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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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5. novembris 
SPORTA UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS DIENA
Aicinām visus piedalīties, ņemot līdzi sporta tēr-
pu un apavus! 
11.00 Radošās darbnīcas lieliem un maziem ar 

Diānu Krieviņu kultūras namā.
11.00 Zumbas nodarbība ar Lienu un Mariju kul-

tūras namā.
12.00 Sporta kluba „Sport Stars” grieķu-romiešu 

cīņas paraugdemonstrējumi. 
Sporta kluba „Gauja” džudo paraugdemonstrēju-

mi un videofilma.
Videofilma par ūdenspolo.
14.00 „Mācāmies nūjot!”  Videofilma par nūjoša-

nu, un nodarbība pa meža takām. 
Tikšanās pie kultūras nama.
14.40 Vingrošanas nodarbība „Vingrot ir veselīgi”  

Vangažu vsk. mazajā zālē.
14.30 Multiplikācijas filma bērniem „Transilvānija 

2” kultūras namā. Ieeja brīva.

No 7. novembra
FOTOIZSTĀDE „STĀSTS PAR VANGAŽIEM” 
pilsētas bibliotēkā.

No 10. novembra
AMATNIEKU KOPAS IZSTĀDE 
 „MĒS SAVAI PILSĒTAI” 
Atklāšana 12.00 Parka ielā 2 (2. stāvā ).

11. un 14. novembris 15.00–19.00
VANGAŽU MUZEJĀ ATVĒRTO DURVJU DIENAS 
un FOTOIZSTĀDE „VANGAŽI LAIKU LOKOS” 
Vangažu vidusskolā.
Fotoizstāde būs apskatāma arī 15.–17. novembrī 
15.00–17.00.

11. novembris 16.00
LĀČPLĒŠA DIENAS KONCERTS  
Vangažu vidusskolā.

12. novembris 12.00
BRĪVĀ SKATUVE „DĀVANA PILSĒTAI”.
Individuālo izpildītāju priekšnesumi pie kultūras 
nama (vai zālē sliktos laika apstākļos).

12. novembris 17.30
PILSĒTAS SVĒTKU KONCERTS 

„TĀDI MĒS ESAM”

kultūras namā.  
Piedalās pašdarbības kolektīvi.
19.45 UGUNS DEJU ŠOVS hokeja laukumā.
20.00 SVĒTKU UGUŅOŠANA pie ezera.
Autobuss16.40 pa maršrutu: Inčukalns–Gau-
ja–Vangaži. Pēc pasākuma būs transports 
atpakaļ.

13. novembris 14.00
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS  
Vangažu luterāņu baznīcā.   
Piedalās Mūzikas skolas audzēkņi.
Autobuss 13.10 pa maršrutu: Inčukalns–Gau-
ja–Vangaži. Pēc pasākuma būs transports 
atpakaļ.

14. novembris
18.30 SVĒTKU GĀJIENS  
no bērnudārza uz kultūras namu.
19.00–21.00 
VANGAŽIEM 25. DZIMŠANAS DIENA.
Foto slaidi pie kultūras nama un lielā svētku 
torte!

Dievs, svētī Latviju: 
Zemi, cilvēkus, valodu, 
Dziesmu un ticību, 
Godaprātu un darba tikumu; 
Uzturi mūs dzīvus, 
Dari mūs brīvus – 
Garā un pateicībā, 
Cilvēka vārda cienīgus 
Latviešus 
Tēvzemē un pasaulē.

/Velta Toma/

Novembra īpašās krāsas 
ir sarkans, balts, sarkans...  
Krāsas ne tikai karogā, kas 
plīvo, ne tikai ziedos, kas 
rotā, ne tikai svecē, kas lies-
mo, bet arī mūsu sirdīs. Do-
māsim labas domas par savu 
zemi, tautu un valsti un bū-
sim stipri savā Latvijā. Šajā 
svētku reizē novēlu saprast, 
cik ļoti mūsu dzīvē ir nepie-
ciešama atziņa: valsts – tas 
esmu Es, tas esi Tu, un tie 
esam Mēs. Mēs esam Latvi-
jas valsts, mēs esam Inču-
kalna novads, tie esam mēs – 
visi un katrs! 

Lai mums visiem laba 
veselība, darot darbus, un 
možs gars, dzīvojot savā 
zemē. Cienīsim savu valsti, 
un citi cienīs mūs!

Valsts svētkos vēlos pa-
teikties visiem Inčukalna 
novada ļaudīm, kuri strādā 
sava novada labā, kuri mīl 
savu novadu, kuri dzīvo šeit 
un domā gaišas domas.

Inčukalna novada 
domes vārdā 

priekšsēdētājs
Aivars Nalivaiko

 Svētku paSākumu programma

Vangažu pilsēta un vangažnieki – 
daudz laimes 25. dzimšanas dienā!

Pasaulē nekas dižens nav radies bez kaislības. 
/Georgs Vilhelms Fridrihs Hēgelis/

2016. gada 14. novembrī Vangažu pilsēta svinēs jau savu 25. dzimšanas dienu! Vietā, kurā kādreiz auga mežs, ir izaugusi saulaina 
un skaista pilsēta, kuru par savām mājām lepni sauc vairāk nekā 4000 vangažnieku un 150 uzņēmēju. 

Dzimšanas dienas ir jāsvin, tādēļ visa novembra garumā esam jums sagatavojuši plašu un daudzveidīgu svētku programmu, kas veidota 
tā, lai visiem – gan lieliem, gan maziem, gan kultūras mīļotājiem, gan aktīvās atpūtas cienītājiem, gan ģimenēm ar bērniem – būtu aizraujoši 
un priecīgi. 

Vangažu pilsētai gadu no gada novēlu kļūt aizvien bagātākai un skaistākai, vairojot labklājību, drošību un stabilitāti, bet vangažniekiem 
novēlu – mīlestību, saticību, veselību, uzņēmību un neatlaidību, piepildot savus un savas pilsētas sapņus!

Inčukalna novada domes vārdā  
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 
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informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Agnese Liepiņa, tālr. 

20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas 
Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūku-
sala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 
2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incu-
kalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Raks-
tu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr 
pauž izdevēja viedokli.

Важнейшие решения думы 
Инчукалнского края в 

октябре
• Рассмотрено заявление товарищества поддер-

жки Кримулдского и Лимбажского молодёжно-
го симфонического оркестра с ходатайством о 
частичной оплате расходов на дорогу в размере 
EUR 210,000 ученикам музыкальной и художест-
венной школы Инчукалнского края для участия в 
международном фестивале оркестров в Тригоре 
(Хорватия) с 22 октября по 29 октября 2016 года. 
Принято решение оплатить расходы на дорогу 
в размере EUR 210,00 ученикам музыкальной и 
художественной школы Инчукалнского края для 
участия в международном фестивале оркестров 
в Тригоре (Хорватия) с 22 октября по 29 октября 
2016 года из средств, предусмотренных спорту.

• Рассмотрено заявление товарищества «Центр 
развития детей и молодёжи „Sport Star”» с хо-
датайством о предоставлении финансовой под-
держки. Финансирование необходимо для орга-
низации III Международного турнира по водному 
поло в Инчукалнсе с 27 октября по 30 октября 
2016 года. Принято решение выделить финанси-
рование в размере EUR 300,00 для организации III 
Международного турнира по водному поло с 27 
октября по 30 октября 2016 года.

• Утверждены обязательные правила № 8/2016 «Об 
изменениях к обязательным правилам № 14/2015 
«О бюджете самоуправления Инчукалнского края 
на 2016 год».

• Утверждена первоначальная цена аукциона не-
движимой собственности в Инчукалнском крае, 
Инчукалнс, «Карльземниеки 3» и утверждены ус-
ловия аукциона. Решено:
- Произвести отчуждение недвижимой собствен-

ности в Инчукалнском крае, Инчукалнс, «Кар-
льземниеки 3» путём организации продажи 
собственности на аукционе.

- Утвердить условную первоначальную цену не-
движимой собственности в Инчукалнском крае, 
Инчукалнс, «Карльземниеки 3» EUR 16 500,00 
(шестнадцать тысяч пятьсот евро и 00 центов).

- Утвердить условия аукциона «Условия аукцио-
на недвижимой собственности думы Инчукал-
нского края «Карльземниеки 3», в Инчукалнсе».

- Поручить Комиссии по проведению аукциона 
провести процедуру отчуждения недвижимой 
собственности в установленном законом по-
рядке.

• Утверждена первоначальная цена на право найма 
квартирной собственности в Инчукалнском крае, 
Вангажи, Сигулдас, 2-25, и условия аукциона. Ре-
шено:
- Утвердить первоначальную цену на право най-

ма квартирной собственности в Инчукалнском 
крае, Вангажи, улица Сигулдас, 2-25 EUR 
2031,60 (две тысячи тридцать один евро и 60 
центов).

- Утвердить условия аукциона «Об аукционе 
права найма квартирной собственности само-
управления Инчукалнского края в Инчукал-
нском крае, Вангажи, улица Сигулдас, 2-25».

- Срок договора найма установить – 5 (пять) лет 
со дня заключения договора.

• Утверждена передача на общественное обсужде-
ние в первой редакции и для получения заключе-
ний – локальная планировка недвижимой собст-
венности в Инчукалнском крае, Вангажи, улица 
Гауяс, 24/10. Решено:
- Передать на общественное обсуждение и для 

получения заключений первую редакцию ло-
кальной планировки недвижимой собственно-
сти в Инчукалнском крае, Вангажи, улица Гауяс, 
24/10.

- Срок общественного обсуждения установить с 
27 октября по 24 ноября.

- Собрание по поводу общественного обсужде-
ния организовать 7 ноября в 18:00 в Ванга-
жской управе по улице Межа, 1, Вангажи, Ин-
чукалнский край.

- После общественного обсуждения провести со-
брание 28 ноября в 13:00 в Вангажской управе 
по улице Межа, 1, Вангажи, Инчукалнский край.

- Разместить все необходимые информационные 
материалы, по меньшей мере, за 5 рабочих 
дней на сайте самоуправления, в Информаци-
онной системе планирования развития терри-
тории (ИСПРТ) и в Вангажской управе по улице 
Межа, 1, Вангажи, Инчукалнский край.

- Один экземпляр решения направить в ООО «Га-
уяс Кокс», улица Гауяс, 24/35, Вангажи, Инчу-
калнский край.

• Утверждено финансирование конкурса проек-
тов «Novadnieki novadam» («Жители края своему 
краю»). Решено:
- Выделить финансирование в размере EUR 

500,00 участнику конкурса на реализацию про-
екта «Inčukalna rakstu raksti».

- Выделить финансирование в размере EUR 
269,12 участнику конкурса на реализацию про-
екта «Soļu rakstu raksti».

- Выделить финансирование в размере EUR 
290,00 участнику конкурса на реализацию про-
екта «Smilšu raušu raksti».

- Выделить финансирование в размере EUR 
297,00 юридическому лицу на реализацию про-
екта «Pacel cepuri Inčukalnam».

- Выделить финансирование в размере EUR 
500,00 юридическому лицу на реализацию про-
екта «Возможность доступности к культурному 
наследию вследствие улучшения Инчукалнско-
го охотничьего замка».

- Выделить финансирование в размере EUR 
500,00 юридическому лицу на реализацию про-
екта «Украинские Рождественские традиции».

- Поручить исполнительному директору думы 
Инчукалнского края заключение договоров о 
выделении и использовании финансирования.

• Утверждена локальная планировка недвижимой 
собственности «Гауяскрасты» в Инчукалнской во-
лости Инчукалнского края, обязательные прави-
ла, использование территории, правила застрой-
ки и графическая часть. Решено:
- Утвердить локальную планировку недвижимой 

собственности «Гауяскрасты» в Инчукалнской 
волости Инчукалнского края.

- Принять обязательные правила № 9/2016 об 
утверждении «Локальной планировки недви-
жимой собственности «Гауяскрасты» в Инчу-
калнской волости Инчукалнского края, Правил 
использовании и застройки территории и Гра-
фической части».

- Лицу, осуществляющему планирование тер-
ритории, поручить  сообщение о при-
нятии решения в течение 5 (пяти) рабочих дней 
поместить в Информационную систему плани-
рования развития территории, разместить на 
сайте самоуправления: www.incukalns.lv и в ин-
формационном издании думы Инчукалнского 
края «Инчукална Вестис».

- Лицу, осуществляющему планирование терри-
тории, поручить  сообщение о принятии Обяза-
тельных правил в течение 2 (двух) недель после 
утверждения Обязательных правил опублико-
вать в официальном издании «Латвияс Вестне-
сис», а также в информационном издании думы 
Инчукалнского края «Инчукална Вестис».

- Лицу, осуществляющему планирование тер-
ритории, поручить решение об утверждении 
Обязательных правил и связанные с этим доку-
менты разместить на сайте самоуправления и 
отправить в Министерство охраны окружающей 
среды и регионального развития.

• Утверждены результаты аукциона недвижимой 
собственности «Гауяслоки», Крустини, Инчукал-
нский край. Решено:
- Утвердить результаты аукциона недвижи-

мой собственности от 14 октября 2016 года, 
находящейся в «Гауяслоки», Крустини, Ин-
чукалнский край, состоящей из земельного 
участка площадью 2,2 га, на котором распо-
ложена новостройка хозяйственного здания. 
Собственность зарегистрирована в разделе 
земельных книг Инчукалнской волости № 
100000555152, кадастровый № 8064 002 0670, 
установить, что в результате аукциона собст-
венность обещана лицу (личный код хххххх-
ххххх) за 5250 евро. 

Svarīgākie Inčukalna novada 
domes lēmumi oktobrī

• Izskatīts Krimuldas un Limbažu jauniešu sim-
foniskā orķestra atbalsta biedrības iesniegums 
ar lūgumu daļēji segt ceļa izdevumus EUR 
210,00 apmērā Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņiem dalībai starptau-
tiskajā orķestru festivālā Trigorā (Horvātijā) no 
2016. gada 22. oktobra līdz 29. oktobrim. No-
lemts segt ceļa izdevumus EUR 210,00 apmērā 
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem dalībai starptautiskajā orķestru 
festivālā Trigorā (Horvātijā) no 2016. gada 
22. oktobra līdz 29. oktobrim no sportam pare-
dzētiem līdzekļiem.

• Izskatīts biedrības „Bērnu un jauniešu attīstī-
bas centrs „Sport Star” iesniegums ar lūgumu 
piešķirt finansiālu atbalstu. Finansējums ne-
pieciešams III Starptautiskā ūdenspolo turnīra 
organizēšanai Inčukalnā no 2016. gada 27. ok-
tobra līdz 30. oktobrim. Nolemts piešķirt finan-
sējumu EUR 300,00 apmērā III Starptautiskā 
ūdenspolo turnīra organizēšanai no 2016. gada 
27. oktobra līdz 30. oktobrim.

• Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 8/2016 „Par 
grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 14/2015 

„Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 
2016. gadam””.

• Apstiprināta nekustamā īpašuma Inčukalna 
novadā, Inčukalnā, „Kārļzemnieki 3”, izsoles 
sākumcena un apstiprināti izsoles noteikumi. 
Nolemts:

- Atsavināt nekustamo īpašumu „Kārļzemnie-
ki 3”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, organizē-
jot īpašuma pārdošanu izsolē.

- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kārļzem-
nieki 3”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles 
nosacīto sākuma cenu EUR 16 500,- (sešpad-
smit tūkstoši pieci simti euro un 00 centu).

- Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna 
novada Domes nekustamā īpašuma „Kārļ-
zemnieki 3”, Inčukalnā, izsoles noteikumi”.

- Uzdot Izsoles komisijai veikt nekustamā 
īpašuma atsavināšanas procedūru likumā 
noteiktā kārtībā.

• Apstiprināta dzīvokļa īpašuma Inčukalna no-
vadā, Siguldas 2-25, Vangažos, īres tiesību 
izsoles sākuma cena un izsoles noteikumi. No-
lemts: 

- Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna nova-
dā, Vangažos, Siguldas ielā 2-25, īres tiesību 
izsoles sākuma cenu EUR 2031,60 (divi tūk-
stoši trīsdesmit viens euro un 60 centu).

- Apstiprināt izsoles noteikumus „Par Inču-
kalna novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma  
Siguldas ielā 2-25, Vangažos, Inčukalna no-
vadā, īres tiesību izsoli”.

- Īres līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi no 
līguma noslēgšanas dienas.

• Apstiprināta lokālplānojuma nekustamā īpa-
šuma Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna 
novadā, 1. redakcijas nodošana publiskai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai. Nolemts:

- Nodot publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai lokālplānojuma 1. redakciju 
nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10, 
Vangažos, Inčukalna novadā.

- Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 
27. oktobra līdz 24. novembrim.

• Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 
7. novembrī plkst. 18.00 Vangažu pārvaldē 
Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

- Rīkot pēc publiskās apspriešanas sanāksmi 
28. novembrī plkst. 13.00 Vangažu pārvaldē 
Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

- Izvietot visus nepieciešamos informatīvos 
materiālus vismaz 5 darba dienas iepriekš 
pašvaldības tīmekļa vietnē un Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS), un Vangažu pārvaldē Meža ielā 1, 
Vangažos, Inčukalna novadā.

- Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt SIA „Gau-
jas koks”, Gaujas iela 24/35, Vangaži, Inču-
kalna novads.

• Apstiprināts finansējums projektu konkursam 
„Novadnieki novadam”. Nolemts:
- Piešķirt finansējumu EUR 500,00 apmērā 

personai projekta „Inčukalna rakstu raksti” 
īstenošanai.

- Piešķirt finansējumu EUR 269,12 apmērā 
personai projekta „Soļu rakstu raksti” īste-
nošanai.

- Piešķirt finansējumu EUR 290,00 apmērā 
personai projekta „Smilšu raušu raksti” īste-
nošanai.

- Piešķirt  finansējumu EUR 297,00 apmērā 
juridiskai personai   projekta „Pacel cepuri 
Inčukalnam” īstenošanai.

- Piešķirt finansējumu EUR 500,00 apmērā ju-
ridiskai personai projekta „Inčukalna medību 
pils kā kultūras mantojuma pieejamības uz-
labošana” īstenošanai.

- Piešķirt finansējumu EUR 500,00 apmērā ju-
ridiskai personai projekta „Ukraiņu ziemas 
svētku tradīcijas” īstenošanai. 

- Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirek-
toram slēgt līgumus par finansējuma piešķir-
šanu un izlietošanu.

• Apstiprināts lokālplānojums projekta nekus-
tamajam īpašumam „Gaujaskrasti”, Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā, saistošie noteikumi 
un teritorijas izmantošana un apbūves noteiku-
mi un grafiskā daļa. Nolemts:

- Apstiprināt lokālplānojumu nekustamajā 
īpašumā „Gaujaskrasti” Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā.

- Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 9/2016 
„Par „Lokālplānojums nekustamajam īpa-
šumam „Gaujaskrasti”, Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā, Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ap-
stiprināšanu”.

- Teritorijas plānotājai uzdot paziņojumu par 
lēmuma pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu 
laikā ievietot Teritorijas attīstības plāno-
šanas informācijas sistēmā, pašvaldības tī-
mekļa vietnē www.incukalns.lv un Inčukalna 
novada domes informatīvajā izdevumā „In-
čukalna Vēstis”.

- Teritorijas plānotājai uzdot paziņojumu par 
Saistošo noteikumu pieņemšanu 2 (divu) ne-
dēļu laikā pēc Saistošo noteikumu apstiprinā-
šanas publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, Inčukalna novada domes informa-
tīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

- Teritorijas plānotājai uzdot lēmumu par 
Saistošo noteikumu apstiprināšanu un sais-
tītos dokumentus ievietot pašvaldības tī-
mekļa vietnē un nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. 

• Apstiprināti nekustamā īpašuma „Gaujasloki”, 
Krustiņos, Inčukalna novadā, izsoles rezultāti. 
Nolemts:
- Apstiprināt 2016. gada 14. oktobra nekus-
tamā īpašuma, kas atrodas „Gaujasloki”, 
Krustiņos, Inčukalna novadā, kas sastāv 
no zemes gabala 2,2 ha platībā, uz kura 
atrodas saimniecības ēkas jaunbūve. Īpa-
šums reģistrēts Rīgas rajona tiesas, Inču-
kalna pagasta zemesgrāmatu nodalījumā  
Nr. 100000555152, īpašuma kad.nr. 8064 002 
0670, izsoles rezultātus, noteikt, ka izsoles 
rezultātā īpašums nosolīts personai (perso-
nas kods xxxxxx-xxxxx) par EUR 5250. 
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Par grozījumiem 2015. gada 26. marta Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada 
pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju„

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu 
Vispārējās izglītības likuma 21. pantu un 26. panta pirmo daļu.

1. Izdarīt 2015. gada 26. marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglī-
tības nodrošināšanas funkciju” šādus grozījumus:

1.1.izteikt noteikumu 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk 
tekstā – Pārstāvis) griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma saņemšanai.”;
1.2.izteikt noteikumu 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„30.1. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, 
ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), ja vismaz viens no 
bērnu Pārstāvjiem deklarēts Inčukalna novadā. Jāiesniedz dzimšanas apliecī-
bu kopijas, uzrādot oriģinālus, kā arī izziņas no izglītības iestādēm.”;
1.3. aizstāt visos noteikumos vārdus „vecāki, persona, kas realizē aizgādību, 
bērna likumiskais pārstāvis” ar vārdu „Pārstāvis”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inču-
kalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs  
A. Nalivaiko

Saistošo noteikumu Nr. 7/2016
Par grozījumiem 2015. gada 26. marta Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 4. punktu pašvaldības autonomā funkcija ir 
pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām 
izglītības iestādēs. Vispārējās izglītības likuma 26. panta 
pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes 
dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un 
citu likumu noteikumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts pilnveido pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtību Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs, kā arī kārtību.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs pašvaldības 
budžetu.

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

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs  
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Inčukalna novada domes uzņemšanas komisija 
pirmsskolas izglītības iestādēs pieņem lēmumu par bērna 
uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

„Lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti” (kadastra numurs 
8064 002 0596) Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Izdoti saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu,

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašval-
dības teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem” 91. un 92. punktu. 

Vispārīgie jautājumi
1. Lokālplānojuma nekustamajā  īpašumā „Gaujaskrasti” (kadastra numurs 
8064 002 0596) Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi (turpmāk – šie noteikumi) nosaka prasības terito-
rijas izmantošanai un apbūvei lokālplānojuma teritorijā.
2. Šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru 
īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums 
(ēkas un būves vai to daļas, zemes vienības vai to daļas) lokālplānojuma 
aptvertajā teritorijā, tas izmantojams saskaņā ar šo noteikumu prasībām 
un izmantojams tikai saskaņā ar šo noteikumu pielikumā esošajās kartēs 
atļauto un plānoto zemes, ēku un būvju izmantošanu.
3. Prasības lokālplānojuma teritorijas izmantošanai un apbūvei, kas nav 
ietvertas šajos noteikumos, ir noteiktas Inčukalna novada pašvaldības 
22.05.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10/2013 „Par Inčukalna novada teri-
torijas plānojuma 2013.– 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Grafisko daļu”, ciktāl tās nav pretrunā ar Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmanto-
šanas un apbūves noteikumi” prasībām.
1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA
Nenosaka
1.2. DEFINĪCIJAS
Nenosaka
2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA
Nenosaka
3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI
Nenosaka

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM
Nenosaka

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI
Nenosaka

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM
Nenosaka

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI
Nenosaka
4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KAT-
RĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ
Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts iz-
mantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 3. pielikumam „Teritorijas izmantošanas veidu klasifi-
kators”.

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA
4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija
1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodro-
šinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruk-
tūru un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
2. Savrupmāju apbūve (11001).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka

4.1.1.4. Apbūves parametri
Nr. Maksimālais apbūves 

blīvums (%)
Apbūves augstums (m) Apbūves augstums 

(stāvu skaits)
Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

3 30 12 2

4.1.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka
4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka
4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
4.7.1.1. Pamatinformācija

4. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, 
lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepiecie-
šamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu dar-
bību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko 
apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
5. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
6. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA
Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA
4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija
7. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu ap-
stākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, 
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
8. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
9. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka

4.10.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka

4.10.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka
4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka
4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA
Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA
Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪ-
BAS TERITORIJA

Nenosaka
5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka 
6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS
10. Dzīvojamo ēku būvniecībā jānodrošina, lai netiktu pārsniegti normatī-
vajos aktos noteiktie trokšņa robežlielumi mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijās.
11. Maksimālais stāvu skaits saimniecības ēkām un palīgēkām – 1 stāvs.
12. Apbūves maksimālais augstums saimniecības ēkām un palīgēkām – 6 m.
13. Zemes vienība nevar tikt sadalīta.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs  
A. Nalivaiko

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015. gada18. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu,

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 
33. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu,

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14. panta sesto daļu un 25. panta pirmo daļu, 
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, 
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas

atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu.
1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2015. gada 18. februāra Saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” šādus gro-
zījumus:

1.1. izteikt noteikumu 10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 Par parādsaistībām nav uzskatāmi kredīti nepieciešamās sadzīves 
tehnikas iegādei (ledusskapis, elektriskā vai gāzes plīts, veļas mašīna 
u. c.), un parādi par apsaimniekošanu un komunālajiem maksājumiem, 
izdevumi par elektrību.”;
1.2. izteikt noteikumu 13.1 punktu šādā redakcijā:

„13.1 Par parādsaistībām nav uzskatāmi kredīti nepieciešamās sadzīves 
tehnikas iegādei (ledusskapis, elektriskā vai gāzes plīts, veļas mašīna 
u. c.) un parādi par apsaimniekošanu un komunālajiem maksājumiem, 
izdevumi par elektrību.”;
1.3. izteikt noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
„18. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu 
mācību gadu bērniem, kuri mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās 
skolās un citās speciālās mācību iestādēs, bērniem ar mācību grūtī-
bām, kuras nodrošina speciālās programmas apguvi.

18.1 Pabalsts individuālo mācību piederumu  iegādei, uzsākot jaunu 
mācību gadu  tiek piešķirts:
18.1.1. trūcīgām ģimenēm EUR 45,00 par katru skolēnu;
18.1.2. maznodrošinātām ģimenēm EUR 30,00 par katru skolēnu;
18.1.3. par bērniem no daudzbērnu  ģimenēm  EUR 30,00 par katru 
skolēnu;
18.1.4. par bērniem ar invaliditāti ģimenēm EUR 30,00 par katru 
skolēnu.

18.2. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija mēneša 
pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pē-
dējai apmeklētāju pieņemšanas dienai. 
18.3. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek izmaksāts skaidrā naudā 
vai pārskaitot uz klienta kontu kredītiestādē.”;

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
„20.1 Pabalsts krīzes situācijā

20.11. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības 
pabalsta nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neat-

bilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem 
vai sociālās palīdzības pabalstu viediem, bet ģimenei (personai) ir 
radušās grūtības, kad no ģimenes (personas) neatkarīgu  iemeslu 
dēļ strauji samazinājušies kopējie ģimenes (personas) ienākumi un 
ģimene (persona) nevar apmierināt savas pamatvajadzības krīzes 
situācijā;
20.12. Pabalsts var tikt piešķirts ar mērķi dažādu izdevumu, kas sais-
tīti ar personas dokumentu kārtošanu, pakalpojumu saņemšanu un 
apmaksu (mājokļa uzturēšanu, veselības aprūpes un izglītības doku-
mentu kārtošanu un apmaksu).
20.13. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams, pamatojoties uz sociālā 
darbinieka atzinumu. 
20.14. Pabalstu var piešķirt līdz EUR 50,00 mēnesī, izmaksājot skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.”;  

1.5 izteikt noteikumu 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.1. Pabalsts tiek piešķirts tuberkulozes slimniekiem EUR 2,50 ap-
mērā dienā ārstēšanās periodā, pamatojoties uz medicīnas iestādes 
izziņu.”;

1.6. izteikt noteikumu 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.1. Dzimšanas pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo bērnu, 

kura deklarētā dzīvesvieta un abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir In-
čukalna novadā, EUR 240,00 apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts vienam 
no vecākiem, kurš aprūpē bērnu;”  

1.7. izteikt noteikumu 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.2. Ja Inčukalna novadā deklarēts bērns un viens no tā vecākiem, 
pabalsta apmērs ir EUR 120,00.”  

1.8.  izteikt noteikumu 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
27.1. Pabalsts politiski represētām personām tiek piešķirts vienu rei-
zi gadā 25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā EUR 
60,00 apmērā katram.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
3. Saistošo noteikumu 1.6. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā no 2017. gada 
1. janvāra.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs  
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Saistošo noteikumu Nr. 6/2016
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” 
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
sociālo palīdzību;
1.1. saistošie noteikumi nosaka, kā tiek piešķirta sociālā 
palīdzība maznodrošinātām un trūcīgām personām; 

2. Īss projekta 
satura izklāsts

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

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības 
pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta;
3.2. bērni no daudzbērnu ģimenēm, vientuļie un vienatnē 
dzīvojošie pensionāru mērķgrupa, uz kuru attiecināms 
saistošo noteikumu piemērošana;

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

4.1. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ir mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums; 
4.2. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā; 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

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

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu 
projekta izstrādes procesā  tika veiktas.
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Saistošie noteikumi Nr. 9/2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 14/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””.

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 pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par 
329 670 euro saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus at-
bilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām par 329 670 euro 
saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2016.
gadam pa struktūrvienībām un iestādēm par 329 670 euro saskaņā ar 3. pie-
likumu.
4. Apstiprināt izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības speciālā budžeta iz-
devumos pa klasifikācijas kodiem saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt  izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības ziedojumu un dāvinā-
jumu budžeta izdevumos pa klasifikācijas  kodiem saskaņā ar 5. pielikumu.
6. Palielināt aizņēmumu atmaksas apmēru 2016. gadā par 9360 euro.
7. Apstiprināt mērķdotācijas 2016. gada septembrim līdz decembrim sada-
lījumu pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  253 068 
euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu. 
8. Apstiprināt mērķdotācijas 2016. gada septembrim līdz decembrim sada-
lījumu interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 383 euro apmērā 
saskaņā ar 7. pielikumu. 
9. Apstiprināt mērķdotācijas 2016. gada septembrim līdz decembrim sadalī-
jumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 39 900 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu. 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs  
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Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu iz-
veidošanas 20 gadu jubileju, 14. ok-
tobrī Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļblāz-
ma”, notika svinīgais sarīkojums, 
kurā sumināja bāriņtiesu darbinie-
kus, kas ar godprātīgu un nesavtīgu 
darbu nodrošina bāriņtiesu darbību 

ikdienā, kā arī godināja tos, kuri pie-
dalījušies bāriņtiesu sistēmas izvei-
došanā un turpina to darīt arī šobrīd.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un 
svētku dalībniekus uzrunāja labklājī-
bas ministrs Jānis Reirs, Labklājības 

ministrijas valsts sekretārs Ingus 
Alliks, tiesībsargs Juris Jansons, Mi-
nistru prezidenta padomniece Lelde 
Līce-Līcīte, kā arī Tieslietu ministri-
jas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas, Latvijas Pašvaldību sa-
vienības un citu valsts un pašvaldību 
institūciju un biedrību pārstāvji, kuri 
uzsvēra bāriņtiesu darba nozīmīgumu, 
nodrošinot bērnu un citu rīcības 
nespējīgo personu personisko un man-
tisko interešu aizsardzību. Tika pausta 

visdziļākā cieņa un pateicība par pa-
darīto, bieži vien emocionāli grūto, bet 
visai sabiedrībai nepieciešamo darbu.

Savu īpašo apsveikumu visiem 
bāriņtiesu darbiniekiem un svētku 
viesiem sūtīja Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis, pateicoties par paveik-
to, vēlot izturību un spēku un aicinot 
arī turpmāk stiprināt bāriņtiesu kapa-
citāti. 

Videouzrunā svētku norises vietā 
visus sumināja Rīgas pašvaldības va-
dītājs Nils Ušakovs.

Godinot labākos, tika pasniegti 
Ministru kabineta pateicības un Lab-
klājības ministrijas atzinības raksti, 
kā arī Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas balvas.

Par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
amata pienākumu pildīšanu, godprā-
tīgu un profesionālu darbu bāriņtie-
sā ar labklājības ministra atzinības 
rakstu apbalvoto vidū ir arī Inčukalna 
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece Ināra Lucāne.

I. Lucāne no 01.04.1996. līdz 
01.09.2009. bijusi Vangažu pilsētas 
bāriņtiesas priekšsēdētāja, bet pēc 
novadu reformas no 01.09.2009. līdz 
šim brīdim veic Inčukalna novada bā-
riņtiesas priekšsēdētājas vietnieces 
pienākumus. 

Savās ilggadējās darba gaitās viņa 
guvusi lielu pieredzi, nepārtraukti piln-
veidojusi savas zināšanas semināros 
un dažādos kursos, apzinīgi un pašaiz-
liedzīgi veikusi savus darba pienāku-
mus, risinot jautājumus nepilngadīgo 
bērnu un citu rīcības nespējīgo perso-
nu interesēs, palīdzējusi un atbalstīju-
si jaunievēlētos kolēģus, iemantojusi 
novada iedzīvotāju cieņu un uzticību, 
kā arī aktīvi darbojusies Latvijas Bā-
riņtiesu darbinieku asociācijas valdē no 
tās dibināšanas brīža līdz 2015. gadam.

Vēlam Inārai Lucānei stipru veselību, 
izturību un turpināt darbu, kuru viņa 
pārzina un mīl!

Inčukalna novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Iveta Kokina  

Izstādes atklāšana 20. oktobrī pulcēja ne tikai dāmas, bet arī kungus. Savus darbus izstā-
dei veltīja vairāk nekā 20 individuālu rokdarbnieku un mākslinieku, kā arī Inčukalna Invalīdu 
biedrības draudzīgais kolektīvs. 

Aizsākums lika bažīties – jo nebija pārliecības, kā veidosies izstāde un vai pietiks rokdarbu, to-
mēr cilvēku atsaucība bija tik liela, ka ir izveidota daudzveidīga, daudzkrāsaina rokdarbu parāde. 
Ir gandrīz neiespējami nosaukt visas pielietotās tehnikas, tomēr galvenās ir: adīšana, tamborēša-
na, aušana, krustdūrienu tehnika, aplikācija, auduma apgleznošana, filcēšana, origami, fotogra-
fēšana... Šo krāšņo dažādību uz tautas nama sienām gaumīgi izvietoja tautas nama māksliniece 
Iveta Rozentāle – piemērota vieta atradās rotām, segām, čībiņām, lietussargiem, fotogrāfijām, 
apģērbiem, gleznām, sedziņām, cepurēm.

Izstādes atklāšanā piedalījās Inčukalna Mākslinieku kopas dalībnieki, rokdarbu autori, dienas 
centra „Gauja” dziedošo dāmu pulciņš ar vadītāju Inesi Strautu, kora „Atblāzma” diriģente Ņina 
Kiršteina, Inčukalna Invalīdu biedrības ļaudis, Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Ludmila Vorobjova un Inčukalna novada izpilddirektors Oskars Kalniņš. Ludmila Vorobjova un 
Oskars Kalniņš sveica klātesošos, teica atzinīgus vārdus un pateicās  izstādes autoriem.

Klātesošos sveica tautas nama vadītāja Inga Freimane ar pārdomām, ko mums katram nozī-
mē vārds „dāma”, ar saviem iespaidiem dalījās arī Inčukalna Mākslinieku kopas vadītājs Jānis 
Zvirbulis, māksliniece Dace Saulīte un Invalīdu biedrības aušanas skolotāja, bijusī Inčukalna 
pamatskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja Venta Līce. Pasākumu ar dziesmām kuplināja Ņina 

Kiršteina un Inese Strauta 
ar dziedošajām dāmām 
no dienas centra „Gau-
ja” – violetās cepurēs un 
dāmīgās kleitās tērptas, 
košās dziedātājas veltīja 
sirsnīgas dziesmas klāt-
esošajiem. 

Izstāde „Dāmu paradīze” 
būs baudāma Inčukalna 
tautas namā līdz janvāra 
vidum – laipni lūgti!

Inčukalna tautas nama 
Mākslinieciskās daļas 

vadītāja
Zinta Nolberga 

Šā gada 1. oktobrī, kā katru gadu, tika atzīmēta Starptautiskā senioru diena. Dienas centrā seniori 
pulcējās 3. oktobrī, lai pie tējas galda patīkamā noskaņā atzīmētu savu īpašo gada dienu un apskatītu bērnu 
zīmēto rudens darbu izstādi. 

Ar skanīgu koncertu un jaunu rudens dziesmu programmu dienas centra „Gauja” muzikālie seniori devās uz vie-
tējo aprūpes māju „Gauja” iepriecināt tās iemītniekus, kuri māksliniekus sagaidīja ar prieku un ovācijām. Daudzi 
aprūpes mājas iemītnieki pazīst dienas centra „Gauja” māksliniekus, jo šīs tikšanās varbūt nav ļoti biežas, taču 
regulāras. Koncerta noslēgumā Inčukalna Pensionāru padomes priekšsēdētāja Ņina Bērziņa teica savu svētku runu 
un novēlējumus, vēlot visiem veselību, dzīves sparu un optimismu! Tās ir vērtības, kas nepieciešamas mums visiem!

Dienas centra „Gauja” 
sociālā darbiniece Inese Strauta 

Bāriņtiesām - 20

Senioru diena dienas centrā „Gauja”

Lietišķās mākslas izstāde  
„Dāmu paradīze” Inčukalna tautas namā

Septembra pēdējās nedēļas PII „Jancis” bēr-
niem un vecākiem bija rosības pilnas. Atsauco-
ties uz Mednieku un makšķernieku kluba „Ra-
ķelis” aicinājumu, lasījām ozolzīles mežacūku 
piebarošanai. Visām grupiņām, pedagogiem un 
vecākiem sadarbojoties, paveicām neticamu 
darbu – pavisam kopā salasījām 786 kg ozol-
zīļu. 

Pateicībā par mūsu paveikto darbu biedrība „Ra-
ķelis” organizēja ekskursiju uz mežu un pikniku 
mūsu lielajiem bērniem. Neiztika arī bez čaklāko 
zīļu lasītāju apbalvošanas. Mūsu čempions ir Jūlijs 
Reniņš, kurš mežacūku mielastam sagādāja 67 kg 
zīļu. Paldies visiem „Jancis” bērniem un vecākiem! 
Kopā mēs varam paveikt visu! Paldies biedrības 

„Raķelis” kolektīvam un jo īpaši kolektīva vadītājam 
Nikam Ozolam, Arvīdam Blauam un Marekam Māl-
niekam par kopā pavadīto laiku, interesanto eks-
kursiju, stāstot par meža dzīvnieku dzīvi mežā, un 
sarūpētajām dāvanām visiem PII „Jancis” bērniem.

Pateicoties vecāku lielajai 
atsaucībai un atbalstam, PII 

„Jancis” ir piedalījies vairākos 
projektos. Pagājušā gada ru-
denī pieteicāmies „Maxima” 
rīkotajā izglītības atbalsta 
programmā „Savai skolai”. Šīs 
programmas mērķis bija palī-
dzēt uzlabot tehnisko un mā-
cību materiālu nodrošinājumu 
izglītības iestādēs. Vēlamies 
teikt lielu paldies visiem, visiem, 
kuri atsaucās un mūs atbalstīja 
ar uzlīmju krāšanu un nodošanu 
mums. Kopā tika sakrātas 3850 

uzlīmes. Rezultātā iestāde aizraujošāka mācību 
procesa nodrošināšanai ir ieguvusi krāsu printeri 
(1100 uzlīmes) un vairāk nekā 27 kg kinētisko smil-
šu (2750 uzlīmes). 

Vislielākais prieks mūsu iestādes bērniem ir par 
jauno sporta inventāru, kuru ieguvām šogad ok-
tobrī. Izglītības un zinātnes ministrija 2016. gada 
pavasarī organizēja projektu konkursu „Sporta 
inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vis-
pārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēs”, lai atbalstītu sporta inventāra un aprī-
kojuma iegādi izglītības iestādēs. Ar šī projekta pa-
līdzību PII „Jancis” varēja iegādāties jaunu sporta 
inventāru, kas sekmē kustību un jo īpaši līdzsvara 
attīstību, tādējādi dažādojot sporta nodarbības un 
nodrošinot sporta nodarbību pilnvērtīgu realizāciju. 
Tā kā projekta pieteikuma iesniedzējs bija pašval-
dība, tad jo īpašs paldies Inčukalna novada domes 
projektu vadītājai Margitai Līcei. 

PII „Jancis” vadītāja Kadrija Janisele  

PII „Jancis” rudens ir sācies ar dažādām aizraujošām 
aktivitātēm gan bērniem, gan pieaugušajiem
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Inčukalna BUB nodrošina ugunsdrošību pasaules  
rallijkrosa čempionāta posmam „Neste World RX of Latvia”

2016. gada oktobrī Rīgā, Biķernieku tra-
sē, norisinājās pasaules rallijkrosa čempio-
nāta posms „Neste World RX of Latvia”. Arī 
Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-
ba (BUB) darbojās pasākumā, gādājot par 
ugunsdrošību ar savu tehniku – automa-
šīnām „GAZ 66” un „KAMAZ 43106” – un 
savu komandu. Ugunsdrošība tika nodroši-
nāta trīs dienas, kuru laikā viena tehnikas 
vienība atradās degvielas uzpildes zonā. 
Tur komanda no automobiļa bija izvilkusi 
ugunsdzēsības šļūteņu līniju un pieslēgusi 
putu dozatoram, kas vajadzības gadījumā 

būtu sagatavots ugunsgrēka dzēšanai 
ar putām. Bet otra automašīna atradās 
sacīkšu trasē ar sagatavotu ogļskābās 
gāzes ugunsdzēšanas balonu ātrai reaģē-
šanai. 

Viens no spilgtākajiem notikumiem pa-
saules rallijkrosa čempionāta posmā bija 
palīdzības sniegšana sacensību uzvarē-
tājam Sebastjenam Lēbam. Pēc viena no 
kvalifikācijas braucieniem, nobraucot no 
sacīkšu trases, S. Lēba mehāniķis pār-
ņēma auto vadību un devās uz degvielas 
uzpildes zonu. Tomēr, apstājoties, lai uz-
pildītu degvielu, zem automobiļa motora 
pārsega pacēlās dūmi. Mehāniķis nekavē-
joties atvēra automobiļa motora pārsegu 

un norādīja uz vietu, kur notiek degšana. 
Inčukalna BUB nekavējoties likvidēja deg-
šanu, kā arī palīdzēja automobili pārvietot 
prom no degvielas uzpildes zonas.

Čempionāts bija notikumiem bagāts, un 
mums bija iespēja to redzēt no rīkotāju 
puses. Šāds pasaules mēroga pasākums 
Baltijā norisinājās pirmo reizi, un, tā kā 
viss bija jauns gan organizatoriem, gan ap-
kalpojošajam personālam, jau vasarā tika 
veikts ģenerālmēģinājums sacensību veidā. 
Latvijas organizācija bija augstā līmenī, ko 
apliecina uz turpmākajiem pieciem gadiem 
noslēgtais līgums par sacensību organizē-
šanu Latvijā. 

Inčukalna BUB operatīvā informācija
Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 2016. gada izsaukumu statistika. Līdz 29. oktobrim 

biedrība saņēmusi 41 izsaukumu, no tiem:

Izsaukumu skaits mēnesī:
februārī 1 izsaukums; 
martā 4 izsaukumi;
aprīlī 9 izsaukumi;
maijā 12 izsaukumi;
jūnijā 3 izsaukumi;
jūlijā 4 izsaukumi;
augustā 3 izsaukumi;
septembrī 1 izsaukums;
oktobrī 4 izsaukumi.

Izsaukumu iemesli:
7 ugunsgrēki ēkās;
1 ugunsgrēks uzņēmumā;
10 kūlas ugunsgrēki;
9 meža ugunsgrēki;
7 maldinājumi par ugunsgrēku;
2 automobiļa degšanas gadījumi;
2 citi ugunsgrēki;
2 gadījumi, kad bijusi vajadzīga tehniskā palīdzība;
1 pazuduša cilvēka meklēšana.

Ugunsdzēsības automobiļa „KAMAZ 43106” prezentācija
Inčukalna BUB ielūdz visus interesentus uz jaunās ugunsdzēsības automašīnas „KAMAZ 43106” pre-

zentāciju 1. decembrī plkst. 15.00 Inčukalna „Elvi” veikala 2. stāva banketu zālē, Laimes ielā 1, Inčukalnā. 
Pasākumā paredzēta biedrības automobiļa prezentācija, īss izklāsts par biedrības plāniem un paveikto. 
Gaidīsim visus!

Aicinām ikvienu iesaistīties biedrībā!
Inčukalna BUB pašlaik darbojas 15 biedri, kuri ir gatavi doties palīgā cilvēkiem, kuri nonākuši nelaimē. 

Tomēr ir nepieciešams vairāk entuziastu, kuri būtu gatavi savā brīvajā laikā būt daļa no ugunsdzēsēju 
komandas. Tāpēc aicinām ikvienu, kas vēlētos un būtu spējīgs, pieteikties Inčukalna Brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrībā, lai darbotos pēc moto – „Mūsu brīvais laiks jūsu drošībai!” Pieteikuma anketu mek-
lējiet BUB mājaslapā www.incukalnabub.lv. 

Inčukalna BUB izsaukumu tālrunis – 27300112.

Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Valdes priekšsēdētājs Rihards Keišs  

Projekti, kas tiek īstenoti  
Inčukalna pamatskolā 

„Erasmus”+ (KA1) projekts „Zaļais lietussargs” 

Pirmajā oktobra nedēļā divām Inčukalna pedagoģēm – Irēnai Ņikitinai un Zintai Nolbergai – 
bija iespēja apgūt zināšanas par izglītību Somijā, par to, kā tiek realizēti atbalsta pasākumi, 
lai nodrošinātu pilnīgi visiem izglītojamajiem vienlīdzīgas iespējas. Mācību kursu nosaukums – 

„Katrs skolēns ir īpašs”.
Kursi norisinājās Joensū pilsētā, Ziemeļkarēlijā, kas atrodas 490 km no galvaspilsētas Hel-

sinkiem. Tajos piedalījās 50 skolotāju no 11 dažādām valstīm – Lietuvas, Polijas, Vācijas, Beļ-
ģijas, Francijas, Itālijas, Spānijas, Turcijas, Horvātijas, Grieķijas, Latvijas. Lielākās delegācijas 
bija no Polijas un Turcijas.

Mācības nodrošināja kompānija „EduKarjala”, kurai ir jau 15 gadu pieredze pedagogu tālā-
kapmācībā. Visas piecas darba dienas bija saplānotas pa minūtēm un sniedza kursantiem ļoti 
plašu informāciju par jau minētajām tēmām. Apmeklējām skolas, piedalījāmies mācību proce-
sā, paši iemēģinājām prasmes mājturībā, gatavojot sev vakariņas skolas mājturības kabinetā.

Somija jau daudzus gadus tiek uzskatīta par valsti ar labāko izglītības sistēmu, un mums 
bija iespēja secināt, kāpēc. Viens no stūrakmeņiem, kā apgalvoja visi mūsu pasniedzēji, ir uzti-
cēšanās. Uzticēšanās skolotājiem, ka katrs no tiem dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. 
Uzticēšanās skolēniem – ka katrs no tiem apgūst prasmes savu iespēju robežās. Savstarpēja 
uzticēšanās – valsts–skolotāji–skolēni–vecāki veido pamatu, iespējams, labākajai izglītības 
sistēmai pasaulē. Nākamais stūrakmens, kas izriet no pirmā, – gala eksāmenu iztrūkums pa-
matskolā. Beidzot pamatskolu, nav jākārto standartizēti eksāmeni, kas visiem ir vienādi, jo 
mēs visi esam tik ļoti dažādi! Un, ja paanalizējam sīkāk, – eksāmeni jau vairāk novērtē skolo-
tāju darbu, un tas nozīmētu neuzticēšanos. Nākamais – arī balstīts uz pirmo – nekur un nekad 
netiek veidoti skolu vai skolotāju reitingi. Somijas skolās viss ir bezmaksas: mācību līdzekļi, 
ieskaitot kancelejas preces, un arī pusdienas visiem skolēniem pamatskolas vecumā. Izglī-
tības iestādēs tiek sniegts daudzveidīgs atbalsts visiem skolēniem, šī atbalsta sistēma tiek 
attēlota kā piramīda – pamatā atbalsts pilnīgi visiem, vidusdaļā atbalsts, ko nodrošina atbal-
sta personāls pēc skolotāja ieskatiem, trijstūra virsotnē – atbalsts, ko nodrošina bērniem pēc 
konsultācijas ar speciālistiem. Visās Somijas skolās strādā skolotāju palīgi un speciālie peda-
gogi, kas plānveidīgi strādā ar bērniem, kuriem ir mācību traucējumi. Un tādu bērnu nav maz.

Mūsu pasniedzējs Sepo Millioja, kurš ir speciālais pedagogs vienā no Joensū skolām, mums 
teica: „Pasaulē ir tik maz somu, ka mums ir ļoti svarīgs ikkatrs no tiem.” Tas liek latviešiem 
nopietni aizdomāties, vai ne?

Kopā ar zināšanām mums nāca daudz pozitīvu emociju – redzot patiesi sakārtotu vidi sko-
lās un sarunājoties ar kolēģiem un skolēniem. Šīs nedēļas laikā bija iespēja tuvāk iepazīties 
ar skolotājiem no citām Eiropas valstīm un pārrunāt iespējamus kopīgus projektus nākotnē.

Projekta „Erasmus+” dalībnieces Inčukalna pamatskolā  
Zinta Nolberga un Irēna Ņikitina  

Projekts „Sporto visa klase”
Šī gada 23. septembrī, kad Latvijā daudzās izglītības iestādēs notiek Olimpiskā diena, 

Inčukalna pamatskolas projektā „Sporto visa klase” iesaistītā 4.a klase ar audzinātāju Agnesi 
Kalniņu un skolas direktoru Kasparu Kiri devās uz Igauniju piedalīties Starptautiskajā olimpis-
kajā dienā Ēsmaes pamatskolā (Ääsmäe Põhikool) Saues apriņķī. Skolēni sacentās minifutbo-
la spēlē, kur mūsu skola guva pārliecinošu uzvaru, savukārt stafetēs pārāki bija igauņi. Tautas 
bumbā mūsu meitenes uzvarēja igaunietes gan pēc igauņu noteikumiem, gan pēc starptautis-
kajiem. Rezultātā uzvarēja draudzība.

Oficiālajā prezentācijā skolas direktors Kaspars Kiris prezentēja mūsu skolu, novadu un 
valsti. Dienas noslēgumā abas skolas cienāja jaunos draugus ar nacionālajiem gardumiem. 
Ēsmaes skolas direktors Jānus Kallions iepazīstināja skolēnus un skolotājus ar Ēsmaes pa-
matskolas mācību procesu, skolas projektiem, klašu telpām un skolēnu atpūtas iespējām un 
telpām. Jau pavasarī turpināsim sadraudzības projektu un gaidīsim Igaunijas viesus Inčukalna 
pamatskolā.

Inčukalna pamatskolas skolēniem tika dota lieliska iespēja saliedēt klasi kā komandu. Iz-
just klases varenību un spēku kopīgā, sportiskā cīņā. Būt patstāvīgiem.

Projekta otrajā dienā devāmies uz Tallinas vecpilsētu. Skaistajā pastaigā baudījām seno 
pilsētu un tās kultūru. Skolēni apmeklēja Jūras muzeju Tallinā – vismūsdienīgāko jūras tema-
tikai veltīto muzeju Eiropā. Muzejs tiešām bija iespaidīgs. Sevišķi tas patika 4. klases zēniem.

Paldies projekta atbalstītājiem: Inčukalna novada domei, Inčukalna pamatskolai un atpūtas 
parkam „Rāmkalni”.

Inčukalna pamatskolas sporta skolotāja, „Sporto visa klase” 4. klases audzinātāja  
Agnese Kalniņa  

Ekrānuzņēmums no pasaules mēroga televīzijas pārraides.

Inčukalna BUB biedrs Rihards Keišs pie Sebastjena Lēba tik-
ko dzēstās sacīkšu automašīnas.

Inčukalna BUB automobilis „KAMAZ 43106” „Neste World RX 
of Latvia” Biķernieku sacīkšu trasē. 
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Izsolīs nekustamo īpašumu  
„Kārļzemniekos 3”

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inču-
kalna novada domei piederošais nekustamais īpašums 

„Kārļzemnieki 3” Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas sastāv 
no zemes gabala ar kopējo platību 2834 kv. m un kadas-
tra Nr. 8064 002 0694 un dzīvojamās mājas ar kadastra 
Nr. 8064 002 0127 003 un kopējo platību 247 kv. m.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas pub-
licēšanas brīža līdz 2016. gada 9. decembrim plkst. 
14.00.

Izsole notiks 2016. gada 9. decembrī plkst. 14.00 Inču-
kalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 16 500 EUR.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas 
(1650 EUR), un dalības maksa 100 EUR apmērā iemak-
sājami līdz 2016. gada 9. decembrim plkst. 14.00. Soļa 
apmērs 825 EUR. Pirkuma samaksa veicama eiro (EUR) – 
30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

Inčukalna novada domes juriste  
Karina Īle 

Paziņojums par lokālplānojuma  
1. redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 
24/10, Vangažos, Inčukalna novadā

Inčukalna novada dome 2016. gada 19. oktobrī ir pieņē-
musi lēmumu (prot. Nr. 16, 15.§) ,,Par lokālplānojuma ne-
kustamā īpašuma Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna 
novadā, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna pagasta teri-
torijā, nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10, Vangažos, 
Inčukalna novadā. Lokālplānojuma mērķis ir minētajai īpa-
šuma teritorijai veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukalna 
novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas plānoju-
mā noteikto funkcionālo zonējumu no transporta infrastruk-
tūras teritorijas (Tr) funkcionālās zonas uz rūpniecības ap-
būves teritoriju (R). 

Publiskā apspriešana ir noteikta no 2016. gada 27. oktobra 
līdz 24. novembrim.

Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 07.11.2016. plkst. 18.00 Ceremoniju zālē, 
Vangažu pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju var iepazīties un priekš-
likumus iesniegt Inčukalna novada domē (Atmodas iela 
4, Inčukalns) un Vangažu pārvaldē (Meža iela 1, Vanga-
ži) vai elektroniski sadaļas „Attīstība” apakšsadaļā „At-
tīstības plānošanas dokumenti”, kā arī interneta vietnē  
http://ej.uz/Gaujas_iela_24_10 no 2016. gada 27. oktobra 
līdz 24. novembrim. 

Inčukalna novada domes teritorijas plānotāja 
Agnese Jeņina 

Paziņojums par lokālplānojuma  
apstiprināšanu un saistošo  
noteikumu pieņemšanu

Inčukalna novada dome 2016. gada 19. oktobrī ir pieņē-
musi lēmumu Nr. 16, 16.§. „Par lokālplānojuma projekta ne-
kustamajam īpašumam „Gaujaskrasti” Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā, apstiprināšanu, saistošo noteikumu un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafis-
kās daļas apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti Inčukalna 
novada domes 2016. gada 19. oktobrī pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr. 9/2016 „Lokālplānojuma nekustamā īpašuma 

„Gaujaskrasti” (kadastra numurs 8064 002 0596) Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā, teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Inčukal-
na novada pašvaldības tīmekļa vietnēs www.incukalns.lv,  
www.geolatvija.lv un Inčukalna novada pašvaldības būvvaldē, 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, tālr. 62007232.

Inčukalna novada domes teritorijas plānotāja 
Agnese Jeņina 

Esiet sveicināti novembrī! Ir pienācis veļu 
laiks, tuvojas gada noslēgums, un vairāk 
nekā jebkad tieši šajā gada posmā mēs 
katrs pārskatām savus padarītos darbus, 
un arī es atskatīšos uz Inčukalna novada 
domes paveikto oktobrī.

Gaujas ciematā – latviskākais 
ūdenstornis Latvijā

Gaujas ciematā esam rekonstruējuši 
ūdenstorni, kas savu remontu gaidīja jau 
labu laiku, jo bija amortizējies. Tornis pa-
gājušajā gadā pārstāja veikt savu funk-
ciju, un „Vangažu avota” valde pieņēma 
lēmumu to rekonstruēt, lai tas darbotos 
un pilnvērtīgi veiktu savu funkciju. Pērn 
ūdenstornim tika nomainītas un sakār-
totas ūdens pievades caurules, šogad 
pabeigti torņa ārdarbi un iekšdarbi – tika 
tīrīta rūsa un iekšpuse apstrādāta ar šķid-
ro plastmasu, lai ūdenstornis darbotos 
un atbilstu visām sanitārajām normām. 
Rekonstrukcijas rezultātā iedzīvotāji ir ie-
guvuši kvalitatīvāku ūdeni, vienmērīgāku 
ūdens spiedienu un nepieciešamo ūdens 
daudzumu.

Darbu laikā īpaši piedomājām pie 
ūdenstorņa vizuālā noformējuma, lai tas 
ne tikai pildītu savu pamatfunkciju, bet arī 
lai katru dienu priecētu novada iedzīvotā-
ju un garāmbraucēju acis. Ūdenstornis ir 
rotāts ar latvju zīmēm, un novembra pa-
sākumā „Staro Inčukalna novads” šis būs 
viens no izgaismotajiem objektiem, reizē 
sasaucoties ar pasākuma motīvu „Rakstu 
raksti”. Visi laipni aicināti 11. novembrī 
no plkst. 18.30 līdz 22.30 apmeklēt pa-
sākumu un apskatīt izgaismoto Latvijas 
latviskāko ūdenstorni. Paldies „Vangažu 
avotam” par veiksmīgo sadarbību un pa-
darīto darbu!

Vangažu kultūras nams ir gatavs 
uzņemt viesus
Ir pabeigti pēdējie Vangažu kultūras nama 
remontdarbi un siltināšanas darbi. Bija 
radušās nelielas problēmas ar spiedienu 
ugunsdzēsības maģistrālajā ūdensvadā, 
bet tās ir novērstas. Pašlaik visa dokumen-
tācija ir nodota Būvniecības valsts kontro-
les birojam.

Sakārtots un noasfaltēts  
Gaujaslīču ielas posms
Veicot ceļa remonta darbus, ir noasfaltēts 
Gaujaslīču ielas posms. Ceļa posmam no-
ņemta virskārta un notīrīti apaugumi ceļa 
malās. Sakārtojot šo ceļa posmu, esam 
atbrīvojušies no iesēdumiem, kuros vei-
dojās peļķes, un uzlabojuši ceļa stāvokli. 
Esam sakārtojuši ceļa posmu apmēram 
410 m garumā.

Gaujas ciematā bērni atkal varēs 
slidot un spēlēt hokeju

Sakārtots stāvlaukums Gaujā, kur agrāk 
bērniem bija hokeja laukums. Šajā laukumā 
bija bojāts asfalts un bija neiespējami uz-
klāt ledu kvalitatīvi – esam šo zonu save-
duši kārtībā un ceram, ka šoziem problēmas 
ar ūdens uzliešanu vairs neradīsies un bērni 
atkal varēs slidot un spēlēt hokeju.

Gaujā pie 39. mājas sakārtots  
piebraucamais ceļš
Pēc iedzīvotāju lūguma Gaujā pie 39. mājas 
ir sakārtots piebraucamais ceļš, kur iepriekš 
bija nepievilcīga vide.

Uzsākts darbs pie 2017. gada  
budžeta izstrādes
Inčukalna novada dome uzsākusi darbu pie 
2017. gada budžeta izstrādes. Iestāžu vadī-
tāji ir iesnieguši savas vēlmes, un Inčukalna 
novada domē šobrīd noris intensīvs darbs, 
lai līdz decembra beigām deputāti varētu 
izskatīt un apstiprināt budžetu un visas ie-
saistītās iestādes varētu sākt plānot savus 
nākamā gada darbus.

VARAM seminārs Vangažos 
Inčukalna novada domes darbinieki Vanga-
žos organizēja Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas semināru paš-
valdību darbiniekiem. Tika uzņemti viesi no 
kaimiņu pašvaldībām – Siguldas, Mālpils, 
Babītes un Ādažiem. Seminārā tika apska-
tītas vairākas tēmas – pašvaldību saistošo 
noteikumu izstrāde nekustamā īpašuma 
nodokļa jautājumos, palīdzība speciālista 
nodrošināšanā ar dzīvojamo telpu, pašval-
dību saistošo noteikumu par budžetu kvali-
tātes uzlabošana u. c. Paldies visiem, kuri 
varēja ierasties un papildināt savas zināša-
nas! Esmu pārliecināts, ka darbiniekiem tās 
būs noderīgas, veicot ikdienas pienākumus!

Pierīgas pašvaldību vadītāji tikās 
ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem 
un pārrunāja 2017. gada valsts  
budžeta projektu, ko valdība  
iecerējusi apstiprināt novembrī

Finanšu ministrijas pārstāvji informēja Pie-
rīgas pašvaldības par nākamā gada budže-
ta līdzekļiem visām valsts nozarēm, kā arī 
tā ietekmi uz pašvaldībām. Tikšanās laikā 
izvērsās diskusijas par dažādiem jautāju-
miem – aizņēmumu procentu likmēm paš-
valdību kredītiem dažādu projektu īsteno-
šanai, jauno pedagogu atalgojuma modeli, 
skolu tīkla optimizāciju, ēnu ekonomikas 
ierobežošanu, pašvaldības kapitālsabiedrī-
bu aizņēmumiem u. c.

Vangažu vidusskola un Inčukalna 
pamatskola dāvinājumā saņēmušas 
badmintona inventāru
Inčukalnā norisinājās jau astotās badminto-
na „Yonex LABL” sezonas 1. posms. Šo gadu 
laikā turnīrs no mazām amatieru sacensī-
bām kļuvis par lielāko daudzposmu turnīru 
Latvijā, kurā piedalījušies vairāk nekā 200 
dalībnieku no Igaunijas, Polijas, Krievijas, 
Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas un citām val-
stīm.

Posma noslēgumā Vangažu vidusskola 
un Inčukalna pamatskola saņēma katra 
pa badmintona inventāra komplektam, tos 
mācību iestādes turpmāk varēs izmantot 
sporta pulciņos un šo sporta veidu iekļaut 
mācību programmā. Paldies Latvijas Bad-
mintona federācijai par bērniem tik vērtīga-
jām dāvanām!

Opozīcijas deputāti kavē  
pašvaldības darbu, tērējot darbi-
nieku administratīvos resursus

Inčukalna novada opozīcijas deputātu pār-
stāvji ir iesnieguši KNAB dokumentus ar lū-
gumu pārbaudīt Atpūtas ielas asfaltēšanas 
darbus un PII „Minka” ēdamzāles piebūves 
darbus.

Ir ļoti žēl, ka opozīcijas deputāti kavē 
pašvaldības darbu, tērējot darbinieku ad-
ministratīvos resursus, novēršot viņus no 
galvenajiem darba pienākumiem. Opozīci-
jas deputātu pārstāvis ir Iepirkumu komisi-
jas loceklis un pats balsoja par  iepirkumu 
procedūras apstiprināšanu un rezultātiem. 
Tāpat opozīcijas deputāti objektu izbūves 
laikā vienmēr var sekot līdzi visiem no-
tiekošajiem darbiem un iebilst vai sniegt 
priekšlikumus uzreiz, nevis tad, kad darbi ir 
pabeigti, piesaistīt trešās personas un ka-
vēt tālākos plānotos darbus novadā.

Uzskatu, ka ielas asfaltēšana un bērnu 
ēdamzāles piebūve ir pietiekami nozīmīgi 
objekti novada iedzīvotāju ērtībai un lab-
sajūtai, un abi šie projekti ir izdevušies ļoti 
veiksmīgi.

„Goda donors” – mūsu  
novadnieks Uldis Zurģis
Siguldā Latvijas Sarkanā Krusta un Valsts 
asinsdonoru centra kopīgi rīkotajā pasāku-
mā tika godināti „Goda donori”. Mūsu no-
vadnieks Uldis Zurģis brīvprātīgi ir nodevis 
asinis 28 reizes, glābjot daudzu cilvēku dzī-
vības. Svinīgajā pasākumā Inčukalna nova-
da dome sveica Uldi Zurģi, dāvinot ziedus 
un dāvanu karti, un teica pateicības vārdus, 
godinot mūsu novadnieku. Esmu lepns, ka 
mūsu vidū dzīvo šādi cilvēki!

Ināra Lucāne saņem Labklājības 
ministrijas atzinības rakstu
Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 
20 gadu jubileju, Rīgā notika svinīgs pasā-
kums, kura laikā sumināja labākos bāriņ-
tiesu darbiniekus. Varam lepoties, jo starp 
labākajiem tika godināta arī mūsu Inču-
kalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece Ināra Lucāne – par ilggadēju un 
pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, 
godprātīgu un profesionālu darbu bāriņ-
tiesā. Paldies par ieguldīto mīlestību savā 
darbā! Lai arī turpmāk izdodas viss iecerē-
tais, un panākumi liks sevi manīt!

Noslēgumā aicinu novadniekus novem-
brī apmeklēt un baudīt skaistos valsts 
svētku pasākumus un Vangažu pilsētas 25. 
dzimšanas dienas plašo svētku program-
mu, lai atpūstos no saspringtā ikdienas 
darba. 

Novēlu visiem veiksmi uz izdošanos!
Ar cieņu,

Inčukalna novada domes  
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 

Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji!
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Ar atzīstamiem panākumiem turpina priecēt Bērnu un jauniešu attīstības cen-
tra „Gauja” jaunie džudisti. 15. un 16. oktobrī starptautiskajā džudo turnīrā „Zelta 
rudens 2016”, kas norisinājās Ādažos, Inčukalna novada cīkstoņi ieguva trīs zelta 
medaļas.

Sacensības Ādažos pulcēja džudistus no 30 sporta klubiem. Teicami startēja 
skaitliski nelielā – 11 cīkstoņu – „Gaujas” komanda, kura klubu ieskaitē ierindojās 
augstajā 7. vietā. Tika apsteigtas daudzskaitlīgākās komandas no tādiem Latvijā 
pazīstamiem džudo centriem kā Jelgavas BJSS, „Makkabi”, „Satori” un „Dinamo”. 
Inčukalnieši izrādījās spēcīgāki arī par viesiem no Lietuvas, Igaunijas un Somijas.

Jāuzteic trenera Leonīda Kuzņecova turnīram gatavotie „Gaujas” medaļnieki. 
Par „Zelta rudens 2016” čempioniem uz Ādažu tatami kļuva Ilze Aleksejeva, Nika 
Motiļkova un Alekss Vancāns. Sudraba medaļa Vladai Sockai, bet bronza – Ed-
vardam Demidovam un Kristapam Gucaļukam. Malači! Tā turpināt!

Bet sporta sezonas turpinājums „Gaujas” džudistus gaida jau 22. oktobrī Lietu-
vas kūrortpilsētā Palangā, kur risināsies viens no reģiona vērienīgākajiem bērnu 
džudo turnīriem. Inčukalna cīkstoņi spēkosies ar vienaudžiem no Baltijas, kā arī 
no džudo lielvalstīm Krievijas, Nīderlandes un Vācijas. Veiksmi! 

Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja” vadītājs 
Dmitrijs Tončinskis 

Pagājis, šķiet, pavisam īss brī-
dis, un novembris jau ir klāt. Sējas, 
Siguldas, Inčukalna un Mores jaun-
sargiem šis bija aktīvs darbošanās 
un mācību laiks. Septembris pagāja, 
kārtojot nepieciešamos dokumen-
tus, kas reizēm šķita nebeidzams 
process.

Oktobrī kārtējām nodarbībām 
pievienojās pārgājieni un ekskursi-
jas. Jau 1. oktobrī Siguldas un Mo-
res vienību jaunsargi iepazina Lojas 
upes dramatiskos krastus, Imanta 
Ziedoņa takas, Murjāņu Sporta ģim-
nāzijas apkārtni. Noslēgumā – pašu 
kurts ugunskurs un tradicionālās 
desiņas izsalkuma remdēšanai. 

15. oktobrī visu vie-
nību jaunsargi devās 
ekskursijā uz Rīgas mo-
tormuzeju. Tas bija izcils 
piedzīvojums – redzēt 
vienkopus vēsturiskus 
sacīkšu, valdību ikdienā 
lietojamos un dažādu 
pazīstamu auto firmu 
spēkratus. Daudzi mobi-
lie telefoni tika piepildīti 
ar unikāliem attēliem.

20. oktobrī atkal bi-
jām ceļā – Sējas un In-
čukalna vienības devās 
ilgi kārotajā ekskursijā 
uz Latvijas aviobāzi 
Lielvārdē. Kaut kas jau 
bija dzirdēts, bet redzē-

tais noteikti pārspēja cerēto. Lieli 
un mazi helikopteri, kuru kabīnēs 
varēja pasēdēt, īpaši lidostām un 
lidmašīnām paredzēta dzēšanas 
tehnika, kas Eiropā skaitāma uz 
abu roku pirkstiem, pretgaisa aiz-
sardzībai paredzētā raķešu palai-
šanas iekārta, speciālie militārie 
aizsargtērpi un kur tad vēl daudz-
veidīgais ieroču klāsts. Tādēļ at-
pakaļceļā autobusā valdīja tāds 
mērens, neraksturīgs klusums. 
Laikam kāds bija arī nosalis – die-
na bija auksta, valdīja stiprs vējš. 
Vēl kādam šķita, ka lidlauks varētu 
būt iekārtots telpās – tā pēc ap-
ģērba varēja spriest. 

Mūs pavadīja lielisks gids – 
NBS kapteinis Kaspars. Viņš 
stāstīja interesanti un atbildēja 
uz jaunsargu jautājumiem. Noru-
nājām nākamo tikšanos bāzes 25. 
jubilejā jūnijā.

Sirsnīgs paldies vecākiem par 
zinātkārajiem un disciplinētajiem 
bērniem! Paldies abu novadu do-
mēm par atbalstu!

Nākotnē plānojam apmeklēt 
Zemessardzes bataljonu un pie-
dalīties sporta nometnes sacen-
sībās.

Sējas un Inčukalna novadu  
jaunsargu instruktors
Andis Ansviesulis 

Nepārprotiet, ne jau šīs salas pie-
rastajā nozīmē – saule, jūra, kūrorts un 
atpūta – bet gan jau stipri piemirstajā 
vārdu salikumā: mafija – ar politiķiem 
saaudzis noziedzīgs grupējums bez 
jebkādām ētikas normām.

Vispār jau Latvija tiek deklarēta 
kā demokrātiska valsts, un demokrā-
tiskās valstīs nevienam, vēl jo vairāk 
deputātam, nav dotas tiesības sarīkot 
fizisku izrēķināšanos. Pēc 2016. gada 
26. septembra notikuma pie moteļa 

„Sorbas” es ne tikai iesniedzu iesnie-
gumu policijā, bet, tā kā I. Bernats ir 
Inčukalna novada domes deputāts, es 
par viņa rīcību iesniedzu iesniegumu 
domes Ētikas komisijā. Iesniegumā 
norādīju, ka šāds cilvēks – potenciāls 
slepkava – sabiedrībai ir bīstams un 
nodokļu nemaksāšana nav normāla 
un ētiska deputāta rīcība, bet domes 
Ētikas komisija manu iesniegumu ne-
izskatīja, uzskatot, ka šāda deputāta 
rīcība nav nosodāma. Kādā valstī mēs 
dzīvojam?

Runājot par nodokļu nemaksāšanu, 
protams, Latvija ir kaut kādā veidā 
unikāla, jo, Krimināllikumā esot 218. 
pantam, izvairīšanās no nodokļu no-
maksas ir skaisti nosaukta – pelēkā 
ekonomika. Mans viedoklis – nodokļu 
nemaksāšana ir visīstākais noziegums 
pret pensionāriem, skolotājiem, med-
māsām utt. Tik daudz demagoģijas par 
to, ka budžetā nepietiekot naudas, lai 
palielinātu algas budžetniekiem un in-
deksētu pensijas. Bet cik miljonus pie-
šķir šīs „pelēkās ekonomikas” apkaro-
šanai? Protams, budžetā nav līdzekļu, 

jo, neindeksējot pensijas, nevar vairāk 
iekasēt no vienīgajiem stabilajiem no-
dokļu maksātājiem, kuri nevar iekļaut 
savas pensijas pelēkajā zonā. Faktiski 
lielākā daļa Latvijas strādājošo iedzī-
votāju apzog tos pašus pensionārus, jo, 
ja ne viņš pats saņem naudu „aplok-
snē”, tad noteikti pazīst kādu, kas sa-
ņem, un abi kopā pie virtuves galda kri-
tizē valsti un valdību kā padomju laikā. 
Novērojama pārsteidzoša nekaunība, 
atbalstot nodokļu nemaksāšanu un 
nemaksātājus skriet uz domi un pie-
prasīt, lai dome uzreiz un nekavējoties 
uzlabo gan ceļus, gan bērnudārzus, un 
nekautrējas norādīt uz to, ka maksā 
nodokļus. Gribu atgādināt, ka pensio-
nāru, no kuriem valsts bez ierunām ie-
kasē šo IIN, paliek arvien mazāk, bet ar 
nodokļiem, kas iemaksāti no „pelēkās 
zonas” – no minimālās algas, pat šīm 
skolotāju un bērnudārza audzinātāju 
algām ir nepietiekami, nerunājot ne-
maz par algu paaugstināšanu. 

Es necenšos kādam „spēlēt uz 
sirdsapziņu”, jo pēc notikumiem 
pie „Sorbām” man vairs nav ilūziju 
par dažu domes deputātu sirdsap-
ziņu. Ja Inčukalna novada domes tā 
saucamās Ētikas komisijas izpratnē 
nodokļu nemaksātāja (jo ceļa nodok-
lis arī ir nodoklis) organizēts, ar savu 
dēlu koordinēts (faktiski noziedzīgas 
grupas) uzbrukums – esot „ētiska” un 

„varonīga” rīcība un tādēļ nav izska-
tāma un vērtējama pašu šo deputātu 
izveidotajā komisijā, tad uzskatu, ka 
tā ir tīrākā politiķu apvienošanās ar 
potenciāliem slepkavām. Tāds neliels 

jauno laiku „mafijas” izaugums ir Inču-
kalnā. 

Ak, jā, Jums, A. Freimanes kun-
dze, ir grūti nosodīt I. Bernatu, jo viņš 
taču „labdarības uzplūdos” izraka, 
iebetonēja un aizbēra jūsu meitas nā-
kamās mājas pamatus. Jeb tur visus 
nodokļus samaksāja? Un Inčukalnā  
I. Bernats ir veicis un veic ne vienu vien 
tādu „labdarības” akciju, jo nodokļi par 

„labdarībā “ izdarītiem pakalpojumiem 
nav jāmaksā. Bet no kādiem līdzekļiem 
jūs, A. Freimanes kundze, tik bieži un 
skaļi pieprasot invalīdiem un pensio-
nāriem palielināt pabalstus, to gribat 
paveikt? No minimālo algu saņēmēju 
un to pašu pensionāru samaksātajiem 
nodokļiem? Ja jau tā „pārdzīvojat” par 
mazajiem pabalstiem, tad piemaksā-
jiet no tās ekonomijas, kas radusies 
jūsu meitas izdevumos. Es kaut kā 
neatceros, ka I. Bernats, tik bieži iz-
rādot sašutumu par iepriekšējos sa-
saukumos pilnīgi sabojātajiem ceļiem, 
būtu kādu no šiem ceļiem, „labdarības 
uzplūdu” virzīts, salabojis par saviem 
līdzekļiem, kurus „ieekonomējis” no 
minimālās algas. 

Tāpat jautājums A. Šicas kundzei: 
Vai jūsu vīrs būtu sasniedzis šos spor-
ta sasniegumus (visu cieņu viņam), ja 
sporta skolā jau no pirmās dienas 
būtu jāmaksā visi izdevumi par treni-
ņiem un sporta aprīkojumu? Ja treneri 
nesaņemtu algu no valsts budžeta? 
Protams, mazu un neadekvātu, bet 
izrādās atkal atduramies pret nodok-
ļu nemaksāšanu. Jūs vairākkārt esat 
izteikusies, ka nodokļu nemaksāšana 

ir katra personīga darīšana. Bet, ja 
visi nemaksās, kur tad ņems līdzekļus 
bērnudārza audzinātāju algām? Varbūt 
jūs piemaksāsiet no vīra saņemtajām 
prēmijām par sporta sasniegumiem vai 
kādu daļiņu no sponsoru iemaksātā? 

Par A. Blaua kungu viss ir sapro-
tams. No vienas puses, bailes, jo I. 
Bernats arī viņam ir draudējis un, kā 
pierādījās, pārgājis no draudiem uz 
darbībām; no otras puses, kā tad uz-
stāsies pret savas partijas Inčukalna 
nodaļas vadītāja atbalstīto personu. 
Tikai atgādinu, ka „Vienotība” izvei-
dojās ar lozungu – tiesiskums un cīņa 
pret oligarhiem –, dedzinot kaut kādus 
izbāzeņus. Bet tagad klasisks mafijas 
veidojums vada politiķu saaugšanu ar 
likuma pārkāpējiem. Pasvītroju – ta-
gadnē. M. Bondars tagad atkal oponē 
ar tiem pašiem saukļiem – tiesiskums 
un ētika. Bet ka tik Vidzemes partija, 
kuru pārstāv I. Bernats nav M. Bonda-
ra apvienības biedrs? No tā var secināt, 
ka gan iepriekš, gan tagad dažu poli-
tiķu tiesiskuma izpausme ir – ja nevar 
nopirkt vai iebiedēt, tad jānogalina 
(vismaz jācenšas) tie, kuri tieši norāda 
uz likuma pārkāpumiem, jo pat likum-
projekts „Par trauksmes cēlāju aizsar-
dzību” ir iestrēdzis valdības gaiteņos.

Mani tikai pārsteidza, ka daži savos 
komentāros slavēja I. Bernata izdarī-
to. Jautājums jums – slavētāji. Ja jau 
viņš ir tāds varonis, tad kāpēc, parā-
doties pašvaldības policijas ekipāžai, 
jūsu varonis uzreiz aizmuka? Laikam 
labi apguvis karatē „pirmo paņēmie-
nu” – ātri skriet un labi slēpties. Kā tad  
I. Bernats, kā viņš apgalvo, aizstāvēja 
savu dēlu? Laikam apguvis ekstra-
sensa dotības – no attāluma uzliekot 
aizsargbarjeru. Es nenosodu tos „Sor-

bas” darbiniekus, kuri apzināti deva 
nepatiesas liecības vai nedeva vispār. 
Vienīgais, ko viņiem ieteiktu: tagad, 
līdz vēlēšanām, izmantot to savā labā, 
tāpat jau tika pārkāpts krimināllikums, 
tad izmantojiet šo apstākli pilnībā – 
iekasējat naudu par savu klusēšanu –, 
kāda starpība, par ko atbildēt likuma 
priekšā. Jo esmu pilnīgi pārliecināts, 
ka pēc vēlēšanām I. Bernats no jums 
atbrīvosies, jo negribēs katru dienu 
redzēt savā priekšā atgādinājumu par 
notikušo, jo agri vai vēlu kāds izpļāpā-
sies, un neesmu pārliecināts, vai viņš 
izmaksās jums kādus pabalstus. Tāpat 
atgādinu, ka nesodīta visatļautība ti-
kai progresē, bet bailes ir cilvēka vā-
juma pazīme. Bet ar vājiem cilvēkiem 
vienmēr manipulēs.

Padomājiet – ļoti iespējams, ka nā-
kamie cietušie šajā novadā varat būt 
jūs, jūsu radinieki vai paziņas! Tie nav 
draudi, bet atgādinājums par vēstu-
ri, visi taču tā kritizē staļinisko pieeju 
jautājumu risināšanā ar oponentiem. 
Un kur tad jūs skriesiet pēc palīdzības, 
ja paši visus šos gadus būsiet atbals-
tījuši tā saucamos pelēkās zonas uz-
ņēmējus un viņu pārstāvošos politiķus 
un deputātus, kuri pat ētikas jēdzienu 
traktē pēc savām politiskajām un ma-
teriālajām vajadzībām. 

Var lamāt un izliet melus pār manu 
un tagadējās domes darbu, bet izejiet 
uz ielas un salīdziniet – cik novadā bija 
izdarīts iepriekš līdz šim sasaukumam 
un cik izdarīts tagad pretēji visiem de-
magoģiskajiem uzbrukumiem gandrīz 
katrā sēdē. Novērtējiet un salīdziniet. 

Par visu šajā rakstā uzrakstīto pilnī-
bā uzņemos atbildību.

Inčukalna novada domes deputāts 
Igors Purmalis 

Inčukalns – Latvijas Sicīlija

„Gaujas” džudisti izcīna zelta 
medaļas „Zelta rudenī”

Jaunsargu vienības dodas ilgi kārotajā ekskursijā 
uz Latvijas aviobāzi Lielvārdē
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Inčukalna novada  
Sociālais dienests sveic 
skaistajās jubilejās –  
75, 80, 85, 90…
Tavi gadi kā ābeles baltas,  
Tavi gadi kā vīgriezes zied. 
Ar vēja spārniem  
aizsteidzas dienas, 
Kā gājputni projām tās iet. 
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā, 
Kur vasarā baltas madaras zied, 
Saber savus gadus  
pīpeņu kausā, 
Lai no tevis tie neaiziet...

Sirsnīgi sveicam arī  
pārējos novadniekus, 
kuri dzimuši šajā  
mēnesī! Stipru veselību 
un neizsīkstošu  
dzīvesprieku!

Не зря года богатством 
называют – 
Бесценны мудрость и 
душевный свет, 
Что даже в семьдесят жить 
ярко позволяют. 
Они дороже золотых монет. 
 
Вас поздравляя с этим 
юбилеем, 
Признаемся:  
Вы женщина-звезда! 
Нет Вас добрей,  
красивей, веселее, 
Вы сохраните это навсегда. 
 
Здоровья крепкого Вам, 
главное, желаем, 
Энергия пусть бьет  
всегда ключом. 
Тот, кто душою молод,  
точно знаем, 
Согрет по жизни  
солнечным лучом!

Apsveicam Naziju Ganijevu  
70. dzimšanas dienā!

Bērni, mazbērni un vīrs

Ak, Annele, Tev 90, 
Kas gan to būtu domājis. 
Tu savu dzīvi plāno, rīko, 
Un dzīvesprieks Tev neapsīkst. 
Tu priecājies par dzīvi, bērniem, 
Un mazbērns Tev laimi sniedz. 
Pa brīdim prātu asini ar „mīklām”, 
Kas dažreiz atnes uzvaru 
Un arī kādu balviņu. 
Lai pietiek spēka, veselības  
Tev arī turpmāk savu dzīvi 
Ar košām krāsām izrakstīt.

Š. g. 4. novembrī vangažniece 
skolotāja Anna Bērziņa  

atzīmēja cienījamu jubileju.  
Sirsnīgi sveicam!

Vangažu pensionāru biedrība

Inčukalnā 
Piektdien, 11. novembrī
Lāčplēša dienas pasākums.

• 17.30 – svinīgs pasākums In-
čukalna pamatskolā;

• 18.00 – lāpu gājiens no Inču-
kalna pamatskolas uz Inču-
kalna Vecajiem kapiem;

• 18.15 – piemiņas mītiņš pie 
Kārļa Zāles pieminekļa Ra-
ganas kaujā kritušajiem.

Uz pasākumu varēsit nokļūt pa 
maršrutu: plkst. 17.00 „Gauja”–In-
drāni–Sēnīte–Kārļzemnieki–Van-
gaži–Vangažu stacija–Inčukalna 
pamatskola.

Inčukalna  
tautas namā

Sestdien, 12. un 19. novembrī, 
plkst. 13.00

Viestura Kairiša spēlfilma 
„Melānijas hronika”. 

Tas ir stāsts par rakstnieces Me-
lānijas Vanagas (1905–1997) izsū-
tījuma ceļu Sibīrijā. Filma tapusi 
pēc Melānijas Vanagas atmiņu ro-
māna „Veļupes krastā” motīviem. 

Biļetes cena: 2,00 eiro.

Piektdien, 18. novembrī 
Latvijas Republikas prokla-

mēšanas 98. gadadienai veltīts 
svinīgs pasākums.

• plkst. 13.00 – tautas namā 
novada domes priekšsēdētāja 
apsveikums un atskats uz pa-
darīto, Goda novadnieku godi-
nāšana un balvu pasniegšana 
nominācijā „Labais vairo labo”;

• plkst. 14.30 – NBS Zemessar-
dzes 19. bataljona militārās 
tehnikas un jaunsargu prasmju 
demonstrējumi, kara lauku 
virtuves cienasts pasākuma 
dalībniekiem pie tautas nama;

• plkst. 16.00 – svētku kon-
certs – grupa „Galaktika” un 
brāļi Puncuļi tautas namā;

• plkst. 21.00 – svētku balle – 
spēlēs grupa „Kārklu blūzs”.

Visi mīļi aicināti! Uz pasākumu va-
rēs nokļūt pa maršrutu: plkst. 12.00 

„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–Van-
gaži–Vangažu „Brālis”–Sēnīte–Inču-
kalns. Atpakaļceļš pēc koncerta. 

Piektdien, 25. novembrī, plkst. 
18.30

Valmieras kinostudija piedāvā 
muzikālu izrādi bērniem „Šreks 
cīnās par Fionu”. 

Režisors: Krišjānis Salmiņš. Pro-
ducents: Imants Strads. Piedalās 
Valmieras teātra aktieri un Rīgas 
viesmākslinieki. 

Biļetes cena: 3,00 eiro iepriekš-
pārdošanā tautas namā un bibliotē-
kā vai 4,00 eiro izrādes dienā.

Sestdien, 3. decembrī, plkst. 
14.00

Inčukalna senioru kora „At-
blāzma” 50 gadu jubilejas kon-
certs.

Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 11. decembrī, plkst. 
18.00 

Dziedātāja Evita Zālīte un pia-
niste Lelde Tīrele aicina uz Zie-
massvētku koncertu. 

Biļetes cena: 5,00 eiro iepriekš-
pārdošanā tautas namā un biblio-
tēkā vai 8,00 eiro koncerta dienā.

Vangažu  
kultūras namā 

Ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 
18.00 

Valsts svētku svinīgs sarīko-
jums un Igo Fomina koncerts ar 
mūziķiem Aivaru Hermani un 
Raimondu Macatu. Vakara turpi-
nājumā plkst. 21.00–02.00 atpū-
ta ar grupu „Sestā jūdze”. 

Līdzi ņemsim groziņus! Ieeja 
brīva.

Piektdien, 25. novembrī, plkst. 
10.00 

Valmieras kinostudija piedāvā 
muzikālu izrādi bērniem „Šreks 
cīnās par Fionu”. 

Režisors: Krišjānis Salmiņš. Pro-
ducents: Imants Strads. Piedalās 
Valmieras teātra aktieri un Rīgas 
viesmākslinieki. 

Biļetes cena: 3,50 eiro iepriekš-
pārdošanā (darba dienās no plkst. 
15.00 Vangažu kultūras namā).

Svētdien, 27. novembrī, plkst. 
17.00 

Viestura Kairiša spēlfilma 
„Melānijas hronika”. 

Tas ir stāsts par rakstnieces 
Melānijas Vanagas (1905–1997) 
izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma ta-
pusi pēc Melānijas Vanagas atmi-
ņu romāna „Veļupes krastā” motī-
viem. 

Biļetes cena: 2,00 eiro.

Inčukalna novadā
Mūžības svētdienā, 20. novem-

brī 
Svecīšu vakars Inčukalna no-

vada kapsētās – Vangažu kapos, 
Inčukalna Vecajos un Jaunajos 
kapos.

Pirmdien, 28. novembrī
Iemirdzēsies Ziemassvēt-

ku egles!
• 16.30 Gaujā filiāles „Lapsi-

ņa” pagalmā;
• 18.00 Vangažos pie pārval-

des;
• 19.30 Inčukalnā pie tau-

tas nama.
Viesosies rūķi, Sniegbaltīte un 

Ziemassvētku vecītis. Aicinām vi-
sus pievienoties, un rūķis priecā-
sies, ja tev būs rūķu cepure!

Inčukalna tautas nama vadītāja 
Inga Freimane

Vangažu Kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja: 

Evija Ozola 

„Staro Inčukalna novads 2016”
Arī šogad pašā pelēcīgākajā gadalaikā 

Inčukalna pamatskola ar domubiedriem aicina 
baudīt gaismas un skaņu festivālu „Staro 
Inčukalna novads 2016” ar motīvu „Rakstu 
raksti”. Šā gada 11. novembrī no plkst. 18.30 
līdz 22.30 būsiet silti un mīļi gaidīti mūsu 
objektos visā novadā: 

Inčukalnā 
1. Pie PII „Minka”, Zvaigžņu iela 6, „Skaņu raksti”. 
2. Pie Inčukalna pamatskolas, Zvaigžņu iela 2, „Soļu raksti”. 
3. Inčukalna estrādē „Smilšu raušu raksti”. 
4. Pie Inčukalna tautas nama, Atmodas iela 1a, „Inčukalna raksti”. 

Gaujā 
5. Pie ūdenstorņa „Milžu raksti”. 

Vangažos 
6. Pie PII „Jancis”, Smilšu iela 2, „Gaismas raksti”. 
7. Pie Vangažu kultūras nama, Gaujas iela 12, „Ar gaismu sirdī”. 
8. Pie Vangažu vidusskolas, Gaujas iela 2, „Tautas likteņraksti loga rūtīs”. 
Tālāk dzīvojošie uz pasākumu varēs nokļūt ar autobusu pa maršrutu:
• 19.30 Inčukalns–Gauja–Kārļzemnieki–Vangaži–Inčukalns.
• 21.30 Inčukalns–Gauja–Kārļzemnieki–Vangaži–Gauja–Inčukalns.

Sīkāka informācija būs pieejama Inčukalna novada domes mājaslapā   
www.incukalns.lv.

Ielūgums „Goda novadniekiem”
2016. gada 11. novembrī plkst. 11.00 Inčukalna 

novada domē (Vangažos, Meža ielā 1, 1. stāvā, Ce-
remoniju zālē) laipni lūgti visi „Goda 
novadnieki”, kuri septembrī nevarēja 
ierasties uz ikgadējo „Goda novad-
nieku tikšanos” „Bonsai” parkā un 
nav saņēmuši savu „Goda novadnie-
ka” nozīmīti. Uz tikšanos!

Inčukalna novada domes vārdā
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 

PASĀKUMI NOVEMBRĪ 
UN DECEMBRĪ

Jaunākās grāmatas – Inčukalna  
bibliotēkā. Nāc un atrodi savējo!

Amerikas sociālo zinātņu pētnieki atklājuši, ka cilvē-
ki, kuri lasa daiļliteratūru, ko radījuši tādi rakstnieki kā 
Salmans Rušdi, Hārpera Lī un Tonija Morisone, citu cilvē-
ku emocijas izprot labāk nekā tie, kuri biežāk lasa tikai 
konkrētu žanru darbus jeb populāro literatūru – tādus 

rakstniekus kā Daniela Stīla un Klaivs Kaslers. Es 
domāju, ka vispār grāmatu lasīšana atstāj iespaidu 
uz cilvēka prātu, palīdz pareizāk veidot teikumus, ie-
māca rakstīt bez kļūdām, ietekmē mūsu domāšanu.

Saviem novada lasītājiem mēs iegādājāmies grā-
matas: M. Jakubovskas „Melnā Berta” ir par Latvijas 
likteni, par likteņa pārbaudījumiem; E. Grosa „Melnais 

zelts” ir tik aizraujošs trilleris, ka to nevarēsiet neizla-
sīt! A. Todas „After, pēc mūsu strīda” ir nepārspējamu 
kaislību drāma, un šī autora darbi izraisa atkarību – pa-

tiešām. D. Boldači mīl pārsteigt ar kādu sensāciju, un viņam tas izdodas – 
šoreiz bestsellerā „Džekpots”. Autors sarakstījis 32 romānus, kas tulkoti 
35 pasaules valstīs. Vācu literatūras mīļotājiem atkal jauns garadarbs –  
Š. Linkas „Maldi” – īsta psiholoģiskās spriedzes lasāmviela. 

Jaunieši ļoti iecienījuši Emīlijas Lokhārtas darbus, šoreiz vērtējumam 
„Puišu saraksts”. Dabiskās dziedniecības speciālists Dr. Džozefs Merkola 
grāmatā „Vienkāršā izdziedināšanās” stāsta par 9 vienkāršiem veidiem, kā 
saglabāt veselību, iegūt slaidu augumu un palīdzēt organismam pašam sevi 
atveseļot. 

Bērniem palīdzēs attīstīt domāšanu un pirkstiņu veiklību šādas grāma-
tas: „Pretstati”, „Figūras”, „Skaitļi”, „Krāsas”, grāmatas-puzles mazuļiem…  
D. Kandrotienes „Skapja stāsti” ir atzīta par labāko bērnu grāmatu 2014. gadā.

Es ticu, ka katrs bibliotēkā atradīs sev visinteresantāko un mīļāko grā-
matu. Laipni aicināti visi!

Atgādinām, ka makulatūras konteiners „gaida” pie bibliotēkas makulatū-
ru. Paldies jau iepriekš!

Inčukalna bibliotēkas bibliotekāre 
Marija Aleksejeva 




