. Jautājumu skatīt 
pie 2011. gada budžeta.
• Izsniegt SIA „Rāmkalni Serviss” atļauju vīna, 
raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai SIA „Rāmkalni Serviss” apsaimnie-
kotajā atpūtas parkā „Rāmkalni”.
• Atbalstīt SIA „AK-metāls” par nolietoto 
transporta līdzekļu savākšanas un izvietošanas 
punkta izveidi Gaujas ielā 24/21,Vangažos.
• Nodot dzīvojamo māju Vidzemes ielā 3, Vanga-
žos, pārvaldīšanā SIA „Vangažu Namsaimnieks”.
• Neatbalstīt pilnībā SIA „Vidzemes serviss” 
iesniegumu par atkritumu pārstrādes un šķi-
rošanas centra izveidi Vangažos, Sila ielā 1/1, 
uzskatot, ka labums, kurš tiks gūts no atkri-
tumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmuma, ne-
atsver zaudējumu sabiedrības daļai, kas rodas 
sakarā ar tiešu šāda uzņēmuma klātbūtni.
• Nodot dzīvojamo māju „Kārļzemnieki” 3 un 
„Kārļzemnieki” 4 apsaimniekošanu fi rmai SIA 
„Eko Svelme”.
• Atbalstīt I.Kursīša lūgumu par slidotavas 
izveidi atpūtas parkā Inčukalnā un apmaksāt 
izejmateriālus Ls 1345,00 Uzdot veikt lau-
kuma apmaļu izgatavošanas un uzstādīšanas 
uzraudzību izpilddirektoram O.Kalniņam.
• Piešķirt Inčukalna futbola komandai fi nan-
siālu atbalstu Ls 110,00 apmērā dalības mak-
sas segšanai, lai piedalītos Ziemeļaustrumu 
reģiona atklātajā 2011.gada veterānu telpu 
futbola čempionātā.
• Atļaut A.Ļvovam otrdienās no pl.19.00. līdz 
20.30 izmantot Vangažu vidusskolas sporta 
zāli futzāla nodarbībām.
• Piešķirt Ls 140,00 Latvijas handbola fede-
rācijas kolektīva biedra maksai un licencēm 
četriem dalībniekiem.
• Atļaut Agnesei Ozoliņai vadīt maksas vizuālās 
mākslas pulciņa nodarbības 3-6 gadīgiem bēr-
niem vienu reizi nedēļā Inčukalna novada Mū-
zikas un mākslas skolā Vangažos, Gaujas ielā 2.
• Atbalstīt SIA „LŪSA” rīkoto pasākumu „Pie-
dzīvojums Vidzemē” 2011.gada 19. februārī. Ie-

plānot līdzekļus Ls 100,- 2011.gada budžetā kā 
atbalstu sportam, slēdzot sadarbības līgumu.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes sociālā 
dienesta nolikumu.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos 
noteikumus Nr. 24/2010 „Par pašvaldības soci-
ālās palīdzības piešķiršanu Inčukalna novadā”, 
kā arī saistošos noteikumus Nr. 25/2010 „Par 
materiālās palīdzības piešķiršanas kārtību”.
• Noteikt par Inčukalna novada ģerboni projektu: 
zilā laukumā zelta priede uz zelta uzkalna, pie 
priedes ejošs melns kaķis ar baltu krūtiņu un 
baltām ūsām. Sagatavot novada ģerboņa apstip-
rināšanu Latvijas valsts Heraldikas komisijā, 
kā arī ģerboņa reģistrāciju Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas Ģerboņu reģistrā.
• Apstiprināt ar 2010.gada 1.decembri PSIA 
„Vangažu avots” valdi trīs cilvēku sastāvā: 
Guntaru Indriksonu, Armandu Cīrulnieku un 
Antonu Geibu, nosakot pilnvaru termiņu uz 
trīs gadiem.
• U.c.

• Не выделять ООО самоуправления 
«Vangažu Avots» финансовую поддержку Ls 
9170,95, которая необходима для перенятия 
водного хозяйства от Инчукалнского края, 
так как нет точной сметы. Вопрос рассмот-
реть с бюджетом 2011 года.
• Выдать ООО «Rāmkalni Serviss» разре-
шение на производство вина, сброженных 
напитков и прочих алкогольных напитков в 
управляемом ООО «Rāmkalni Serviss» парке 
отдыха «Rāmkalni».
• Поддержать ООО «AK-metāls» в создании пун-
кта сбора и размещения использованных транспор-
тных средств по ул. Гауяс 24/21, Вангажи.
• Передать жилой дом по ул. Видземес 
3, Вангажи, в управление ООО «Vangažu 
Namsaimnieks».
• Полностью не поддерживать заявление 
ООО «Vidzemes serviss» о создании цен-
тра по переработке и сортировке отходов в 
Вангажи, ул. Сила 1/1, считая, что польза, 
которая будет получена от предприятия по 
сортировке и переработке отходов, не ком-
пенсирует ущерб для части общества, кото-
рый появляется в связи с прямым присутс-
твием такого предприятия.
• Передать управление жилыми домами 

«Kārļzemnieki» 3 и «Kārļzemnieki» 4 фирме 
ООО «Eko Svelme».
• Поддержать просьбу И. Курситиса о со-
здании катка в парке отдыха в Инчукалнсе 
и оплатить исходные материалы в сумме Ls 
1345,00. Поручить осуществление надзора над 
изготовлением и установкой бортов площадки 
исполнительному директору О. Калниньшу.
• Выделить Инчукалнской футбольной ко-
манде финансовую поддержку в размере Ls 
110,00 для покрытия платы за участие, поз-
воляющей участвовать в открытом чемпио-
нате ветеранов Северо-Восточного региона 
по футболу в помещении 2011 года.
• Разрешить А. Львову использовать спорт-
зал Вангажской средней школы для занятий 
по футзалу по вторникам с 19.00 до 20.30.
• Выделить Ls 140,00 для оплаты взноса кол-
лективного члена Латвийской гандбольной фе-
дерации и лицензий для четырех участников.
• Разрешить Агнессе Озолине руководить 
занятиями платного кружка визуального ис-
кусства для детей  3-6 лет один раз в неделю 
в Музыкально-художественной школе Ин-
чукалнского края в Вангажи, ул. Гауяс 2.
• Поддержать проводимое 19 февраля 2011 
года ООО «LŪSA» мероприятие «Приклю-
чение в Видземе». Запланировать средства 
Ls 100,- в бюджете 2011 года как поддержку 
спорту, заключив договор о сотрудничестве.
• Утвердить положение о социальной службе 
думы Инчукалнского края.
• Утвердить обязательные правила № 
24/2010 думы Инчукалнского края «Об ока-
зании социальной помощи самоуправления 
в Инчукалнском крае», а также обязатель-
ные правила № 25/2010 думы Инчукалнс-
кого края  «О порядке выделения матери-
альной помощи».
• Определить проект герба Инчукалнского 
края: на синем фоне золотая сосна на золо-
том холме, около сосны проходит черный 
кот с белой грудью и белыми усами. Под-
готовить утверждение герба края в Латвий-
ской государственной комиссии по гераль-
дике, а также регистрацию герба в Реестре 
гербов Министерства культуры Латвийской 
Республики.
• Утвердить с 1 декабря 2010 года правле-
ние ООО самоуправления «Vangažu avots» в 
составе трех человек: Гунтара Индриксонса, 
Арманда Цирулниекса и Антона Гейбы, ус-
тановив срок полномочий три года.
•Прочее.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Lai nokārtotu trūcīgās ģimenes/perso-

nas statusu vai maznodrošinātās ģimenes 
statusu, ģimenei / personai ir jāizvērtē ie-
nākumi. Nepieciešami šādi dokumenti:

• strādājošiem – darba algas izziņa par 
pēdējiem trim mēnešiem (neto ieņēmumi);

• nestrādājošiem – Nodarbinātības 
Valsts Aģentūras izziņa un izziņa no VSAA 
par to, ka saņem vai nesaņem bezdarbnieka 
pabalstu;

• pensionāriem – no VSAA izziņas par 
pensiju nav jāiesniedz, jo informācija ir so-
ciālā dienesta rīcībā;

• invalīdiem DEAK izziņas;
• bērniem, kuri nemācās Inčukalna no-

vada skolās, izziņa no mācību iestādes. 
Īpašuma zemesgrāmata, dzīvokļa vai 

mājas, kurā persona dzīvo.
Īres un komunālo maksājumu pēdējā 

nomaksātā kvīts.

Iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt hu-
māno palīdzību bērniem un pieaugu-
šajiem (apģērbi, apavi, u.c.), lūdzam 
ierasties:

Inčukalnā, domes pagalmā-
noliktavas telpās –

Pirmdienās pl.14.00-19.00
Trešdienās pl.10.00-16.00
Ceturtdienās  9.00 - 15.00
Vangažos, Parka ielā 2
Ceturtdienās  13.00 – 18.00

Inčukalna novada trūcīgās 
ģimenes/personas varēs saņemt 
LSK pārtikas pakas, kuras tiks 

dalītas:
• PASAM „GAUJA”, t.67977075;
• DC „SARMA” trešdienās no 10.00 līdz 
13.00, t.67977102;
• LSK Vangažu nodaļā Parka ielā 2 
Ā.Teivāne, t.67898528.

Katru trešdienu ir iespēja saņemt siltu 
zupu no pulksten 11.00 līdz 12.00

• sociālā mājā Gaujā, Gaujaslīči 3;
•Invalīdu biedrībā ,  Inčukalnā , 
Plānupes ielā 15;
• Vangažu tirgus laukumā, Vidzemes 
ielā 8.
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Atkārtoti vēršoties pie vecākiem, kuri 
dodas darbā ārpus Latvijas...

Joprojām daudzi, arī no Inču-
kalna novada, apsver iespēju do-
ties strādāt uz ārvalstīm. Lielai 
daļai no viņiem ir nepilngadīgi 
bērni. Saskaņā ar Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 3. panta 
pirmo daļu, bērns ir persona, kas 
nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

Ja bērns dodas līdzi uz ārvalstīm
Ja viens no vecākiem, dodoties uz ār-

zemēm uz ilgstošu laiku, bērnus ņem sev 
līdzi, nepietiek vien ar to, ka vecāks no-
kārto bērniem pases un nopērk biļetes.

Pirmkārt, bērnu izceļošanu uz ārval-
stīm vēlams saskaņot ar otru vecāku. Ja 
tas nebūs izdarīts, otrs vecāks, kurš palicis 
Latvijā, var vērsties ar prasību tiesā par 
bērna nolaupīšanu, jo vecākiem ir kopīga 
bērnu aizgādība. Konvencija par bērna tie-
sībām paredz bērnu nekavējoties nogādāt 
atpakaļ Latvijā, lai vecāki sakārtotu aiz-
gādības jautājumus. Šādai tiesu praksei 
Latvijā ir tendence strauji palielināties.

Otrkārt, ir ļoti svarīgi jau iepriekš uz-
zināt maksimāli plašāku informāciju par 
vietu, uz kuru plāno doties, sazināties ar 
mācību iestādēm un noskaidrot  tai ne-
pieciešamos dokumentus un, iespējams, 
izziņas dažādu pabalstu noformēšanai un 
saņemšanai.

Treškārt, būtiski ievērot, ka ārzemēs 
nedrīkst patvaļīgi ilgstoši atstāt savus bēr-
nus citu personu aprūpē, jo dažādās valstīs 
ir atšķirīgi likumi un prasības par bērnu 
nodošanu citas personas aprūpē. Ja Latvijā 
tiek saņemta informācija, ka vecāki ārze-
mēs nerūpējas par saviem bērniem, tiek 
iesaistītas atbilstošas bāriņtiesas, vēstnie-
cības un valsts bērnu tiesību uzraugošās 
institūcijas, lai nekavējoties nogādātu 
bērnus atpakaļ Latvijā un lemtu par bērnu 
turpmāko aprūpi.

Bērns paliek Latvijā citu aprūpē
Ja vecāki savas prombūtnes laikā no-

lēmuši bērnu atstāt Latvijā citu cilvēku 
apgādībā, Bāriņtiesā vai pie zvērināta 
notāra nepieciešams sastādīt pilnvaru, ar 
kuru pilnvaro citu personu pārstāvēt sava 
bērna intereses. Bāriņtiesā šādas pilnvaras 
noformēšana un paraksta apliecināšana uz 
tās Jums izmaksās piecus latus.

Ja bērni tiek atstāti vairāk kā trīs mē-
nešus citas personas aprūpē, vecākiem jā-
saņem Bāriņtiesas atzinums, ka bērna no-
došana citas personas aprūpē atbilst bērna 

in t e resēm. 
Tas nepie-
ciešams arī 
gad ī jumos, 
ja vecāki 
vēlas nodot 
bērnu tuvu 
r a d i n i e k u , 
p i emē r am, 
bērna vec-
vecāku, vecāku brāļu vai māsu aprūpē. 
Šo atzinumu būs jāuzrāda arī zvērinātam 
notāram pirms pilnvaras noformēšanas. 

Bērnus iespējams nodot citas personas 
aprūpē arī ārvalstīs. Taču šādos gadīju-
mos it īpaši nepieciešams izvērtēt bērna 
potenciālos dzīves apstākļus un aprūpes 
kvalitāti! 

Lai nerastos nepatīkami atgadījumi, 
jāatceras - ja nav noformēta pilnvara un 
trūkst atzinuma, tas var būt par pamatu 
daudziem nopietniem ikdienas dzīves 
sarežģījumiem, beigās novedot pat līdz  
bērna aprūpes tiesību atņemšanai vecā-
kiem. Tādēļ aicinām bērnu vecākus un 
aizbildņus savlaicīgi organizēt savu bērnu 
un aizbilstamo pārstāvību un ar to saistītās 
formalitātes, lai nodrošinātu bērnu labklā-
jību vecāku prombūtnes laikā!

Gan šajā, gan citos jautājumos 
esiet laipni gaidīti Inčukalna novada 
bāriņtiesā:

Atmodas ielā 4, Inčukalnā vai Meža 
ielā 1, Vangažos
Pirmdienās no pl. 9.00–12.00; 
                        13.00 –19.00
Ceturtdienās no pl. 8.00–12.00; 
                         13.00 – 18.00.

Lai katrai ģimenei gaišs un 
priecīgs šis Adventes laiks, 

jauki Ziemassvētki, 
veiksmīgs Jaunais gads!

Inčukalna novada bāriņtiesas vārdā 
priekšsēdētāja Iveta Kokina

15.11.2010. bija nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi un mājokli maksāšanas 
termiņš. Lūdzu, nomaksājiet nekustamā 
īpašuma nodokli par zemi un mājokli lai-
cīgi, lai lieki nebūtu jāmaksā kavējuma 
naudas, un neatstājiet nodokļa parādus uz 
nākošo gadu. 

Paldies visiem nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem, kas ir laicīgi samak-
sājuši nodokli!

Inčukalna novada domes nodokļu 
inspektore Ina Zvirbule, t.67977108

Inčukalna novada 
nekustamo īpašumu 
īpašnieku ievērībai!

Iedzīvotāji interesējas par 
komunālo pakalpojumu 
kvalitāti

5.novembrī Inčukalna Tautas namā 
notika iedzīvotāju tikšanās, kurā piedalī-
jās 53 iedzīvotāji. 8.novembrī iedzīvotāju 
tikšanās notika Vangažos, kurā piedalījās 
120 iedzīvotāji. Iedzīvotāji tikās ar domes 
administrācijas un iestāžu, kas iedzīvotā-
jiem sniedz komunālos pakalpojumus, 
pārstāvjiem. 

Tikšanās laikā uzstājās atbildīgās per-
sonas, skaidrojot sniegto pakalpojumu 
kārtību un sistēmu.

Tikšanās laikā iedzīvotāji uzdeva in-
teresējošus un aktuālus jautājumus par 
siltumapgādi, māju apsaimniekošanu, 
kanalizāciju un ūdensapgādi. Visvairāk 
satraukuma bija par sniegto pakalpojumu 
kvalitāti, piemēram, apsaimniekošanas 
jomā. 

Iedzīvotājiem tika pastāstīts arī par to, 
ka SIA ”Rembox” ir beidzis apsaimniekot 
ūdens apgādes un notekūdeņu novadīšanu 
Inčukalnā un Gaujā, ka PSIA ”Vangažu 
Avots” pārņem šo īpašumu un turpmāk 
rūpēsies par iedzīvotāju apgādi.

Par siltumapgādi Inčukalnā un Gaujā 
turpmāk rūpēsies „Eko Svelme”, kura ie-
dzīvotājiem prezentēja apsaimniekošanas 
iespējas. Neapšaubāmi, iedzīvotājiem pa-
šiem ir iespēja veidot māju apsaimnieko-
tāju biedrības un brīvi izvēlēties apsaim-
niekošanas pakalpojumu sniedzējus. 

Kitija Plūme
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Vēl vasarā gaujienieši ciemojās Ak-
nīstē, bet tagad ar svinīgi klātiem gal-

Turnīrā piedalījās daudzas Latvijas 
šaha slavenības: lielmeistars, Latvijas 
izlases dalībnieks Jevgeņijs Svešņikovs 
un FIDE meistars Vladimirs Svešņikovs, 
kuri abi arī dalīja 1.un 2.vietu, šoreiz 
Vladimiram bija augstāks papildrādītājs. 
3.vietā ierindojās FIDE meistars Egons 
Lavendelis. Turnīrā tika atzīmētas arī ci-
tas nominācijas. 4.vietā meistarkandidāts 
no Rīgas Sergejs Suhanovskis, labākais 
seniors Jānis Visockis no Zvejniekciema, 
arī meistarkandidāts. 

Inčukalna novada labāko šahistu vidū 
3.vietā ierindojās Inčukalna novada do-
mes priekšsēdētājs Arvīds Blaus, 2.vietā 
spēlētājs no Vangažiem ar šahā pazīstamu 
uzvārdu Sergejs Karpovs. 1.vieta šī pasā-
kuma iniciatoram Artūram Mihailovam no 
Vangažiem. 

Atzīmējām arī labāko šaha dāmu šajā 
turnīrā - meistarkandidāti no Rīgas Viju 
Zalcmani un labāko pēc reitinga līdz 2000 

punktiem, kuru izcīnīja vien-

Inčukalnā atgriežas lielais šahs
6.novembrī Inčukalna sporta 

kompleksā notika novada 
atklātais čempionāts šahā, kurš 
sapulcēja 38 šahistus no visas 
Latvijas.

Artūrs Mihailovs un 
Alberts Cimiņš 

padsmit gadus vecais meistarkandidāts, 
Latvijas jauniešu izlases dalībnieks. 

Mūsu plāni ir iedibināt šādus turnīrus 
kā tradīciju un regulāri organizēt Inču-
kalnā vienas dienas turnīrus. 

Izsakām pateicību par iniciatīvu Van-
gažu šahistam Artūram Mihailovam, kā 

arī Rīgas Šaha federācijai, tās pārstāvim 
starptautiskās kategorijas tiesnesim Alber-
tam Cimiņam, arī Inčukalna novada domei 
un sporta kompleksam, kuru darbinieki ša-
histus laipni uzņēma. 

Senioru sadziedāšanās dienas centrā „Gauja”
Šā gada 29.oktobra rīts dienas 

centrā sākās ar patīkamu rosīša-
nos. Un kā nu ne – ciemos tika 
gaidīti draugi no Sēlijas puses 
– no Aknīstes.

diem, aicinātiem viesiem, atbalstītājiem 
un klausītājiem, nelielu satraukumu un 
sagatavotu koncertprogrammu tika gaidīti 
attālie draugi – senioru ansamblis „Dzī-
votprieks” un viņu tuvākie atbalstītāji. 

Pasākumā  piedalījās gan Inčukalna 
novada domes sociālā dienesta un kultū-
ras dzīves pārstāvji, gan Vangažu pilsētas 
Pensionāru biedrības elegantās dāmas, kā 

arī pār-
s t ā v j i 
no In-
čukalna 
pensio-
nāru pa-
d o m e s 
un, pro-
t a m s , 
G a u j a s 
cilvēki, 
d r a u g i 
un at-
b a l s t ī -
tāji, kuri 
bija ie-

Ansambļa „Gauja” vadītāja
Inese Strauta

Foto: Jana Bunkus

radušies pat no Rīgas.
Mērķis šai svinīgajai sanākšanai bija 

ansambļu „Gauja” un „Dzīvotprieks” 
kopkoncerts, kā arī iepazīšanās ar novadu 
kultūras dzīvi. Pārsteigums bija aknīstiešu 
dāvana – krāsainas gleznas ar sava dzimtā 
novada dabasskatiem šajā rudenī. 

Ansamblis „Gauja” savukārt bija pa-
centies draugiem sagatavot īpašu kerami-
kas vāzi ar uzrakstu „Gauja”. Pasākuma 
laikā visi dalībnieki izveidoja interesantu 
un mazliet komisku stāstu par abu ansam-
bļu draudzību, izskanēja daudz laba vēlē-
jumu un iedvesmojoši novēlējumi.

Inčukalna novada senioru ansamblis 
„Gauja” izjuta patiesu gandarījumu par 
skanīgi un skaisti pavadīto dienu un saka 
lielu paldies saviem atbalstītājiem, visiem, 
kuri ieradās un bija kopā šajā rudenīgajā 
dziesmu dienā Gaujā!
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No labturībā augušas ūdeles pie šika kažoka
Kažoki bijuši modē visos 

laikos gan sievietēm, gan vīrie-
šiem, tomēr reti kurš aizdomā-
jās, ka, lai iegūtu kvalitatīvu ka-
žokādu, zvēram tā dzīves laikā 
jādzīvo absolūtā komfortā. Lai 
uzzinātu, kā labturība izpaužas 
kažokzvēriem, laikraksts „No-
vada Vēstis” uz sarunu aici-
nāja SIA „Gauja AB” ražošanas 
direktoru Arni Veckaktiņu.

Uzņēmuma mājas lapā ir teikts, ka SIA 
„Gauja AB” ir starptautiski reģistrēta preču 
zīme, lielākā kažoku ražotāja Latvijā un 
viena no lielākajām kažokzvēru fermām 
Eiropā. Fermā, metodiska ciltsdarba re-
zultātā, ir radīts pirmšķirīgs šķirnes zvēru 
ganāmpulks. „Gauja AB” kažokādas veik-
smīgi konkurē ar labākajām Eiropā un pa-
saulē ražotajām. 

Uzņēmums vakar un šodien
SIA „Gauja AB” pirmsākumi meklējami 

jau sen – pēckara gados. Tolaik nosaukums 
bija savādāks – „Gauja”. Padomju saim-
niecība „Gauja” tika nodibināta1945.gadā. 
1996.gadā sākās privatizācijas procesi. Tā 
rezultātā izveidojās SIA „Gauja AB”, un 
to ilgus gadus vada valdes priekšsēdētājs 
Zigfrīds Girgensons. „Visos laikos uzņē-
mums ir nodarbojies ar kažokzvēru audzē-
šanu, mums ir ūdeļu un lapsu ganāmpulki. 
Apjoms – aptuveni 100 000 kažokādu 
gadā. Uzņēmumam ir bijuši pacēlumi un 
arī, protams, kritumi, tomēr uzskatu, ka 
„Gauja AB” ir stabils uzņēmums,” stāstīja 
A.Veckaktiņš.

Uzņēmuma grūtākie laiki neapšaubāmi 
bija saistīti ar ekonomisko situāciju Latvijā 
un pasaulē kopumā. „Savulaik Latvijā bija 
daudz zvērsaimniecību, šobrīd palikušas 
vairs tikai piecas. Katra krīze ir trieciens 
šim biznesam. Mēs krīzes ietekmi jutām 
līdz ar destabilizāciju pasaules tirgū. No-
turēties palīdzēja pagājušā gada bargā 
ziema. Pirms tam trīs gadus gāja grūti, bi-
jām spiesti samazināties. Pašreiz situācija 
ir daudz labāka.”

Tomēr uzņēmuma jau pieminētā sama-
zināšanās nebija gluži tikai krīzes trieciena 
rezultāts. „To vairāk varētu nosaukt par op-
timizāciju. Uzņēmums vienmēr ir darbojies 
bez kredītlīdzekļiem, esam piesaistījuši Ei-
ropas Savienības līdzekļus un katru lieku 
latu esam ieguldījuši modernizācijā. Esam 
auguši lēnām, bet pamatīgi,” uzsvēra ražo-
šanas direktors.

Gan zvēraudzētava, gan uzņēmuma 
ofi ss atrodas Gaujas ciematā. Jāpiebilst, 
ka ferma tālāk no apdzīvotās vietas, lai 
iedzīvotājos neizraisītu nepatiku reizumis 
jūtamās smakas dēļ. Fermā aug gan ūdeles, 
gan lapsas. 

Savukārt uzņēmuma salons, kur ka-
žokādas pārtop skaistos mēteļos un citos 
izstrādājumos, atrodas Rīgā. Jau 1997.gadā 
„Gauja AB” uzsāka kažokādu izstrādājumu 
šūšanu, atverot savu kažokādu izstrādājumu 
salonu Mazās Juglas ielā 3. „Salona kolek-
cijā vienmēr var atrast vismaz 200 dažā-
dus ūdeļādas kažokus un puskažokus, plašā 
izvēlē lapsādas kažokus un puskažokus, 
vairākus simtus kažokādu, un vairāk kā 
1000 nosaukumu aksesuārus – cepures, 
apmetņus, apkakles, pelerīnes spilvenus, 
bērnu kažociņus, somas muftes un daudz-
krāsainus boa,” teikts uz-
ņēmuma mājas lapā.

Lai nodrošinātu līder-
pozīcijas Latvijas tirgū 
un panāktu ekskluzīvu 
kvalitāti, daļa kažokādu 
tiek sūtītas ģērēt, tonēt un 
krāsot uz Itālijas uzņēmu-
miem.

Labturība – garants 
labam kažokam

Raksta sākumā jau 
pieminējām labturību, kas 
ir tik būtiska kažokzvēra 
attīstībai un kažokādas kvalitātei. „Pasaules 
tirgū kotējās tikai tās kažokādas, par kurām 
zināms, ka zvērs, no kura tā iegūta, audzis 
labvēlīgā vidē, labos apstākļos. Tās ādas, 
kuras tiek eksportētas, tiek speciāli sertifi -
cētas, ka tās ir labos apstākļos audzētas un 
iegūtas ādas. Zvēra labturībai tiek piešķirta 
ļoti liela nozīme. Zvēru nedrīkst badināt un 

audzēt nepiemērotos apstākļos. Ir nozīme 
gan barošanas, gan būru kvalitātei. Tikai 
pie šādiem nosacījumiem var iegūt kvalita-
tīvu kažokādu un tā var konkurēt ar citām,” 
skaidroja A.Veckaktiņš.

Par to, ka SIA „Gauja AB” kažokādas 
ir pieprasītas un atzītas, liecina arī fakts, 
ka gandrīz 80% šī uzņēmuma kažokādu 
eksportē. „Savukārt runājot par Latvijas 
zvērkopību kopumā, jāsaka, ka 95% ka-
žokādu paredzētas tieši eksportam. Lielākā 
zvēraudzēšana notiek Skandināvijas valstīs, 
savukārt vislielākais tirgus ir Ķīnā.”

Darbinieki nodod savas zināšanas nā-
kamajām paaudzēm

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir 
modernizācija, kas ir viens no kvalitātes 
garantiem. „Uzņēmums ir piedzīvojis arī 
laiku, kad tika samazināts darbinieku skaits. 
Iemesls bija modernizācija. Kad es sāku 
strādāt „Gauja AB”, zvēru barošana notika 
ar rokām. Viena zvērkope dienā varēja ap-
kalpot ap 400 ūdeļmammu, tagad norma 
ir ap 1000. Tas ir pateicoties automātis-
kajai ēdināšanai un dzirdināšanai. Mums 
Latvijā vienīgajiem ir apsildāma dzirdinā-
šanas sistēma,” skaidroja ražošanas direk-
tors, piebilstot, ka problēmas ar darbinieku 
nokomplektēšanu bija labajos laikos, kad 
cilvēki bieži mainīja darba vietas. „Mums 
vienmēr ir bijušas stabilas un samērīgas al-
gas, bet bija uzņēmumi, kas tās forsēja un 
cilvēki gāja prom. Tagad daļa darbinieku 
ir atnākuši atpakaļ. Stabilāko kodolu veido 
darbinieki ar lielu darba stāžu un viņu ra-
dinieki, kuri šo darbu ir iemācījušies strā-
dājot vai pārmantojot vecāku iemaņas. Par 
labu zvēraudzētāju Latvijā var kļūt tikai 
reāli strādājot, lasot literatūru, apmeklējot 

seminārus, utt. Ja ir 
patiesa interese par šo 
darbu, neizpaliks arī 
rezultāti. Jāuzsver, ka 
vienīgā zvērkopības 
augstskola ir Krie-
vijā.”

Jāpiebilst, ka aptu-
veni 95 procenti dar-
binieki ir no Gaujas 
ciemata. 

Kā veidojas attie-
cības ar pašvaldību?

„Agrāk sadarbība 
bija gausāka, šobrīd paliek aizvien labāka. 
Visus jautājumus var risināt, saskaņot, nesa-
skatu nekādas problēmas. Ja agrāk no paš-
valdības bija tikai prasības, tad tagad ir iz-
veidojies dialogs,” uzsvēra A.Veckaktiņš. 

Arnis VeckaktiņšArnis Veckaktiņš

Foto un teksts Jana Bunkus
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Iepazināmies ar izstādi, kas tika veltīta 
Vangažu pilsētas svētkiem, kā arī rakst-
nieka darbu „Brīvdienas Prostokvašinā”  
7.a klases skolēnu iestudējumā. Izrādās, 
ka šajā klasē ir ļoti labi aktieri: Kristīne 
Tarvīda (kaķis Motroskins), Rihards Mel-
niks (tēvocis Fjodors), Jānis Rudzanovs 
un Alīna Gaņijeva (tētis un mamma), Pat-
rīcija Petrovska (autordarba lasījums). 

Veiksmi turpmākajos aktiermāk-
slas slīpēšanas mēģinājumos! Mūsu 
bibliotēkā turpinās literārās stundas. 
Gaidīsim ciemos!

Bet 8.novembra vakarā Vangažu bib-
liotēkā  valdīja īpaša noskaņa, jo šeit  
notika jau par tradīciju kļuvusī  lasīšana 
sveču gaismā. Tā ir viena no Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas aktivitātēm. 

Šogad tēma bija ,,Teiksmainie Zie-
meļi”. Pasākumā piedalījās aktīvie bib-
liotēkas lasītāji - Viktorija Teterovska, 
Valdemārs Teterovskis, Aivis Miksons, 
Sigita Stepanova, Sintija Voronkova, Sin-
dija Voronkova, Sandis Nariškins, Mārtiņš 
Bērziņš, Aleksandra Kosmaņova.   Mazie 
lasītāji iepazinās ar leduslācēnu Illi no 
Grenlandes, par kura dēkainajām gaitām 
uzzināja no grāmatas „Leduslācēns Ille”. 
Tās autors – Ivars Sīlis. Mūs sajūsmināja 
bērnu labā lasīšanas prasme. Grāmatas 
tika lasītas ļoti aktīvi un ar lielu prieku. 
Pēc grāmatu rūpīgākas iepazīšanas  visi 
noskatījās multiplikācijas fi lmu „Īkstīte”, 
kura uzņemta pēc dāņu rakstnieka Hansa 
Kristiana Andersena pasakas, un iepazinās 
ar grāmatām par Ziemeļvalstīm.

Atkal gads iet uz beigām. Tas ir pār-
domu, apkopojuma laiks. Mēs, mūsu mīļie 
bibliotēkas lasītāji, atkal iepriecinām jūs 
ar grāmatu jaunumiem: daudzu iemīļotā 
rakstnieka S.Lārsona trešā grāmata ”Mei-
tene, kas izpostīja sirseņu pūzni”, H.H. 
Langelanna ”Ģēnijs” (nominēta balvai 
Norvēģijas Gada grāmata), J.Bergrats 
„Nāvējošā enerģija” (uz reāliem faktiem 
pamatots romāns), Dž.Grišams „Apelā-
cija” - Latvijā un pasaulē populārais kri-
minālromānu rakstnieks. 

„Dienas Grāmata” laidusi klajā Annas 
Poļitkovskas rakstu krājumu „Tikai un 
vienīgi patiesība”. Līdz pat nāvei žurnā-
liste Anna Poļitkovska strādāja Krievijas 
laikrakstā „Novaja gazeta”. Ar rakstiem 
par Čečenijas karu viņa ieguva starptau-
tisku atzinību. Divas no viņas grāmatām 

Gadskārtējā Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa iesākās Inčukalna novadā ar rīt-
ausmas stundas pasākumu bibliotēkā, 
kad 2.klases bērniem Tautas nama vadī-
tāja Inga Freimane lasīja grāmatiņu par 
leduslācēnu Illi. Mazie lasītāji iepazinās 
ar leduslācēnu Illi no Grenlandes, par 
kura dēkainajām gaitām grāmatu “Ledus-
lācēns Ille” uzrakstījis Ivars Sīlis un vēl 
trīs rakstnieki. Leduslācītis dodas pasaulē 
meklēt barību, jo dažreiz pirms miega tā 
gribas ēst. Viņš dzirdēja par tādu vietu, 
kur var dabūt ēst, cik vien lien. Sapnī 
viņš pēkšņi atcerējās, ka to vietu sauc 
zoodārzs! Tomēr, nē, būrī ieslēgts, lācītis 
gan nevar dzīvot. Varbūt mežā? 

Viens no grā-
matas autoriem 
Ivars Sīlis ir dzi-
mis Rīgā, uzaudzis 
Dānijā un 22 gadu 
vecumā devies uz 
Grenlandi. Leduslā-
čus Grenlandē sauc 
par nanokiem. Ivars 
Sīlis ir bijis daudzu 
neskartās dabas iz-
pētes ekspedīciju 
dalībnieks, vadī-
tājs un konsultants 

Literārās stundas un 
teiksmainie Ziemeļi
mūsu bibliotēkā

Turpinot veiksmīgu sadarbību 
ar Vangažu vidusskolu dažādu 
pasākumu rīkošanā, pavisam 
nesen rīkojām rīta stundu, kas 
tika veltīta jauniešu rakstnieka 
E.Uspenska daiļradei. 

Vangažu bibliotēkas bibliotekāres

Decembris Inčukalna bibliotēkā
Dāvājiet siltu apskāvienu 

cilvēkiem, kas atrodas Jūsu tu-
vumā, jo tas ir dārgums, ko Jūs 
varat dāvināt no sirds un kas ne-
maksā ne santīma. Atvēliet laiku 
mīlestībai, atvēliet laiku saru-
nām, atvēliet laiku pārdomām! 
Ziemassvētki…

„Putina Krievija” un „Krievijas dienasgrā-
mata” jau izdotas latviešu valodā. Trešajā, 
„Tikai un vienīgi patiesība”, ir apkopoti 
iepriekšējos krājumos neiekļautie raksti, 
kas publicēti „Novaja gazeta” no 1999. 
līdz 2006.gadam. 

Latviešu rakstnieces iepriecina lasītā-
jus: Dace Judina „Tik vienkārši” (mīles-
tība, preses aizkulises, noziegumi, opera-
tīvas kombinācijas), A.S.Gailīte „Alīna 
– likteņa celtā un likteņa gremdētā” (ne-
ticami interesants biogrāfi skais romāns).

Helgas Neu grāmatas Igaunijā ir atkār-
toti izdotas un ārkārtīgi iecienītas, nu viena 
ir latviskota - „Sestais pirksts”. Bērniem 
piedāvājam: „Matīss spēlē hokeju” – aiz-
raujošs zēna ceļojums hokeja vēsturē, 

„Sveiki, te baktērija!” ir grāmata vien-
kāršā valodā un ar komiskiem zīmējumiem 
pastāsta, kā un kāpēc jāievēro higiēna.

I.Miska ir tulkojusi ļoti vajadzīgu grā-
matu bērniem ”Drosmīgā Martiņa. Mācies 
pateikt „nē” svešiniekiem”. Iegādājāmies 
skanošo grāmatu maziem „Mašīnas”.
Jūs visi esiet mīļi gaidīti bibliotēkā! 

Neej garām, Laimes māte, vecā gada vakarā:
Dod mums laimes atslēdziņu, darba prieku, 

veselību,
Lai varētu jaunu gadu bez bēdiņu nodzīvot.

Laimīgu Jauno gadu!

Leduslācēns Inčukalnā Grenlandē, Arktiskajā Kanādā, Norvēģijā. 
Viņš ir polārais fotogrāfs, rakstnieks, TV 
fi lmu producents, lektors. Ivara Sīļa fotog-
rāfi jas un raksti atrodami tādos starptau-
tiskos izdevumos kā National Geographic 
Magazine, GEO, Stern.

Šī grāmatiņa par jauko leduslācēnu 
Illi ir iekļauta arī Lasīšanas veicināšanas 
programmā Bērnu žūrijā. Jau 13.reizi Lat-
vijā bibliotēkās lasa Ziemeļvalstu autoru 
darbus. Šī gada tēma ir “Teiksmainie Zie-
meļi”, ko organizē Ziemeļvalstu Ministri-
jas Padomes Informācijas birojs un bied-
rība Norden Latvijā, sadarbībā ar LNB un 
Bērnu literatūras centru.

Bibliotēkā bērni ne tikai iepazinās 
ar jauko lācēnu no ziemeļiem, apskāvās 
kā to māk darīt ne tikai lāči, bet arī ar 
prieku minēja mīklas, saņēma balviņas 
par atminējumiem. Jā, pasākumā pieda-
lījās arī slavenais Inčukalna Incis, kurš 
pastāstīja, kā var pierakstīties bibliotēkā. 
Incis priecājās, ka skolotājai Lanai ir vis-
brīnišķīgākie bērni, jo prot klausīties un 
minēt mīklas, tad leca, asti mētāja un uz-
dāvināja skolotājai brīnumpildspalvu, lai 
bērniem rakstītu tikai 10 balles par zinā-
šanām. Bibliotēkas vadītāja Vija pateicās 
par jauko sadarbību.

Lasīšanas sveču gaismā dalībniekiLasīšanas sveču gaismā dalībnieki Inčukalna Incis un bibliotekāre 
M.Aļeksejeva
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PASĀKUMI INČUKALNA TAUTAS NAMĀ

PASĀKUMI VANGAŽU 
KULTŪRAS NAMĀ

Piektdien, 10.decembrī pl.19.00
Grupas MELO M koncerts

“OPERAS JOKS”
Ieejas biļešu cena 4,- un 5,- Ls. Biļetes 
var iegādāties Tautas namā (t.29478251) 
un Bibliotēkā (t. 67977473)

3.Adventā
Svētdien, 12.decembrī 
ZIEMASSVĒTKU GADATIRGUS
Inčukalna tirgus laukumā
Tirgotājus lūdzam pieteikties pie Vijas 
(t.67977473).
Kā katru gadu, tieši 3.Adventā 12.de-
cembrī pl.11.00 bērni kopā ar vecākiem 
ir aicināti iedegt EGLĪTI Inčukalna Tautas 
namā pasākumā 
„HEI, ZIEMASSVĒTKI KLĀT!”, 
kurā mazie pašdarbnieki rādīs arī savu 
varētprasmi.
Bet amatnieki ar pašu darinājumiem ir gai-
dīti uz AMATNIEKU TIRDZIŅU Tautas 
namā no pl.9.00
Tirgotājus lūdzam pieteikties pie Ingas 
(t.29478251).

Gaidām arī uz RŪĶU TIRDZIŅA 
turpinājumu līdz 19.decembrim, lai va-
rētu iegādāties inčukalniešu darinātas dā-
vaniņas Ziemassvētkiem - darbdienās no 
pl.17.00-20.00, sestdienās un svētdienās 
no pl.13.00-17.00 un pasākumu laikā. 
Tirgotgribētājiem jāzvana Galvenajam 
Rūķim (Līgai Ozoliņai t.29289133). 

4.Adventā
Sestdien, 18.decembrī pl.14.00
Koncerts BALTIE ZIEMASSVĒTKI 
Ar Adventa un Ziemassvētku koru 
dziesmām, mūziku un aktiera Jāņa 
PAUKŠTELLO piedalīšanos.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja brīva

Svētdien, 19.decembrī pl.21.00
Inčukalna amatierteātris aicina uz izrādi 
pie eglītes
R.Blaumanis
„SKRODERDIENAS SILMAČOS”
Visi mīļi aicināti!
Ieeja brīva

Svētdien, 26.decembrī pl.11.00 un 13.00 
(laiks norādīts saņemtajā ielūgumā)
Inčukalna novada dome kopā ar Ziemas-
svētku Vecīti ielūdz mazos inčukalniešus 
un viņu vecākus uz EGLĪTI, lai piedalī-
tos 
„PĪLĒNA TOMA ZIEMASSVĒTKU 
PIEDZĪVOJUMĀ”!
Uz pasākumu var nokļūt ar autobusu 
pl.10.15 pa maršrutu: „Gauja”-Indrāni- 
Kārļzemnieki-„Totals”-Sēnīte-Inčukalns.
Neaizmirsti paņemt līdz ielūgumu, lai 
saņemtu dāvanu!
Gadījumā, ja Tu netiec uz pasākumu, 
dāvanu varēsi saņemt Inčukalna Sociālajā 
dienestā līdz 10.janvārim.

Jaunajā gadā, 1.janvārī, pl.00.30
Inčukalna parka estrādē
visi ir gaidīti kopā būt 2011.gada 
pirmajos mirkļos, 
lai saņemtu laba vēlējuma un uzmundrinā-
juma vārdus no novada domes priekšsēdē-
tāja Arvīda Blaua un Ziemassvētku vecīša, 
pasniegtu draudzīgu roku  kaimiņam un  
novēlētu laimi, zīlētu nākotni  un priecā-
tos pie Jaungada ugunskura, dejotu jautras 
mūzikas pavadījumā pie eglītes.
Visi mīļi aicināti BEZ IEEJAS MAKSAS.

UZMANĪBU! Ja būs NEPĀRVARAMI 
LAIKA APSTĀKĻI - stiprs lietus vai 
grādi zem -10C, pasākums nenotiks, jo 
mēs visi Jaunajā gadā gribam būt veseli 
un laimīgi.

Tajā pašā Jaungada naktī  01.01.2011. no 
pl. 01.01 līdz 05.00
JAUNGADA NAKTS BALLE TAUTAS 
NAMĀ!
Spēlēs grupa „Trešā Brigāde” no Limba-
žiem. Ieeja  5, - Ls.
Lūdzam līdz 30.decembrim iegādāties ie-
ejas biļetes Tautas namā (t. 29478251 pie 
Ingas).
Līdzi ņemam labu garastāvokli un 
groziņu.
BRĪDINĀJUMS! Esiet naski iegādāties 
biļetes savlaicīgi (viss ir mūsu rokās) . 
Ja līdz 30.decembrim nebūs nopirktas 50 
biļetes - diemžēl, balli nāksies atcelt. 
Bet tā taču nenotiks, vai ne?

Sestdien, 8.janvārī pl.14.00
Inčukalna novada pensionāru 
GADA BALLE
Novada seniorus koncertā sveiks 
Ž.Siksna.
Būs karsta tēja, pīrāgi un piparkūkas, jauka 
pasēdēšana un padancošana. Sīkāka infor-
mācija pie Inčukalna Pensionāru padomes 
priekšnieces Ņinas Bērziņas (t.26517627). 
Visi mīļi aicināti!
Uzmanību!
Tuvojas Vecā labā Jaunāgada
KARNEVĀLS
15.janvārī Inčukalna Tautas namā
Devīze „LAIKA MAŠĪNA”  
Gatavojamies!

Aicinām līdz 16.janvārim apskatīt 
Inčukalna rokdarbnieču un foto mākslinie-
ces Vitas Ošas izstādi 
„ČETRI GADALAIKI”.

Svētdien, 19.decembrī pl.12.00 
Ziemassvētku koncerta uzve-
dums “SNIEGPĀRSLIŅU 
LIDOJUMS”. 
Piedalās: teātra studija “Pigo-
riņi”; 
b ē r n u  v o k ā l a i s  a n s a m b l i s 
“Karuselis”, estrādes deju grupa “Ciprese”, 
bērnu tautu deju kolektīvs “Pīlādzītis”, 
sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”.
Ieeja brīva. Visi laipni gaidīti!

Piektdien, 24.decembrī pl.11.00 un 13.00 
Ziemassvētku eglīte bērniem: 
“PĪLĒNA TOMA, VARDULĒNA, 
KAĶĒNA UN LAPSĒNA ZIEMAS-
SVĒTKU PIEDZĪVOJUMI”. 
Ieeja ar ielūgumiem, lai saņemtu dāva-
niņu!
Gadījumā, ja Tu netiec uz pasākumu, 
dāvanu varēsi saņemt Inčukalna Sociālajā 
dienestā Vangažos līdz 10.janvārim.
 
Sīkāka informācija par Vangažu kultūras 
nama pasākumiem pie Sanitas, tālrunis: 
67995425.

Ceturtdien, 23.decembrī pl.10.00
Babtistu draudzes Ziemassvētku eglīte ar 
dāvaniņām! 
Ieeja brīva! 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 /2010„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 
„INČUKALNANOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.

Apstiprināti: ar 2010.gada 20.oktobra Inčukalna novada domes lēmumu, protokols Nr.17- 39.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums” šādus grozīju-
mus:
1. Svītrot noteikumu 31.9.punktu;
2. Papildināt noteikumu 32.punktu ar 32.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.7. par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.”

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2010 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos notei-
kumos Nr. 10/2010 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, 
dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu 
Inčukalna novadā”.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu.

Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosau-
kumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu 
un noformēšanu Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1. izteikt noteikumu nosaukumu sekojošā redakcijā: 
„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem 
īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā”;
2. izteikt noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada administratīvajā teritorijā (turpmāk - Inču-
kalna novads) noformējamas un izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, vienģimeņu, divģimeņu mājas, rindu mājas, 
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami, dārza mājas (turpmāk – ēkas) numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes pie 
nekustamiem īpašumiem.”;
3. svītrot noteikumu 5.nodaļu.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.15/2010 (protokols Nr. 13-
40.§.) “Inčukalna novada teri-
torijā esošo kapu uzturēšanas 
un darbības noteikumi”. Izdoti 
2010.gada 18.augustā. Grozījumi 
ar: 20.10.2010. Inčukalna novada 
domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 19/2009.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo 
daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Lietotie termini:
1.1.1.kapsēta - īpaša teritorija, kas ar Inču-
kalna novada domes (tālāk tekstā – domes) 
lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai;
1.1.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā 
mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas 
kapavietas;
1.1.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā 
mirušos var apbedīt ģimenes kapa vietās;
1.1.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mi-
rušo apbedīšana nenotiek;
1.1.5. kapa vieta (ģimenes kapa vieta) 

– noteikta izmēra zemes gabals kapsētā, 
kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs 
teritorijas labiekārtošanai - kapu kopiņas 
izveidošanai un apzaļumošanai, krūmiņu 
stādīšanai, soliņa novietošanai, kapu ap-
rīkojuma uzstādīšanai;
1.1.6. kapa vietas nomnieks – fi ziska per-
sona, ar kuru noslēgts nomas līgums par 
zemes gabala ilgtermiņa nomu ģimenes 
kapa vietas izveidošanai;
1.1.7. kapliča – ēka kapsētā mirušo no-
vietošanai pirms apbedīšanas un bēru ce-
remonijai;
1.1.8. kapsētas pārzinis – darbinieks, kurš 
saskaņā ar darba līgumu pilda šajos notei-
kumus minētos pienākumus un nodrošina 
šo noteikumu ievērošanu.
1.2. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši 
visām fi ziskajām un juridiskajām perso-
nām Inčukalna novada administratīvajā 
teritorijā.
1.3. Lēmumu par kapsētas ierīkošanu pie-
ņem dome, vienlaicīgi piešķirot kapsētas 
ierīkošanai pašvaldības īpašumā esoša 
zemes dabas pamatnes teritoriju, kas tiek 
reģistrēta Zemesgrāmatā, norādot to iz-
mantošanas veidu. 
1.4. Pašvaldības valdījumā esoša kapsēta, 
bez iebildumiem un aprobežojumiem vi-

sām konfesijām.
1.5. Kapsētas statusu maiņu, kapsētas da-
ļēju slēgšanu vai slēgšanu likvidācijai, ja 
šādam lēmumam ir pamatojums var no-
teikt tikai Inčukalna novada dome ar savu 
lēmumu.
1.6. Kapsētas ir paredzēta mirušo Inču-
kalna novadā dzīvojošo (vai deklarēto) 
iedzīvotāju apbedīšanai. Citu personu 
(radinieku) apbedīšana Inčukalna novada 
pašvaldības valdījumā esošajā kapsētā ie-
spējama, ja kapavietas nomnieks ir saņē-
mis Inčukalna novada domes pilnvarotās 
amatpersonas piekrišanu un saskaņojumu 
radinieka (citas personas) apbedīšanai jau 
izveidotajos ģimenes kapos.

II. Kapsētu darba režīms
2.1. Kapsētas apmeklētājiem ir atvērta: 
- vasaras periodā (aprīlis – oktobris) no 
plkst.7.00 līdz plkst.23.00 
- ziemas periodā (novembris – marts) no 
plkst.9.00 līdz 21.00
2.2. Svētdienās un svētku dienās kapsētās 
apbedīšana nenotiek.

III. Kapu vietas
3.1. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā, 
attālumam starp kapu kopiņām to garajās 
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malās jābūt 1,0 m, īsajās – 0,5 m; kapu ga-
rumam – ne mazākam kā 2,0 m; dziļumam 
– 1,5 m līdz zārka vākam,; platumam 1,0 
m. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi 
mainīties, izņemot kapa dziļumu.
3.2. Urna ar mirušā pelniem var tikt apgla-
bāta kapsētā esošajā ģimenes kapa vietā, 
jaunā kapa vietā. Urna ar mirušā pelniem 
jāierok 1,0 m dziļumā, ir pieļaujama vai-
rāku urnu vienlaicīga apglabāšana vienā 
kapa vietā.
3.3. Apbedīšanas atļaujas saņēmējam trīs 
kalendāro mēnešu laikā pēc apbedīšanas, 
jāsakārto ierādītā kapa vieta.
3.4. Ierādāmo kapa vietu izmēri kapsē-
tās:
Kapa vieta Platums Garums Laukums
                  m       m         m2

Vienvietīga 1,40       3,0      4,2
Divvietīga  2,40       3,0      7,2
Trīsvietīga  3,40       3,0      9,0
3.5. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļu-
mam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz 
zārka vākam.
3.6. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 0,3 m 
līdz piemineklim.

IV. Apbedīšanas kārtība un kapliču iz-
mantošana
4.1. Par gaidāmo apbedīšanu, kapu pārzi-
nis jābrīdina ne vēlāk kā 24 stundas pirms 
apbedīšanas. Kapu pārzinis ierāda kapa 
vietu un vienojoties nosaka kapa rakšanas 
un apbedīšanas laiku. Noteiktajā laikā iz-
dod rakšanas inventāru. Apbedīšana notiek 
katru dienu, atbilstoši noteikumu 2.nodaļā 
minētajam kapsētu darba režīmam. Izņē-
muma gadījumos, vienojoties ar kapsētas 
pārzini var noteikt citu laiku.
4.2. Apbedīšanas pakalpojumus (izvadīša-
nas) kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta 
apbedīšanas fi rma vai piederīgie.
4.3. Mirušos, kuriem nav radinieku, ap-
bedī atsevišķā sektorā, vai atsevišķā kapu 
rindā.
4.4. Virsapbedījumus kapa vietās var iz-
darīt 20 gadus pēc apbedījuma, izņēmuma 
gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem die-
nestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 
gadiem.
4.5. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne 
agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, 
saņemot kapsētas īpašnieka un sanitāro 
dienestu atļauju. Mirstīgo atlieku ekshu-
māciju var veikt normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas 
īpašnieku.
4.6. Kapliča tiek iznomāta bēru rīkotājiem 
mirušā novietošanai līdz bēru ceremonijai 
un atvadu ceremonijai.
4.7. Mirušo, kas novietots kapličā līdz ap-

bedīšanas brīdim, drīkst apmeklēt ar kap-
sētas pārziņa atļauju darba laikā, pārējā 
laikā kapliča ir slēgta.
4.8. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā 
tiek noteikts, vienojoties bēru rīkotājiem 
un kapsētas īpašniekam vai kapsētas pār-
zinim.

V. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
5.1. Kapsētu apmeklētājiem, kapa vietu 
nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem, 
kopējiem u.c. personām, kuras atrodas 
kapsētas teritorijā, jāuzvedas godbijīgi, kā 
arī jāievēro šie noteikumi, kā arī citu kap-
sētas īpašnieka un pārziņa norādījumi.
5.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam, kapsētu 
drīkst apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā, 
kuri uzņemas par viņiem atbildību.
5.3. Apmeklētājiem aizliegts: 
5.3.1. uzturēties kapsētā pirms un pēc to 
slēgšanas;
5.3.2. ievest kapsētas teritorijā dzīvnie-
kus; 
5.3.3. kapsētas teritorijā slēpot, braukt ar 
velosipēdiem un mopēdiem, motocikliem 
un automašīnām (izņemot atsevišķus gadī-
jumus, kad ir speciālas atļaujas saskaņotas 
ar kapu pārzini);
5.3.4. braukt ar automašīnu kapsētas teri-
torijā bēru ceremonijas laikā;
5.3.5. apbedīšanai atvēlētās vietās stādīt 
kokus;
5.3.6. piesārņot kapsētas teritoriju, ceļu, 
celiņus un apstādījumus;
5.3.7. patvaļīgi dedzināt atkritumus, kā arī 
ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
5.3.8. (Svītrots ar 20.10.2010. saistoša-
jiem noteikumiem Nr.19/2010); 
5.3.9. tirgoties tirdzniecībai neparedzētās 
vietās.

VI. Kapsētas īpašnieka vai pārziņa pie-
nākumi
6.1. Kapsētas īpašnieka vai uzturētāja pie-
nākums ir nodrošināt:
6.1.1. kapsētas kapličas un instrumentu 
noliktavas, koplietošanas laukuma, iek-
šējo ceļu un celiņu, sētu, inventāru, aku 
un sūkņu uzturēšanu, ārpus kapu vietu 
teritorijām esošo koku un apstādījumu 
kopšanu, teritorijas labiekārtošanu un at-
kritumu izvešanu;
6.1.2. Inčukalna novada kapsētu paplaši-
nāšanu un arhitektūras izveidošanu atbil-
stoši izstrādātajam projektam;
6.1.3. sektoru, rindu un kapu vietu no-
spraušanu dabā atbilstoši noslēgtajiem 
nomas līgumiem;
6.1.4. apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, 
kā arī šīs informācijas pieejamību un no-
došanu pašvaldības arhīvā (Apbedīšanas 

un apbedījumu vietu uzskaites pamatdo-
kumenti ir mirušo reģistrācijas grāmatas, 
kurās jāizdara ieraksts par katru kapsētā 
notikušo apbedīšanu);
6.1.5. sanitāro normu un noteikumu ievē-
rošanu kapsētas darbībā.

VII. Kapa vietas kopšana un kapu ap-
rīkojuma uzstādīšana
7.1. Kapa vietas nomnieks var kopt kapa 
vietu pats vai arī noslēgt līgumu ar juri-
disku vai fi zisku personu par kapa vietas 
izveidošanu un kopšanu.
7.2. Kapu vietās aizliegts patvarīgi palie-
lināt ierādītās kapavietas robežas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
7.3. Kapu vietās aizliegts stādīt augstus 
un kuplus krūmājus u.c. augus, kas varētu 
traucēt blakus esošo kapu kopšanu.
7.4. Krūmi, kuri norobežo kapa vietu, 
nedrīkst būt augstāki par 80 cm, tos ne-
drīkst stādīt aiz iezīmētajām kapa vietu 
teritorijām.
7.5. Aizliegts bez kapsētas īpašnieka vai 
uzturētāja atļaujas izcirst kokus, kuru dia-
metrs ir lielāks par 8 cm. Atļauju koku 
izciršanai ir tiesīga dot dome.
7.6. Kapa vietas teritorijas nožogošanai un 
noformēšanai aizliegts izmantot neatbils-
tošus materiālus (skārdu, šīferi, plastma-
sas un citus nepiemērotus materiālus).
7.7. Kapa vietas teritorijas apmales, kas 
norobežo ierādīto kapu teritoriju, nedrīkst 
pārsniegt 20 cm augstumu.
7.8. Kapa vietas nomnieka pienākums ir 
gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot te-
ritoriju un to regulāri kopt.
7.9. Atkritumi pēc kapu kopšanas darbu 
pabeigšanas nogādājami norādītajās at-
kritumu izgāztuvēs vai atkritumu kontei-
neros.
7.10. Restaurēt vai izvest no kapsētas 
pieminekļus vai to elementus drīkst tikai 
kapsētas pārziņa un kapa vietas nomnieka 
klātbūtnē.
7.11. Kapa aprīkojumam jābūt uzstādītam 
tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu 
traucēti blakus esošie kapi.
7.12. Aprīkojuma pamatam jānodrošina 
veidojuma stabilitāte, rokot bedri blakus 
kapa vietā.
7.13. Lai garantētu apmeklētāju drošību 
pret aprīkojuma apgāšanos, kapa vietas 
nomniekam reizi gadā jāpārbauda tā sta-
bilitāte un pamanītie defekti nekavējoties 
jānovērš.
7.14. Pabeidzot kapa vietas aprīkojuma 
montāžu, jānovāc visi būvatkritumi un 
tie jāizved uz speciāli norādītām atkritumu 
izgāztuvēm.
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7.15.   Aizliegts veidot atkritumu kaudzes 
kapsētā citās vietās.
7.16. Kapa vieta, kas netiek kopta piecus 
gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzrau-
dzītu. Tiek sastādīts kapsētas īpašnieka 
vai uzturētāja izveidotas komisijas akts 
par nekoptām kapa vietām un kapa vie-
tas nomnieks tiek rakstiski brīdināts par 
iespējamo kapa vietas nomas līguma vien-
pusēju pārtraukšanu. Pēc līguma pārtrauk-
šanas kapa kopiņu nolīdzina, 30 dienas ie-
priekš par to nosūtot rakstisku paziņojumu 
uz nomas līgumā norādīto adresi.
7.17.   Neidentifi cēta mirušā kapa vieta 
tiek saglabāta 5 gadus.

VIII. Atbildība
8.1. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, 
fi ksēt pārkāpumus, ierosināt administratīvā 
akta, kas uzliek adresātam par pienākumu 
izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt liet-
vedību administratīvā pārkāpuma lietā, iz-
došanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolus atbilstoši savai kompetencei ir 
tiesīgi:
8.1.1. Inčukalna novada domes priekšsē-
dētājs, Inčukalna novada domes deputāti 
un Inčukalna novada pašvaldības izpild-
direktors Inčukalna novada domes depu-
tāti;
8.1.2. Valsts policijas amatpersonas.
8.2. Par 5.3.1.apakšpunktā noteikto pra-
sību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 
piemēro naudas sodu fi ziskām personām 
līdz Ls 50, bet juridiskām personām – līdz 
Ls 100.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.3. Par 7.5.punktā noteikto prasību neie-
vērošanu piemēro naudas sodu fi ziskām 
personām no Ls 50 līdz Ls 250, bet ju-
ridiskām personām – no Ls 100 līdz Ls 
1000.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.4. Par 5.3.2.apakšpunktā noteikto pra-
sību neievērošanu piemēro naudas sodu 
fi ziskām personām no Ls 5 līdz Ls 10, 
bet juridiskām personām no Ls 10 līdz 
Ls 50.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.5. Par 5.3.3.apakšpunktā noteikto pra-
sību neievērošanu vainīgo personu sauc 
pie likumā paredzētās atbildības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.6. Par 5.3.4.apakšpunktā noteikto pra-
sību neievērošanu piemēro naudas sodu no 
Ls 50 līdz Ls 250.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.7. Par 5.3.6., 7.10. un 7.15.apakšpunktā 
noteikto prasību neievērošanu piemēro 
naudas sodu līdz Ls 50.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.8. Par 7.2.apakšpunktā noteikto prasību 
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai pie-
mēro naudas sodu līdz Ls 250.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.9. Par 7.3.apakšpunktā noteikto prasību 
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai pie-
mēro naudas sodu līdz Ls 10.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2010.)
8.10. Administratīvo protokolu izskata un 
lēmumu pieņem Inčukalna novada domes 
administratīvā komisija.

IX. Noslēguma jautājumi
9.1.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Inčukalna pagasta pa-
domes 15.02.2006. saistošie noteikumi 
Nr.2/2006 „Inčukalna pagasta padomes 
teritorijā esošo kapu uzturēšanas un dar-
bības noteikumi”.
9.2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to izlikšanas publiskā vietā.
9.3. Par minētajiem noteikumiem Inču-
kalna novada iedzīvotāji informējami tos 
publicējot vietējā laikrakstā un Inčukalna 
novada mājas lapā internetā, kā arī nodro-
šinot to bezmaksas pieejamību Inčukalna 
novada domē.

Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Blaus

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.12/2010 (protocols Nr.13-
37.§.) “Ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas ierobe-
žojumi Inčukalna novada admi-
nistratīvajā teritorijā’’. Grozījumi 
ar:20.10.2010. Inčukalna novada 
domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.21/2010.

Izdoti saskaņā ar likumu 
“Par pašvaldībām’’ 15. panta pirmās 
daļas 2. punktu un 43.panta pirmās daļas 
5. punktu, Ģenētiski modifi cēto organismu 
aprites likuma 22.panta otro daļu (ar gro-
zījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. sais-
tošajiem noteikumiem Nr.21/2010)
1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu 
ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēša-
nai Inčukalna novada administratīvajā te-
ritorijā un tie ir obligāti visām fi ziskajām 

un juridiskajām personām.
2. Aizliegums audzēt ģenētiski modifi cētos 
kultūraugus tiek noteikts visā Inčukalna 
novada administratīvajā teritorijā.
3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem no-
teiktā aizlieguma termiņš ir pieci gadi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr.21/2010)
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc publicēšanas vietējā laik-
rakstā.
5. (Svītrots ar 20.10.2010.saistošajiem no-
teikumiem Nr. 21/2010).

Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Blaus

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.16/2010 “Par personu, kurām 
nepieciešama palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, reģistrā-
cijas kārtību” (protokols Nr. 13-
41.§.). Grozījumi ar:20.10.2010. 
Inčukalna novada domes saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 22/2010.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 36.1pantu,
likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām”
 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 

6.pantu, 8.pantu, 
9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,

 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” 6.panta otro daļu,

7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta 
pirmo un otro daļu,

14.panta pirmās daļas 1.punkta “c” 
apakšpunktu,14.panta pirmās daļas 

6.punktu, 
14.panta septīto daļu, 15.pantu, 17.panta 

pirmo daļu, 19.pantu,
24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un 

otro daļu,

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, 
kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā; kārtību, kādā per-
sonas reģistrējamas palīdzības reģistrā un 
izslēdzamas no tā; palīdzības sniegšanas 
kārtību.
2. Inčukalna novada dome sniedz šāda 
veida palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā:
2.1. pašvaldībai piederošās dzīvojamās 
telpas izīrēšana; 
2.2.  sociālā dzīvokļa izīrēšana;
2.3.  palīdzība īrētās dzīvojamās telpas ap-
maiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
3. Pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā ir tiesīgas saņemt:
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3.1  Personas, kurām neatliekami snie-
dzama palīdzība: 
3.1.1. ja stihiskas nelaimes vai avārijas re-
zultātā personas īrētā vai īpašumā esošā 
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā 
tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi 
bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjauno-
jama; 
 3.1.2. ja stihiskas nelaimes vai avārijas 
rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā 
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā 
tā deklarējusi savu dzīvesvietu, daļēji sa-
gruvusi, bet ir atjaunojama.
3.2.  Personas, kuras pirmām kārtām no-
drošināmas ar dzīvojamo telpu, jo tiek 
izliktas no dzīvojamās (īrētās) telpas sa-
skaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
28.2 panta pirmo daļu, 28.3 panta pirmo 
daļu, 28.4 panta otro daļu, un ja tās ir:
3.2.1.  maznodrošinātas personas, kuras 
sasniegušas pensijas vecumu, vai ir in-
valīdi;
3.2.2. maznodrošinātas personas, ar kurām 
kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz 
viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša 
persona, maznodrošināta pensijas vecumu 
sasniegusi persona vai maznodrošināta 
persona, kura ir invalīds;
3.2.3. politiski represētās personas, ja to 
lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvoja-
mās telpas.
3.4. Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši 
bez vecāku gādības un audzināti bērnu 
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu 
ģimenē vai pie aizbildņa - pēc tam, kad 
beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī 
tad, kad viņi beiguši mācības izglītības 
iestādē ja viņiem nav iespējams likumā 
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aiz-
ņemtajā dzīvojamā telpā.
3.5.  Repatrianti, kuri izceļojuši no Latvi-
jas līdz 1990.gada 4. maijam un kuriem 
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā 
iemitināties pirms izceļošanas no Latvi-
jas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repat-
rianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši 
no Latvijas pēc 1990. gada 4. maija un 
izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;
3.6.  Maznodrošinātas personas, kuras pēc 
soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma 
vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīves 
vietu bija deklarējusi Inčukalna novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā un 
tām nav iespējams likumā noteiktajā kār-
tībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvo-
jamā telpā. . Šis noteikums neattiecas uz 
tām personām, kuras devušas piekrišanu 
privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības 
dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo 
personu vienošanos par dzīvojamās telpas 
lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru 

piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi 
atsavināts un darījuma rezultātā persona 
zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo 
dzīvokli;
3.7. Maznodrošinātas politiski represētās 
personas;
3.8. Personas, kuras ir sociāli maznodroši
nātas(trūcīgas) vai sociāli mazaizsargātas 
un uz kurām ir attiecināms viens no šā-
diem nosacījumiem: 
3.8.1. attiecībā uz tām ir stājies likumīgā 
spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no 
dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 28. un 28.2 pan-
tiem; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2010.)
3.8.2. tās īrē pašvaldības īpašumā esošu 
dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt so-
ciālo dzīvokli; 
3.8.3. persona ir bārenis un nav nodroši-
nāta ar dzīvojamo telpu.
3.9.  Personas, kuras dzīvo denacionali-
zētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā 
mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma 
tiesību atjaunošanai, un personas, kuras 
dzīvo dzīvoklī, kura īpašnieka maiņa no-
tikusi līdz likuma „Par valsts un pašval-
dību dzīvojamo māju privatizāciju” spēkā 
stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas 
rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu 
privatizācijas rezultātā un kurš nav priva-
tizēts likumos „Par kooperatīvo dzīvokļu 
privatizāciju” un “Par lauksaimniecības 
uzņēmumu un zvejnieku kolhoza privati-
zāciju” noteiktajā kārtībā un kuras lieto-
jušas dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka 
maiņas brīdī.

II. Palīdzības reģistri un palīdzības sa-
ņemšanai iesniedzamie dokumenti
4. Pašvaldības palīdzības reģistrāciju 
veic Pašvaldības dzīvojamā fonda pār-
valdnieks, kurš iekārto palīdzības reģis-
tru atsevišķi katram pašvaldības sniegtās 
palīdzības veidam.
5. Katrā palīdzības reģistrā personas re-
ģistrējamas trīs grupās:
5.1. ārkārtas grupa;
5.2. pirmās kārtas grupa;
5.3. vispārējās kārtas grupa.
6. Ārkārtas grupā reģistrē personas, kuras 
noteiktas likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā” 13.pantā.
7. Pirmās kārtas grupā reģistrē personas, 
kuras noteiktas likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.pantā 
likumā noteiktos termiņos un kārtībā. Per-
sonām jāiesniedz šādi dokumenti:
7.1. trūcīgām personām, kuras pēc soda 
izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vie-

tas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja In-
čukalna novada administratīvajā teritorijā 
un ja tām nav iespējams likumā noteik-
tajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā 
dzīvojamā telpā - personas atbrīvojuma 
izziņas (veidlapa A) kopija, uzrādot ori-
ģinālu;
7.2. trūcīgām personām, ar kurām kopā 
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens 
nepilngadīgais, aizgādnībā esoša persona, 
trūcīgā pensijas vecumu sasniegusi per-
sona vai trūcīgs invalīds - bērnu dzimša-
nas apliecību, pensionāru, invalīdu aplie-
cību kopijas, uzrādot oriģinālus;
7.3. politiski represētām personām - poli-
tiski represēto personu apliecību kopijas, 
uzrādot oriģinālu;
7.4. personām, kuras tiek izliktas no tām 
piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu 
ir vērsta piedziņa par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mā-
jas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta 
izdevumiem - tiesas sprieduma, kurš stā-
jies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot ori-
ģinālu;
7.5. bērniem bāreņiem, kuri palikuši bez 
vecāku gādības un audzināti bērnu aprū-
pes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē 
vai pie aizbildņa, sasniedzot pilngadību, 
ja viņiem nav iespējams likumā noteik-
tajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā 
dzīvojamā telpā - bērnu aprūpes un au-
dzināšanas iestādes, audžu ģimenes vai 
aizbildņa pieteikums, dokuments, kas 
apliecina mācību izglītības iestādes beig-
šanu, dokuments, kas apliecina bērnu ap-
rūpes un audzināšanas iestādes beigšanu, 
vai uzturēšanās beigšanu audžu ģimenē, 
pases kopija, izziņa par dzīvesvietu pirms 
nodošanas ārpusģimenes aprūpē;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2010.)
8. Vispārējās kārtas grupā reģistrē: 
8.1. trūcīgās personas, kuras deklarējušas 
dzīves vietu Inčukalna novadā vai kuru 
pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Inčukalna 
novadā, ja:
8.1.1. personu lietošanā nav dzīvojamās 
telpas;
8.1.2. ziemas sezonai sākoties, personas 
mitinās vasaras mītnē;
8.1.3. personas, kuru īrētā dzīvojamā telpa 
nav pastāvīgai lietošanai derīga;
8.1.4. personas, kuras nav nodrošinātas ar 
atsevišķu istabu, ja tā pienākas saskaņā ar 
ārstu komisijas slēdzienu;
8.2. pārējās personas, kuras vēlas īrēt paš-
valdībai piederošu dzīvojamo telpu.
9. Par katru personu, kas reģistrēta pa-
līdzības saņemšanai, palīdzības reģistrā 
iekļauj šādas ziņas:
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9.1. reģistrētās personas vārds, uzvārds;
9.2. datums, kad reģistrēts iesniegums par 
palīdzības saņemšanu;
9.3. personas kārtas numurs palīdzības 
reģistrā;
9.4. ziņas par palīdzības saņemšanas un 
reģistrēšanas tiesisko pamatu.
10. Ja pēc personas reģistrēšanas palīdzī-
bas reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši 
par pamatu šīs personas atzīšanai par 
tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai 
attiecīgās palīdzības saņemšanai, personas 
pienākums ir nekavējoties par to paziņot 
Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnie-
kam.

III. Reģistrācijas kārtība
11. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un ir dek-
larējusi dzīvesvietu Inčukalna novada ad-
ministratīvajā teritorijā, iesniedz rakstisku 
iesniegumu Pašvaldības dzīvojamā fonda 
pārvaldniekam, norādot vēlamo palīdzības 
veidu. Iesniegumam pievienojami doku-
menti, kas apliecina, ka persona ir tiesīga 
saņemt palīdzību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2010.)
12. Pašvaldības dzīvojamā fonda pār-
valdnieks izskata iesniegumu un sniedz 
atzinumu par personas tiesībām saņemt 
iesniegumā norādīto palīdzību.
13. Lēmuma projektu par personas atzī-
šanu par tiesīgu saņemt pašvaldības palī-
dzību un reģistrēšanu personas iesniegumā 
norādītā veida palīdzības saņemšanai vai 
par atteikumu atzīt personu par tiesīgu sa-
ņemt palīdzību izskata Inčukalna novada 
domes Komunālo jautājumu komiteja un 
lemj par tā virzīšanu izskatīšanai Inču-
kalna novada domē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2010.)
14. Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvald-
nieks sniedz rakstisku atbildi uz personas 
iesniegumu par iespēju saņemt iesniegumā 
norādīto palīdzību, izņemot gadījumu, ja 
persona piedalās komunālas komitejas 
sēdē.
15. Personu, kura atzīta par tiesīgu saņemt 
palīdzību, Pašvaldības dzīvojamā fonda 
pārvaldnieks reģistrē palīdzības reģistrā ar 
datumu, kad persona iesniegusi pašvaldī-
bai iesniegumu un visus dokumentus, kas 
apliecina tiesības saņemt attiecīgo palīdzī-
bas veidu.
16. Personas, kuras, pamatojoties uz dzī-
vojamo telpu īres līgumu, kā ģimenes lo-
cekļi lieto (lietoja) dzīvojamo telpu, var 
tikt reģistrētas tikai vienā reģistra lietā.
17. Pašvaldības dzīvojamā fonda pār-

valdnieks ir tiesīga pieprasīt un personas 
pienākums ir viena mēneša laikā pēc So-
ciālā dienesta izziņas termiņa izbeigšanās 
deklarēt Sociālajā dienestā ienākumus un 
materiālo stāvokli.
18. Pašvaldības dzīvojamā fonda pār-
valdnieks aktualizē palīdzības reģistros 
iekļauto personu kārtas numurus reizi 
mēnesī.
19. Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvald-
nieks apkopo informāciju par palīdzības 
reģistru datiem un sniegto palīdzību reizi 
gadā gada beigās.
20. Personām tiek piedāvātas dzīvojamās 
telpas dzīvojamā mājā ar kopējā lietošanā 
esošām palīgtelpām vai sociālās dzīvoja-
mās telpas. 
21. Sociālās dzīvojamās telpas  tiek pie-
dāvātas Noteikumu 3.8., 7.1.un 8.1.apakš-
punktā minētajām personām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2010.)

IV. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu uzskaite
22. Pašvaldība veic tai piederošo neizīrēto 
dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti.
23. Ja atbrīvojas pašvaldībai piederošā 
dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs sep-
tiņu dienu laikā rakstveidā paziņo par to 
Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnie-
kam, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties 
ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neiz-
īrēto dzīvojamo telpu sarakstā.
24. Ikvienai personai, kura reģistrēta 
pašvaldībā palīdzības saņemšanai vai 
kurai neatliekami sniedzama pašvaldības 
palīdzība, ir brīvi pieejams pašvaldības 
neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts, kurā 
iekļauta šāda informācija:
24.1. dzīvojamā telpas adrese;
24.2. dzīvojamās telpas platība un istabu 
skaits, stāvs, kurā šī dzīvojamā telpa at-
rodas;
24.3. dzīvojamās telpas labiekārtojuma 
līmenis;
24.4. dzīvojamās telpas īres maksa.
25. Pēc pašvaldībai piederošās dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas, komisija apseko atbrī-
voto dzīvojamo telpu un sastāda aktu par 
telpas derīgumu dzīvošanai.
26. Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir 
apgaismojama, apkurināma telpa, kas pie-
mērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un 
sadzīves priekšmetu izvietošanai un atbilst 
Ministru Kabineta noteikumos paredzēta-
jām būvniecības un higiēnas prasībām.
27. Ar personas rakstveida piekrišanu tai 
var izīrēt atsevišķu izolētu dzīvojamo telpu 
kopējā dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā. 

V. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība 
un kārtība
28. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piede-
rošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā 
īrēt šo Noteikumu 3.1.punktā minētajām 
personām, ja tādas ir. Ja šādu personu nav 
vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt at-
tiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt 
šo Noteikumu 3.2.-3.9.punktos minētajām 
personām, kuras ir reģistrētas šajos Notei-
kumos noteiktajā kārtībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2010.)
Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai 
tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attie-
cīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šo 
Noteikumu 8.2. punktā minētajām per-
sonām, kuras ir izteikušas vēlēšanos īrēt 
pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu. 
Reģistrācijas grupas ietvaros telpu pie-
dāvā īrēt reģistrācijas secībā noteiktajām 
personām, vispirms šo Noteikumu 7.2. un 
7.4.punktos minētajām, pēc tam reģistrā-
cijas secībā.
29. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu perso-
nai, kura reģistrēta palīdzības reģistrā vai 
kurai neatliekami sniedzama pašvaldības 
palīdzība, izvēlei tiek piedāvātas visas dzī-
vojamās telpas, kas piedāvājuma izteikša-
nas dienā iekļautas pašvaldības neizīrēto 
dzīvojamo telpu sarakstā.
30. Dzīvojamo telpu piedāvā īrēt, rakst-
veidā par to paziņojot attiecīgajai perso-
nai. Paziņojumā norāda piedāvātās dzīvo-
jamās telpas adresi, platību, istabu skaitu, 
stāvu, kurā šī telpa atrodas, labiekārtojuma 
līmeni, īres maksas apmērus, īres līguma 
termiņu, kā arī dienu, kad persona var ie-
pazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu.
Paziņojumam pievieno Inčukalna novada 
domes Būvvaldes apstiprinātu akta kopiju, 
kas apliecina, ka attiecīgā dzīvojamā telpa 
ir dzīvošanai derīga.
31. Atbildi uz dzīvojamās telpas īres pie-
dāvājumu personai jāsniedz ne vēlāk kā 
nedēļu pēc paziņojumā norādītās dienas, 
kurā personai bija iespējams iepazīties ar 
piedāvāto dzīvojamo telpu.
32. Ja personai ir bijusi iespēja iepazīties 
ar ne mazāk kā trim dažādu dzīvošanai de-
rīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem 
un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvāju-
miem nepamatoti atteikusies vai arī nav 
sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemta-
jiem piedāvājumiem, šī persona attiecīgā 
veida palīdzības reģistrā pārreģistrējama 
ar pēdējo kārtas numuru, par ko tai pazi-
ņojams rakstveidā. 
33. Pēc apliecinājuma par dzīvojamās 
telpas īrēšanu saņemšanas, Lēmumu par 
dzīvojamās telpas izīrēšanu, pieņem In-
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čukalna novada Dome, pamatojoties uz 
Komunālo jautājumu komitejas atzinumu, 
lēmumā nosakot īres līguma termiņu un 
īres maksu.
34. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
par dzīvojamās telpas izīrēšanu, personai 
ir jānoslēdz ar dzīvojamās telpas apsaim-
niekotāju īres līgums ar norādi uz kādu 
termiņu slēdzams īres līgums un jāatbrīvo 
iepriekšējā dzīvojamā telpa.
35. Īres līgums slēdzams pēc iepriekšējas 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas.

VI. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo 
telpu
36. Dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu 
īrējamo telpu reģistrē personas, kuras īrē 
Inčukalna novada pašvaldībai piederošu 
vai uz likumīga pamata lietojumā esošo 
dzīvojamo telpu un vēlas to mainīt pret 
citu.
37. Palīdzību īrētās dzīvojamās telpas ap-
maiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 
Inčukalna novada dome sniedz iesnie-
gumu reģistrācijas secībā.
38. Pirmām kārtām palīdzība sniedzama 
maznodrošinātām personām :
38.1. invalīdiem, kam nepieciešama dzī-
vojamo telpu maiņa telpas pielāgošanai un 
dzīves apstākļu uzlabošanai;
38.2. daudzbērnu ģimenēm, kam nepiecie-
šama dzīvojamās platības palielināšana.
39. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību 
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu 
īrējamu dzīvojamo telpu iesniedz Pašval-
dības dzīvojamā fonda pārvaldniekam 
rakstveida iesniegumu, kuram pievieno 
sekojošus dokumentus, kas apliecina, ka 
šī persona ir tiesīga saņemt šo palīdzību:
39.1. dzīvesvietas deklarēšanas izziņas 
kopiju;
39.2. (Svītrots ar 20.10.2010. saistošajiem 
noteikumiem Nr.22/2010)
39.3. dzīvojamās telpas īres līgums;
39.4. invalīdiem - invalīda apliecības ko-
pija;
39.5. daudzbērnu ģimenēm - bērnu dzim-
šanas apliecību kopijas.
40. Dzīvojamo telpu piedāvā mainīt, 
rakstveidā par to paziņojot attiecīgajām 
personām. Paziņojumā norāda piedāvātās 
dzīvojamo telpu adreses, platību, istabu 
skaitu, stāvu, kurā šīs telpa atrodas, lab-
iekārtojuma līmeni, īres maksas apmērus, 
īres līguma termiņu, kā arī dienu, kad var 
iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu.
41. Pēc apliecinājuma par dzīvojamās 
telpas maiņu saņemšanas, Lēmumu par 
dzīvojamās telpas izīrēšanu, pieņem In-
čukalna novada Dome, pamatojoties uz 

Komunālo jautājumu komitejas atzinumu, 
lēmumā nosakot īres līguma termiņu un 
īres maksu.
42. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
par dzīvojamās telpas izīrēšanu, personai 
ir jānoslēdz ar dzīvojamās telpas apsaim-
niekotāju īres līgums ar norādi uz kādu 
termiņu slēdzams īres līgums un jāatbrīvo 
iepriekšējā dzīvojamā telpa.
43. Īres līgums slēdzams pēc iepriekšējas 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas.

VII. Personas izslēgšana no palīdzības 
reģistra un atteikums sniegt palīdzību
44. Personu no palīdzības reģistra izslēdz 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” 10.pantā noteiktajos gadīju-
mos un kārtībā.
45. Pašvaldībai ir tiesības atteikt likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risinā-
šanā” 3.panta 1.punktā minēto palīdzību, 
ja personai vienreiz ir sniegta palīdzība, 
bet personas rīcības un uzvedības dēļ pa-
līdzības sniegšana ir pārtraukta, izņemot 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” 13. un 14.pantā noteiktām per-
sonām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2010.)

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtība
46. (Svītrots ar 20.10.2010. saistošajiem 
noteikumiem Nr.22/2010). 
47. Inčukalna novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

IX. Noslēguma jautājumi
48. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu 
spēku zaudē:
48.1. Inčukalna pagasta padomes 
19.03.2003. saistošie noteikumi Nr.11/2003 
„Personu reģistrācijas noteikumi dzīvo-
jamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanas jautājumu 
risināšanai paredzētās pašvaldības palīdzī-
bas saņemšanai”; 
48.2. Vangažu pilsētas domes 10.09.2002. 
saistošie noteikumi Nr.02/2002 „Personu, 
kurām ir nepieciešama pašvaldības pa-
līdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, 
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības 
sniegšanas kārtība”;
48.3. Vangažu pilsētas domes 10.02.2004. 
saistošie noteikumi Nr.02/2004 „Par atbrī-
voto dzīvokļu uzskaiti, realizāciju Van-
gažu pilsētā un Vangažu pilsētas domei 
piederošo dzīvokļu apmaiņu”.
49. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to izlikšanas publiskā vietā.
50. Par minētajiem noteikumiem Inču-
kalna novada iedzīvotāji informējami tos 

publicējot vietējā laikrakstā un Inčukalna 
novada mājas lapā internetā, kā arī nodro-
šinot to bezmaksas pieejamību Inčukalna 
novada domē.

Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Blaus

PSIA „Vangažu Avots” 
informē Inčukalna, Gaujas 

un Vangažu iedzīvotājus par 
PSIA “Vangažu Avots” 

pieņemšanas laikiem: 

Vangažos - katra mēneša 
otrajā un ceturtajā pirmdienā 
pl.17.00-19.00, Meža ielā 1, 
Vangažu pārvaldē, 2.stāvā  vai 
katru darba dienu no pl.8.30-
10.00 Priežu ielā 4, Vangažos.

Gaujā – katra mēneša 
otrajā  un ceturtajā otrdienā 
no pl.17.00–18.00 Gaujaslīču 
ielā 11 vai katru darbadienu 
no pl.8.30-10.00 Priežu ielā 4, 
Vangažos.

Inčukalnā - katra mēneša 
otrajā un ceturtajā ceturtdienā 
no pl.17.00–18.00 Inčukalna 
domē, deputātu istabā  vai katru 
darbadienu no pl.8.30-10.00 
Priežu ielā 4, Vangažos. 

Laikraksts “Novada Vēstis“ atvai-
nojas Inčukalna Galda hokeja klubam 
par pagājušajā numurā rakstā par galda 
hokeja aktivitātēm ieviesušos kļūdu!
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INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

tālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

Mazais pērļu gliemezīt,
Vai tu vari pasacīt,
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man. 

75 gadi75 gadi

80 gadi80 gadi

85 gadi85 gadi

Inčukalna novada dome sveic Inčukalna novada dome sveic 
jaundzimušos bērniņus!jaundzimušos bērniņus!

LABOLABO

skolaskola

Ielūdz Jūs un Jūsu bērniņus Ielūdz Jūs un Jūsu bērniņus 
uz praktisko Ziemassvētku nodarbību, kuras uz praktisko Ziemassvētku nodarbību, kuras 

laikā mācīsimies saiņot dāvanas, fi lcēt, darināt laikā mācīsimies saiņot dāvanas, fi lcēt, darināt 
rotaslietas, veidot paštaisītas vannas rotaslietas, veidot paštaisītas vannas 

burbuļbumbas, u.c.burbuļbumbas, u.c.
7.decembrī pl.18.00 dienas centrā “Vangaži”

Sīkāka informācija: 29170955, e-pasts: vecaku.skola@inbox.lv
Visas skoliņas nodarbības ir bezmaksas

Nez no kurienes uzradies tas-
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.

Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

“Labo vecāku skola”“Labo vecāku skola”

Inčukalna novada dome sveic Inčukalna novada dome sveic 
jubilārus novembrī!jubilārus novembrī!

Tici nākotnei un dzīvei,
Tici tam, ko stāsta sirds.

Tici zvaigznei debess tālē,
Kas virs tavas galvas mirdz. 

Sofi ju Steļmašovu, Paulu Rēziju Striķi, 
Samantu Aneti Lapsu un Annu Staprēnu!

DIEVA SVĒTĪBU CEĻĀ UZ ZIEMASSVĒTKIEMDIEVA SVĒTĪBU CEĻĀ UZ ZIEMASSVĒTKIEM

JUMS VĒL VANGAŽU EV. LUT. DRAUDZEJUMS VĒL VANGAŽU EV. LUT. DRAUDZE

UN AICINA UZ DIEVKALPOJUMIEMUN AICINA UZ DIEVKALPOJUMIEM

3. ADVENTĀ - Svētdien, 12.decembrī pl.14.00
Dievkalpojumu vadīs evaņģēliste Rudīte Losāne. Pieda-
līsies koris „Mežābele” un Vangažu vidusskolas koris. Uz 
Dievkalpojumu Jūs varat nokļūt ar autobusu pl.13.10 no 
Inčukalna un pl.13.20 no Vangažiem.

4. ADVENTĀ - Svētdien, 19.decembrī  pl.16.00
Ģimeņu svētbrīdi vadīs  mācītājs Videmars Rumpēters, pēc 
kura ģimenes kopā noskatīsies Ziemassvētku muzikālu izrādi 
„ZEM EŅĢEĻA SPĀRNIEM”. 
Režisore - Dita Balčus. Aktieri - Anta Eņģele, Egija Misa 
Silava, Elizabete Balčus, Kristiāna Balčus, Ģirts Rāviņš vai 
Gidons Grinbergs.
Uz Dievkalpojumu Jūs varat nokļūt ar autobusu pl.15.30 no 
Inčukalna un pl.15.40 no Vangažiem.

Piektdien, 24. decembrī pl.16.00
ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Videmars Rumpēters. No 
pl.15.30 aicinām uz Ziemassvētku ieskaņas  dziesmu kon-
certu.Uz Dievkalpojumu Jūs varat nokļūt ar autobusu pl.15.00 
no Inčukalna un pl.15.15 no Vangažiem.

Svētdien, 26.decembrī  pl.14.00
2. ZIEMASSVĒTKU DZIEDINĀŠANAS DIEVKALPO-
JUMS UN SVĒTKU BĪBELES STUNDA, ko vadīs mācītājs 
Videmars Rumpēters. Uz Dievkalpojumu Jūs varat nokļūt ar 
autobusu pl.13.10 no Inčukalna un pl.13.20 no Vangažiem.

„Gods Dievam augstībā,
 lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts” 

/Lūkas ev. 2:14/

Inčukalna Tautas nama kolektīviInčukalna Tautas nama kolektīvi pateicas ikvienam  pateicas ikvienam 
pasākumu apmeklētājam, pašdarbības kolektīvu dalībniekam pasākumu apmeklētājam, pašdarbības kolektīvu dalībniekam 
un vadītājam, deputātam un novada domes darbiniekam, kā un vadītājam, deputātam un novada domes darbiniekam, kā 
arī pedagogiem un uzņēmējiem par atbalstu un labo sirdi arī pedagogiem un uzņēmējiem par atbalstu un labo sirdi 
aizvadītā gada kopā vadītajos brīžos. Lai priecīgi Ziemas-aizvadītā gada kopā vadītajos brīžos. Lai priecīgi Ziemas-
svētki! Lai ražīgs un skanīgs Jaunais 2011.gads mums visiem svētki! Lai ražīgs un skanīgs Jaunais 2011.gads mums visiem 
kopā - Inčukalna Tautas namā!kopā - Inčukalna Tautas namā!

Lai mīlestība, saticība un siltums katrā ģimenē, katrā Lai mīlestība, saticība un siltums katrā ģimenē, katrā 
mājā. Lai veselība un sava iztikšana ikvienam. Un pāri mājā. Lai veselība un sava iztikšana ikvienam. Un pāri 
visam, lai vairojas prieks par dzīvi un lepnums par savu valsti, visam, lai vairojas prieks par dzīvi un lepnums par savu valsti, 
savu Inčukalna novadu! savu Inčukalna novadu! 

Aleksandra Safronova, Nikolajs Solonina, Aleksandra Safronova, Nikolajs Solonina, 
Miervaldis Ābele, Aleksandrs Berežkovs, Ilga Miervaldis Ābele, Aleksandrs Berežkovs, Ilga 
Indriksone, Aina Ranne, Aloizs StrapcānsIndriksone, Aina Ranne, Aloizs Strapcāns

Fjodors Keckalo, Velta Čerņevska, Velta Pāža, Fjodors Keckalo, Velta Čerņevska, Velta Pāža, 
Skaidrīte Rozena, Aina SkulteSkaidrīte Rozena, Aina Skulte
Alma MikelioneAlma Mikelione

90 gadi90 gadi Elza BērziņaElza Bērziņa
91 gads91 gads Anna GulbeAnna Gulbe

Nepieciešamības gadījumā SIA “Mustangs Apsardze” Jūs 
varat sazvanīt pa tālruni: 67348472 (dispečers Berģos) vai 
67950402 (Siguldas policijas dežūrdaļa).

Pateicamies Vangažu pilsētas iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem par sadarbību aizvadītā gada laikā. 

Paldies par Jūsu interesi mūsu pilsētas sakārtošanā un 
uzlabošanā! Novēlam saglabāt tikpat pozitīvo attieksmi 

arī Jaunajā 2011.gadā!

Vangažu pilsētas pārvaldes vārdā Aivars Nalivaiko

VANGAŽOS ATVĒRIES JAUNS TRĪS VEIDU 
SOLĀRIJU SALONS!

Darba laiks: darba dienās pl.15.00-21.00
                sestdienās pl.9.00-13.00

Adrese: Gaujas iela 18, Vangaži
Tālrunis informācijai: 26986094.

Skaistus Ziemassvētkus un piepildītu Jauno gadu!


