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KULTŪRA UN IZGLĪTĪBA 
NOVADĀ

2.-3. lpp.4

DOMES 
LĒMUMI 
DECEMBRĪ

5. lpp.4

BIBLIOTĒKĀS NORISINĀS 
AIZMĀRŠĪGO LASĪTĀJU 
DIENAS

7. lpp.4

PASĀKUMU UN NOTIKUMU 
KALENDĀRS

8. lpp.4

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
KOMENTĀRS

Aktīva dzīvesveida piekritējiem zie-
mas sals nav šķērslis, lai izbaudītu 
slidošanas vai hokeja spēles burvību. 

Inčukalna novada dome ir ierīkojusi 
trīs bezmaksas slidotavas: Inčukal-
nā, Vangažu pilsētā un Gaujas ciema-
tā. Visi trīs ledus laukumi ikvienam 
slidot gribētājam ir pieejami katru 
dienu. Paldies aktīvajiem iedzīvotā-
jiem, hokeja entuziastiem un bērnu 
un jauniešu attīstības centra „Gauja” 
pārstāvjiem, kuri piedalās sniega tīrī-
šanā un ledus kopšanas darbos.

Lai organizētu optimālu ledus noslo-
gojumu Vangažu slidotavā, lūdzam 
pievērst uzmanību tās darba laikiem:
• 9.00–11.00 slidošana;
• 11.00–13.00 hokejs;
• 13.00–15.00 slidošana;
• 15.00–17.00 hokejs;
• 17.00–19.00 slidošana;
• 19.00–21.00 hokejs;
• 21.00–23.00 slidošana;
• pēc 23.00 ledus profilakse.
Esiet uzmanīgi uz ledus!

Inčukalna novada dome n

Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums.

Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.
/Rainis/

Priecājamies, ka Vangažu vidusskolā 
tiek pievērsta uzmanība tikumiska-
jai audzināšanai – labdarībai (otram 
darīt labu). Līdz 14. februārim Van-
gažu pilsētas bibliotēkā ir apskatāma 
„eTwinning” projekta „Mani pirmie 
zābaciņi” 6.–9. klašu skolnieču vei-
dotie darbi. 

Šī projekta mērķis ir iespēja iesais-
tīties labdarībā, ziedot savu brīvo 

laiku, darbojoties citu labā, un da-
rīt citiem labu, kā arī gūt roku dar-
ba iemaņas, izpratni par kompozī-
ciju, veicināt dažādu vecumposmu 
sadarbību un radošumu. Galvenais 
projekta uzdevums ir daudzvei-
dīgās tehnikās adīt un tamborēt 
zābaciņus zīdaiņiem. Ikviens var 
piedalīties šajā akcijā, ziedojot 
dažādu krāsu diegu kamoliņus un 
atnesot tos uz Vangažu pilsētas 
bibliotēku.

Solvita Vencjuna, n
Vangažu vidusskolas „eTwinning”

 projekta vadītāja, skolotāja

Pieejamas Inčukalna novada 
publiskās slidotavas

Vangažu vidusskolas 
audzēkņi iesaistās labdarībā

Ikvienā no mums vēl ir dzīvas sajūtas 
par aizvadītā gada skaistajiem Dzies-
mu un deju svētkiem. Taču skolēni jau 
aktīvi gatavojas  XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 
kuri notiks 2020. gadā no 6. līdz  
12. jūlijam Rīgā. 

Arī Inčukalna Tautas namā 19. jan-
vārī varējām pārliecināties par 
to. Skaistajā deju koncertā bērnu 
deju kolektīvs „Minkāns” kopā ar 
vidējās paaudzes deju kolektīvu 
„Runči un kaķes” vecākiem un līdz-
jutējiem vēlreiz apliecināja – deja ir 

spēks! Pirmos dejošanas soļus atrā-
dīja PII „Minka” mazie dejotāji, bet 
pretendenti uz lielajiem svētkiem 
(3.–6. klase) īpaši iepriecināja ar rai-
to deju soli. 
Visus šos dejotājus apvieno viņu va-
dītāja Līga Dombrovska, kuras novē-
lējums ir: dejotājiem izturēt godam 
divas pārbaudes skates līdz skolēnu 
svētkiem – pirmā šogad 8. martā – 
un vecākiem milzīgs paldies par at-
balstu, sapratni un nepazaudēt to.

Inga Freimane, n 
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Gatavojas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem

!

Turpinājums 3. lpp. 4

Vēlos sveikt visus Inčukalna no-
vada iedzīvotājus jaunajā gadā! 
Mēs esam piedzīvojuši mūsu 
valsts simtgadi, aizvadīts pasā-
kumiem un notikumiem bagāts 
gads. Esam kopīgi nosvinējuši 
kārtējos Inčukalna novada svēt-
kus, mūsu kolektīvi ir dziedājuši 
un dejojuši XXVI Vispārējos lat-
viešu dziesmu un XVI deju svēt-
kos, esam atklājuši atjaunoto 
Inčukalna pamatskolas stadio-
nu un sadarbībā ar kooperatīvu 
„L.V. Mežs” izveidojuši dabas 
taku starp Inčukalna Medību pili 
un Velnalu, piesaistot Eiropas 
fondu līdzekļus, esam uzsāku-
ši Gaujas ielas rekonstrukciju 
Vangažos, izmantojot esošās 
infrastruktūras iespējas, novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
esam radījuši papildu 68 vietas, 
iesākto turpināsim arī šogad. Tā-
pat pērn esam godam uzņēmuši 
viesus no Igaunijas, Saues nova-
da, un ieguvuši jaunus draugus 
Baltkrievijā (noslēgts sadarbī-
bas līgums ar Hlibokajes rajona 
padomi), protams, ir bijuši arī 
daudzi citi nozīmīgi notikumi un 
darbi.
Uzsākot jaunos darbus, aicinu 
atskatīties uz iepriekšējā gadā 
paveikto, objektīvi izvērtēt sa-
sniegto, pārdomāt to, kas varē-
ja sanākt labāk, un mācīties no 
kļūdām, jo tā visa ir mūsu pie-
redze. Lai gan vēl nav izveidota 
jauna valdība un nav pieņemts šī 
gada valsts budžets, Inčukalna 
novada domē notiek nākamā bu-
džeta plānošanas darbi. Izstrā-
dājot jauno 2019. gada budžetu, 
atbildīgi izvērtējam pagājušajā 
gadā izdarīto. 
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Tikai kopā mēs varam!
Re, arī zvaigznēs ierakstīts

Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc

Tepatās – kas mūsos pašos.
/I. Ziedonis/

Inčukalna Tautas namā 2018. gads 
aizvadīts ar skaistiem notiku-
miem ne vien novada dzīvē, bet 
arī, svinot Latvijas simtgadi, tika 
izdziedāts un izdejots mūsu tautas 
liktenis XXVI Vispārējos latviešu 
dziesmu un XVI deju svētkos kopā 
ar tūkstošu tūkstošiem citu novadu 
ļaužu. Tie bija neaizmirstami mirk-
ļi! Mums ir ļoti labi kolektīvi un va-
dītāji, kuri daudzu gadu garumā ir 
pierādījuši savu profesionalitāti un 
varēšanu. 

Uzsākot jauno gadu, gribu ap-
sveikt tos mūsu novadniekus, kuri 
savu brīvo laiku velta dziesmai, 
dejai, mūzikai, tā saglabādami to 
gara mantojumu, kuru mums no 

Inčukalna Tautas namā aizvadīts notikumiem bagāts gads

2019. gads pasludināts par Latvijas 
simtgades Varonības gadu. Pirms 
simts gadiem jaunizveidotajai Latvi-
jas valstij savu neatkarību nācās iz-
cīnīt ar šeit dzīvojošo dažādo nāciju – 
latviešu, krievu, baltvāciešu, ebreju, 
poļu – dēlu asinīm. 

Arī Inčukalnā risinājušies traģiski 
notikumi, par ko liecina centra skvē-
rā pie vecās pasta ēkas jau pirms 
diviem gadiem novietotais piemi-
ņas akmens ar uzrakstiem latviešu, 
vācu un krievu valodā: „1918. gada 
31. decembrī šeit notika Latvijas 
neatkarības kara pirmā kauja, pre-
tī Sarkanās armijas pieckārtīgam 
pārspēkam stājās četras Zemessar-
dzes rotas. Dzīvību par dzimto zemi 
ziedoja 35 baltvāciešu, latviešu un 
krievu karavīri. Mūžīga piemiņa va-
roņiem un miers kritušajiem.”
Inčukalna dzelzceļa stacijas un mui-
žas apkaimē norisinājās smagas un 
traģiskas kaujas. Četras zemessar-
gu rotas, kas sastāvēja pamatā no 
vācbaltu, latviešu un krievu ģimnā-
zistiem, kā arī citiem brīvprātīga-
jiem, dažu virsnieku un instruktoru 
vadībā centās apturēt divus Sarka-
nās armijas pulkus, kuros esošo ka-
ravīru lielākā daļa bija rūdīta Pirmā 
pasaules kara kaujās. 
Inčukalns kā kaujas vieta nebija iz-
vēlēts nejauši. Tas bija krustceles, 
vārti ceļā uz Rīgu. Ieņemot Inču-
kalnu, visdrīzāk pavērtos iespēja 
ieņemt arī Rīgu. Nosargājot Inčukal-
nu, tiktu nosargāta arī Rīga. 
Par spīti militārās sagatavotības 
trūkumam un aptuveni pieckāršam 
pretinieka pārspēkam zemessargi 
divas dienas – 1918. gada 31. de-
cembrī un 1919. gada 1. janvārī – 
smagās kaujās, arī tuvcīņā nakts 

Inčukalnā piemin Latvijas brīvības cīnītājus

apstākļos, noturēja pozīcijas pie 
Inčukalna. Tikai otrās dienas beigās, 
lai izvairītos no ielenkuma, zemes-
sargi bija spiesti atkāpties. Vairāki 
ievainotie krita lielinieku gūstā, kur 
tika nogalināti. 
Tajā reizē zemessargiem neizdevās 
novērst Rīgas krišanu, kuru lieli-
nieki ieņēma 1919. gada 3. janvārī. 
Tomēr 1919. gada 3. martā Latvi-

jas Republikas spēki pārgāja pret- 
uzbrukumā, 1919. gada 22. mai-
jā lielinieki tika padzīti no Rīgas, 
bet līdz 1920. gada sākumam tika 
atbrīvota visa Latvijas teritorija. 
Par šiem notikumiem varam lasīt 
arī tā laika liecinieka Herberta fon 
Blankenhāgena grāmatā „Pasaules 
vēstures malā”, kas pagājušā gada 
nogalē nonāca pie lasītājiem latvie-

šu valodā (tulkotāja Indra Čekste-
re). Visus gandrīz simts gadus par 
šiem traģiskajiem notikumiem tika 
noklusēts. Mums ir vajadzīga pa-
tiesība un tikai, kaut reizēm neērta.  
31. decembrī Inčukalnā piemiņas 
brīdī pie pieminekļa atcerējāmies 
šos traģiskos kara notikumus kopā 
ar pieminekļa idejas autoru, advo-
kātu Lauri Rasnaču, kauju vēstures 

pētnieku Arvīdu Turlaju un Herberta 
fon Blankenhāgena grāmatas tul-
kotāju Indru Čeksteri. Pie Latvijas 
valsts karoga goda sardzē stāvēja 
Latvijas augstskolu studenti – Da-
niels (vācietis) Baltijas landesvē-
ra un Aleksandrs (krievs) strēlnieku 
tā laika tērpos.

Inga Freimane n

paaudzes paaudzē atstājuši senči.
Paldies par sadarbību un atbalstu 
domes deputātiem, pašvaldības 

darbiniekiem un mūsu tiešajiem 
kolēģiem Vangažu Kultūras namā, 
Inčukalna pamatskolā, Inčukalna 

PII „Minka”, Inčukalna Mūzikas un 
mākslas skolā, Inčukalna bibliotē-
kā un Sociālajā dienestā. Paldies 

arī novada uzņēmumiem un bied-
rībām. 

Inga Freimane n
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Kā parasti gada nogalē, kad apkārt 
virmo svētku noskaņas un liela rosī-
ba, Inčukalna novada dienas centros 
norisinājās dažādi pirmssvētku pasā-
kumi un aktivitātes. 

Lielākie pasākumi pieaugušajiem 
apmeklētājiem dienas centrā „Gau-
ja” notika 19. decembrī, dienas 
centrā „Sarma” – 20. decembrī, 
savukārt bērnus un skolēnus svēt-
ku pasākumi priecēja abos centros  
21. decembrī. 
Pateicoties sociālajam dienestam, 
piparkūkas dienas centros tika 
ceptas visu decembri – bērni tās 
veidoja un cepa, ne tikai izmanto-
jot parastās formiņas, bet tapa arī 
interesantas piparkūku figūras ar 
uzrakstiem, bērni paši klāja galdu, 
vilka lozes loterijai, un tas izvērtās 

par jautru un gardu pasākumu. Pa-
teicoties Inčukalna novada domes 
priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai 
Vorobjovai un aptiekai „Benu”, gan 
lielie, gan mazie dienas centra ap-
meklētāji tika iepriecināti ar dažā-
diem našķiem, dāvaniņām un balvi-
ņām, kas visiem sagādāja prieku un 
pārsteigumu.
Dienas centra „Gauja” seniori pie-
dalījās vairākos labdarības pasā-
kumos un guva ļoti pozitīvas emo-
cijas, jo, kā zināms, dāvājot citiem 
prieku, cilvēks to gūst atpakaļ! 
Liels paldies mūsu atbalstītājiem 
un sponsoriem! Lai visiem laimīgs, 
veselības, saticības, prieka un labu 
darbu pilns 2019. gads!

Inese Strauta, DC „Gauja”, n
Eva Lukjanska, DC „Sarma” n

Svētku laiks Inčukalna novada 
dienas centros

Nemanot ir aizskrējis vesels gads. 
Vangažu bērnudārzā „Jancis” tas ir 
bijis pilns ar notikumiem, piedzīvo-
jumiem un jauniem draugiem. Arī  
2019. gadā mēs esam apņēmības pil-
ni turpināt gan bilingvālās apmācības 
metodes pilnveidošanu, gan iepazīša-
nos ar jauno, kompetenču pieejā bal-
stīto mācību saturu. 

Ziemassvētku laiks „Jancim” vien-
mēr ir īpašs. Kā katru gadu gru-
piņās kopā ar visu ģimeni cepam 
piparkūkas, gatavojam dziesmas 
un rotaļas un, protams, gaidām 
Ziemassvētku vecīti. Liels paldies 
visiem vecākiem par atsaucību un 
gatavību piedalīties bērnudārza 

rīkotajos pasākumos! Šis gads 
mums ir īpašs, jo aprit 25 gadi, 
kopš „Jancis” vēris savas durvis 
mazajiem novadniekiem. Bērnu-
dārzs ir katras pilsētas sirds, tieši 
ar bērnudārzu sākas katra mazā 
cilvēka lielā dzīve. Ir patīkami vē-
rot, kā mūsu bērni izaug, absolvē 
skolas un ar prieku atgriežas bēr-
nudārzā jau kā mammas un tēti 
saviem mazuļiem.
Lai jaunajā gadā viss izdodas, lai 
prieks un mīlestība Jūsu mājās un 
lai vienmēr atrodas mirklis saviem 
mīļajiem, novēl „Janča” kolektīvs.

Madara Kudreņicka, n
PII „Jancis” lietvede

Bērnišķīgs prieks 
Vangažu bērnudārzā 
jau 25 gadu garumā
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Pirms diviem gadiem Inčukalna pa-
matskolas skolotāji devās skolotā-
ju dienas ekskursijā uz Madonu un, 
paklausot laipnajai konsultantei tū-
risma informācijas centrā, kā pēdējo 
objektu Madonā apmeklēja „Domu 
pieturu”. Nezinādami pilnīgi neko, 
pavisam netīši trāpījām desmitniekā. 

Jau toreiz, 2016. gada oktobrī, 
braucām mājās emociju, iedves-
mas, prieka un enerģijas pilni. To 
visu varēja saņemt „Domu pieturā” 
pie Kārļa Dumbrāja, kam tolaik bija 
98 gadi. Meita Astra Riekstiņa un 
mazmeita Ilze Riekstiņa sauc Kārli 
par Papiņu un saka, ka mēs varam 
mācīties no viņa godīgumu, cilvēk-
mīlestību, pozitīvismu un darba mī-
lestību. „Papiņš ir kā labs vīns, kas 
ar gadiem paliek tikai vēl labāks,” 
teic Astra. Jau toreiz Papiņš uzai-
cināja mūs uz savu simts gadu ju-
bileju pēc diviem gadiem, un mēs to 
neaizmirsām, bet gan pieteicāmies 
ciemos, lai apsveiktu apbrīnojamo 

vīru un saņemtu kārtējo devu ener-
ģijas, iedvesmas, pozitīvisma un 
dzīves gudrības.
Kārlis Dumbrājs ir Latvijas vienau-
dzis un Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valieris. Dzimis Valmierā, Kārlis jau 
16 gadu vecumā devies uz Rīgu, kur 
apguvis vienu no tā laika progresī-
vākajām profesijām, kļūdams par 
stiprās strāvas mehāniķi. Šīs ama-
ta prasmes lieti noderēja Ķeguma 
HES celtniecības laikā. Piešķirot 
Latvijas valsts augstāko apbal-
vojumu – Triju Zvaigžņu  ordeni –,  
novērtēts viņa devums Latvijas 
enerģētikas un tautsaimniecības 
objektu izveidē un pilnveidošanā, 
mūža ieguldījums sabiedriskajā 
un kultūras darbā Madonas pusē 
un neizmērojamā tēvijas mīlestī-
ba. Arī šobrīd viņš palīdz ģimenes 
izveidotajā vīna ražotnē, iedves-
modams, atbalstīdams un viedi 
pamācīdams.
Pagājušā gada 10. decembrī Pa-
piņš iegāja otrajā gadu simtā, bet 

14. decembra vakarā mēs, pārstāvji 
no Inčukalna pamatskolas, mē-
rojām samērā apledojušo ceļu uz 
Madonu caur Vecpiebalgu, Inešiem 
un Vējavu, lai samīļotu Papiņu viņa 
jubilejā un nodotu sveicienus no 
pārējiem skolotājiem. Ar prieku sa-
gaidījis ciemiņus, Kārlis stāstīja par 
to, kā viņu apsveica, un solījās radu 
lokā pat uzdejot (ko nākamajā die-
nā arī izdarīja!). Šoreiz uzzinājām 
par Kārļa vaļaspriekiem – dejošanu 
un dziedāšanu korī –, kā arī to, ka 
viņš vēl joprojām smalki pārzina 
savas mājas elektroinstalācijas. 
Kārļa, meitas Astras un mazmeitas 
Ilzes kompānijā jutāmies tik omulīgi 
 kā ciemos pie seniem radiem un 
draugiem. Fantastiskais vīrs Kārlis 
Dumbrājs ļāva mums būt piederī-
giem gan savai, gan līdz ar to arī 
Latvijas simtgadei. Paldies, Papiņ, 
par iespēju Tevi iepazīt, satikt un 
samīļot!

Kaspars Kiris n

Kā Inčukalna skolotāji devās uz Madonu 
dzīves gudrības smelties

‣ Sākums 1. lpp.

PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMENTĀRS

Prieks, ka arvien biežāk jaunas ie-
ceres un priekšlikumi nāk tieši no 
novada iedzīvotājiem.
Jaunā budžeta ietvaros darīsim 
visu iespējamo, lai nodrošinātu 
augstāku dzīves kvalitāti sakārto-
tā vidē un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas mūsu novada iedzīvotā-
jiem visās vecuma grupās. Līdzīgi 
kā pērn galvenās jaunā budžeta 
prioritātes būs sociālā aizsardzī-
ba, izglītība, kultūra, pašvaldības 
teritorijas un mājokļu apsaimnie-
košana un novada infrastruktūras 
uzlabošana. 

Šogad paredzēts turpināt iesāktos 
darbus saistībā ar Gaujas ielas re-
konstrukciju Vangažos, kā arī plā-
nojam Vangažu vidusskolas stadio-
na rekonstrukcijas darbus un Gau-
jas ciematā uzstādīt multifunkcio-
nālu sporta un aktivitāšu laukumu. 
Inčukalnā plānojam īstenot Cīruļu 
ielas sakārtošanu. Inčukalnā ierī-
kosim vairākus jaunus gājēju celi-
ņus un papildināsim ielu apgaismo-
šanas tīklu. Atbilstoši iedzīvotāju 
prasībām tiks izbūvēta notekūdeņu 
sistēma apdzīvotajā vietā, Inču-
kalnā aiz sliedēm. Gaujas ciematā 

tiks veikti ūdens attīrīšanas iekār-
tu rekonstrukcijas darbi. Šie ir vieni 
no lielākajiem darba uzdevumiem, 
neskaitot ikdienas pašvaldības in-
stitūciju uzturēšanas un to uzlabo-
šanas darbus. 
Pašvaldības vārdā visiem iedzīvo-
tājiem vēlu veiksmi savās ikdienas 
gaitās un ticu, ka mums kopā izdo-
sies veidot Inčukalna novadu mūs-
dienīgu, sakoptu un skaistu!

Aivars Nalivaiko, n 
Inčukalna novada 

domes priekšsēdētājs
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Inčukal-

na novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība), izpildot autonomo 
funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta attīstības nodrošināšana iedzī-
votājiem novada administratīvajā teritorijā –, sniedz atbalstu juridiskām, 
fiziskām personām un nevalstiskām organizācijām, veicinot sporta aktivi-
tātes un sporta nozares attīstību Inčukalna novadā.

2. Pašvaldības vai tās iestāžu organizētas sporta aktivitātes mācību prog-
rammas ietvaros, t. sk. sacensības vai citi ar sportu saistītie pasākumi, kas 
tiek finansēti no Pašvaldības budžeta vai attiecīgas Pašvaldības iestādes 
budžeta līdzekļiem, netiek atbalstītas saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. Noteikumu mērķis ir:
2.1. veicināt Inčukalna novada iedzīvotāju sportiskās aktivitātes, viņu spor-

tisko spēju un talantu attīstīšanu un izkopšanu, veicināt sporta pasāku-
mu organizēšanu un novada iedzīvotāju iesaistīšanu sporta pasākumos 
novada teritorijā, sporta organizāciju lomas popularizēšanu;

2.2. noteikt kārtību, kādā Inčukalna novada dome finansiāli atbalsta spor-
ta organizācijas (komandas, biedrības, klubus), kas reģistrēti Inčukalna 
novada teritorijā, kā arī individuālos sportistus, kuri vismaz divpadsmit 
mēnešus dzīvo un ir deklarēti Inčukalna novadā;

2.3. atbalstīt Inčukalna novada sporta komandu un individuālo sportistu 
dalību reģionālajās sacensībās, Latvijas sporta federāciju rīkotajos Lat-
vijas čempionātos, Latvijas kausu izcīņās, Baltijas valstu sporta fede-
rāciju rīkotajos čempionātos, Latvijas veterānu sporta spēlēs, Latvijas 
olimpiādēs, Latvijas izlases sastāvā olimpiskajās spēlēs, pasaules un 
Eiropas čempionātos, pasaules kausu posmos.

3. Mērķa grupa – bērni, jaunieši (līdz 25 gadu vecumam) un personas ar īpa-
šām vajadzībām.

4. Noteikumos lietotie termini:
4.1. sportists – Inčukalna novada teritorijā dzīvojoša persona, kuras deklarē-

tā dzīvesvieta ir Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
4.2. bērns – persona vecumā no 3 līdz 12 gadiem (ieskaitot);
4.3. jaunietis – persona vecumā no 13 gadiem līdz 25 gadiem (ieskaitot); 
4.2. Sporta organizācija – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrē-

ta sabiedrība, biedrība vai nodibinājums ar reģistrēto juridisko adresi 
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, kā arī Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā reģistrētas sabiedrības, biedrības vai nodibinājuma 
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta struktūrvienība ar struktūrvienības 
adresi (darbības vietu) Inčukalna novada administratīvajā teritorijā; 

4.3. individuālais sportists – sportists, kurš ir Latvijas valsts izlases dalīb-
nieks vai Latvijas valsts izlases kandidāts kādā no sporta veidiem, vai 
sportists, kurš nodarbojas ar sporta veidu, kuru nepārstāv neviena no 
minētajām sporta organizācijām vai to struktūrvienībām, ja tā iekļauta 
attiecīgā kalendārā gada atbalstāmo sporta organizāciju sarakstā; 

4.4. Pašvaldības atbalsts – Inčukalna novada pašvaldības finansējums, lai 
pilnībā vai daļēji segtu sacensību dalības maksu, biedru maksu, inventā-
ra iegādi, sporta formas iegādi, ceļa izdevumus braucieniem uz sacensī-
bām un atpakaļ, kā arī sportista apdrošināšanas izdevumus;

4.5. sporta bāze – Inčukalna novada pašvaldības īpašumā esošās sporta zā-
les, sporta laukumi un citi sporta objekti; 

4.6. Latvijas mēroga sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu 
noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta fe-
derāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību 
organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem un ir iekļauts sporta federāciju 
sacensību gada kalendārā;

4.7. starptautiska mēroga sacensības – pasākums labāko sportistu vai 
komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un 
sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem un ir iekļauts spor-
ta federāciju sacensību gada kalendārā.

II. Pašvaldības atbalsta veidi
5. Atbalsta veidi ir:
5.1. finansējuma (turpmāk tekstā – Pašvaldības finansējums) piešķiršana;
5.2. sporta bāzes izmantošanas atvieglojumi;
5.3. līdzdalība sporta projektu īstenošanā un/vai sacensību organizēšana, 

t. sk. piešķirot finansējumu;
5.5. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšana;
5.6. informatīvais atbalsts.

6. Atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada Pašvaldības budžetā apstiprinātā 
finansējuma ietvaros.

7. Ja viena persona viena budžeta gada laikā tiek minēta vairāk nekā vienā 
pieteikumā par atbalsta pieprasīšanu (piemēram, kā individuālais spor-

tists, kā komandas dalībnieks un/vai kā nevalstiskās organizācijas biedrs 
(dalībnieks) u. tml.), tad tiek izskatīts un atbalstīts tikai viens pieteikums, 
kurš ir saņemts pirmais, bet pārējie pieteikumi attiecībā uz atkārtojušos 
personu tiek noraidīti.

III. Pašvaldības finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs indivi-
duālajiem sportistiem

8. Pašvaldība var piešķirt Pašvaldības finansējumu fiziskām personām – in-
dividuālajiem sportistiem, ja šie individuālie sportisti ir vismaz divpadsmit 
mēnešus deklarēti Inčukalna novada administratīvajā teritorijā.

9. Pašvaldības finansējumu individuālajiem sportistiem var piešķirt:
9.1. sporta sacensību dalības maksas segšanai;
9.2. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
9.3. sporta inventāra/formas iegādei vienu reizi divos gados; 
9.4. sporta nometņu izmaksu segšanai.

10. Šo noteikumu 9. punktā noteiktajiem mērķiem var piešķirt Pašvaldības 
finansējumu līdz EUR 300,00, bet sportistiem ar īpašām vajadzībām – līdz 
EUR 350,00 viena kalendārā gada laikā, ievērojot iegūtās vietas iepriekšē-
jā sezonā un pēc šādiem kritērijiem:

Latvijas mēroga sacen-
sībās

Starptautiska mēroga 
sacensībās, kurās 
piedalās ne mazāk kā 
5 valstis

Individuālais 
sportists

1.–3. vieta: EUR 200,00
4.–8. vieta: EUR 120,00

1.–3. vieta: EUR 300,00
4.–12. vieta: EUR 
200,00

Sportists ar 
īpašām 
vajadzībām

1.–3. vieta: EUR 250,00
4.–8. vieta: EUR 150,00

1.–3. vieta: EUR 350,00
4.–12. vieta: EUR 
250,00

11. Individuālais sportists kopā gadā var saņemt tikai vienu no 9. punktā mi-
nētajiem Pašvaldības finansējuma veidiem un apjomiem. 

12. Piešķirta Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz Pašvaldības un 
individuālā sportista noslēgta finansējuma līguma pamata. Līgumā tiek 
paredzēta finansējuma izmaksas kārtība un sportista pienākums līgumā 
noteiktajā termiņā iesniegt domei atskaiti par finansējuma izlietošanu, 
pievienojot tai izdevumus attaisnojošus dokumentus.

IV. Pašvaldības finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs Pašval-
dībā reģistrētām sporta komandām

13. Pašvaldības finansējumu var piešķirt Pašvaldībā reģistrētām, fizisko per-
sonu izveidotām sporta komandām, kuras atbilst šajā punktā minētajiem 
kritērijiem:

13.1. nav juridiskas personas statusa;
13.2. 80% dalībnieku dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna novada administratī-

vajā teritorijā un pārējiem dalībniekiem ir darba attiecības ar Inčukalna 
novadā darbojošies uzņēmumiem vai iestādēm vai mācās Inčukalna 
novada pašvaldības izglītības iestādēs;

13.3. sporta komanda pārstāv Inčukalna novadu;
13.4. lai sporta komanda tiktu reģistrēta Inčukalna novada sporta komandu 

reģistrā, komandas pilnvarots pārstāvis iesniedz Pašvaldībai komandas 
dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves-
vieta, komandas treniņu laiki un vieta, treneris, kurš nodrošina Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības trenera darba veik-
šanai (sporta sertifikāts, interešu izglītības programmas licence attie-
cīgajā sporta veidā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra 
noteikumiem Nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kār-
tību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”));

13.5. sporta komandā jābūt ne mazāk kā 20 trenējamo bērnu un jauniešu, kā 
arī komandā ir ne mazāk kā 80% Inčukalna novada iedzīvotāji;

13.6. sporta komanda ir organizējusi regulāras (ne retāk kā divas reizes ne-
dēļā) no septembra līdz maija beigām sporta nodarbības bērniem un 
jauniešiem.

14. Pašvaldības finansējumu Pašvaldībā reģistrētām sporta komandām vienu 
reizi gadā var piešķirt:

14.1. biedru maksas segšanai;
14.2. sporta sacensību dalības maksas segšanai;
14.2. sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem vienu reizi divos gados; 
14.3. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
14.4. sporta inventāra iegādei vienu reizi divos gados;
14.5. sporta nometņu izmaksu segšanai.

15. Noteikumu 14. punktā norādītajiem mērķiem Pašvaldības finansējumu var 
piešķirt, ievērojot:

15.1. dalību kalendārā gadā ietvaros sporta vai aktīva dzīvesveida pasāku-
mos, Pašvaldības organizētajos pasākumos vai jābūt vienam no orga-
nizatoriem šajos pasākumos;

15.2. iegūtās vietas iepriekšējā sezonā un izvērtējot komandas sasniegumus 
pēc šādiem kritērijiem:

Latvijas mēroga sacensībās Starptautiska mēroga sacensībās,
kurās piedalās ne mazāk kā 5 val-
stis

1.–3. vieta: EUR 400,00
4.–8. vieta: EUR 300,00

1.–3. vieta: EUR 600,00
4.–12. vieta: EUR 400,00

16. Sporta komanda kopā gadā var saņemt tikai vienu no 14. punktā minēta-
jiem Pašvaldības finansējuma veidiem un apjomiem.

17. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai 
preču piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata.

V. Pašvaldības finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs
Pašvaldībā reģistrētām sporta komandām, kas reģistrētas kā biedrības
18. Pašvaldība, īstenojot Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. apakšpunktā 

noteiktās tiesības sekmēt sporta organizāciju, t. sk. sporta komandu, kas 
reģistrēta kā biedrība, un sporta klubu (turpmāk tekstā – Sporta organizā-
cija) darbību, var piešķirt finansējumu, ja vismaz 80% Sporta organizācijas 
komandu dalībnieku dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

19. Lai Sporta organizācijas komanda tiktu reģistrēta Inčukalna novada spor-
ta komandu reģistrā, komandas pilnvarots pārstāvis iesniedz Pašvaldībai 
komandas dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarē-
tā dzīvesvieta, komandas treniņu laiki un vieta, treneris, kurš nodrošina 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības trenera darba 
veikšanai (sporta sertifikāts, interešu izglītības programmas licence attie-
cīgajā sporta veidā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra 
noteikumiem Nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību 
un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”)).

20. Pašvaldības finansējumu Pašvaldībā reģistrētām Sporta organizāciju ko-
mandām var piešķirt šādiem mērķiem:

20.1. biedru maksas segšanai.
20.2. sporta sacensību dalības maksas segšanai;
20.3. sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem vienu reizi divos  

gados; 
20.4. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
20.5. sporta inventāra iegādei vienu reizi divos gados;
20.6. sporta pasākumu un sacensību organizēšanai;
20.7. sporta nometņu izmaksu segšanai.

21. Šo noteikumu 20. punktā norādītajiem mērķiem Sporta organizācijām var 
piešķirt Pašvaldības finansējumu pēc šādiem kritērijiem:

21.1. Sporta organizācija ir organizējusi regulāras (ne retāk kā divas reizes 
nedēļā) no septembra līdz maija beigām sporta nodarbības bērniem un 
jauniešiem;

21.2. Sporta organizācijas komandās jābūt ne mazāk kā 20 trenējamo bēr-
nu un jauniešu, kā arī komandā ir ne mazāk kā 80% Inčukalna novada 
iedzīvotāji;

21.3. Sporta organizācija organizē sporta pasākumus Inčukalna novadā 
un nodrošina savu audzēkņu dalību šajos pasākumos, kā arī iesais-
ta savus audzēkņus sporta pasākumos ārpus treniņu programmas, 
nodrošinot audzēkņu dalību sacensībās, konkursos, novada svētku 
programmās;

21.4. iegūtas vietas iepriekšējā sezonā un izvērtējot komandas sasniegumus 
pēc šādiem kritērijiem:

Latvijas mēroga sacensībās Starptautiska mēroga sacensībās,
kurās piedalās ne mazāk kā 5 valstis

1.–3. vieta: EUR 400,00
4.–8. vieta: EUR 300,00

1.–3. vieta: EUR 600,00
4.–12. vieta: EUR 400,00

22. Sporta organizācija kopā gadā var saņemt tikai vienu no noteikumu 
20. punktā minētajiem Pašvaldības finansējuma veidiem un apjomiem.

23. Piešķirta Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz Pašvaldības un 
Sporta organizācijas noslēgta finansējuma līguma pamata. Finansējuma 
līgumā tiek paredzēta finansējuma izmaksas kārtība un Sporta organi-
zācijas kā finansējuma saņēmēja pienākums līguma noteiktajā termiņā 
iesniegt Pašvaldībai atskaiti par finansējuma izlietošanu, pievienojot tai 
izdevumus attaisnojošus dokumentus.

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,  LV-2141, tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv

NOTEIKUMI
Inčukalnā

2018. gada 19. decembrī          Nr. 6/2018 protokols Nr. 17-3.§.

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā
Izdoti, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. apakšpunktu, Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumiem 

Nr. 77  „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”

Turpinājums 6. lpp. ‣
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI DECEMBRĪ

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS!

Valsts ieņēmumu dienests infor-
mē, ka 2017. gada 7. novembrī ir 
izdoti Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 654 „Grozījumi Ministru kabi-
neta 2001. gada 31. jūlija noteiku-
mos Nr. 336 „Noteikumi par attais-
notajiem izdevumiem par izglītību 
un ārstnieciskajiem pakalpoju-
miem”” (turpmāk – noteikumi), kas 
2017. gada 10. novembrī publicēti 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis” Nr. 224 (6051) un stājās spē-
kā 2018. gada 1. janvārī. Grozījumi 
veikti saistībā ar Saeimā 2017. gada 
28. jūlijā pieņemto likumu „Grozī-
jumi likumā „Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli””, kas stājās spēkā 
2018. gada 1. janvārī.

Katras personas iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa attaisnotie izdevumi 
nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 
gada ar nodokli apliekamā ienāku-
ma lieluma un ne vairāk kā 600 eiro 
gadā. Tie ir:

•	 izdevumi par izglītību; 
•	 izdevumi par medicīnas un ārst- 

nieciskajiem pakalpojumiem;
•	 veselības apdrošināšanas prē-

mijas maksājumi; 
•	 ziedojumi vai dāvinājumi bu-

džeta iestādei vai Latvijas Re-
publikā reģistrētai biedrībai, 
nodibinājumam, reliģiskajai or-
ganizācijai vai to iestādei, kurai 
piešķirts sabiedriskā labuma or-
ganizācijas statuss; 

•	 ziedojumi vai dāvinājumi politis-
kajai partijai vai politisko partiju 
apvienībai.

Noteikumos noteikts, ka ierobe-
žojums ir attiecināms uz visiem 
attaisnotajiem izdevumiem, tai 
skaitā izdevumiem par operāci-
jām, zobārstniecības pakalpoju-
miem (ieskaitot zobu protezēšanu), 
endoprotēžu un citu veidu ar cil-
vēka organismu savienotu protēžu 
izgatavošanu un iegādi, kā arī par 

olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, 
izmantojot punkciju).
Izdevumu pārsnieguma daļu ir tie-
sības attiecināt uz nākamajiem trim 
gadiem hronoloģiskā secībā. Pār-
snieguma summu atskaita no aplie-
kamā ienākuma katrā no nākama-
jiem trim gadiem pēc attiecīgā gada 
attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, 
ievērojot izdevumu ierobežojumu.
Pārsnieguma daļu, kas izveidoju-
sies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 
2017. gadā, drīkst attiecināt uz 
nākamajiem pieciem gadiem hrono-
loģiskā secībā, vispirms atskaitot 
taksācijas gada izdevumus un ievē-
rojot, ka katrā nākamajā gadā at-
skaitāmais kopējais attaisnoto iz-
devumu apmērs nedrīkst pārsniegt 
izdevumu ierobežojumu.

2017. gada 14. novembrī.
Informāciju sagatavoja

Valsts ieņēmumu dienesta
 Nodokļu pārvalde

Attaisnotie izdevumi par izglītību 
un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, 
sākot ar 2018. gadu

Par SIA „West Solutions” piedā-
vājumu. Dome nolemj: 
slēgt sadarbības līgumu ar SIA 
„West Solutions” par projekta līdzfi-
nansējumu 289,00 EUR apmērā no 
pārvaldes līdzekļiem. Slēgt sadarbī-
bas līgumu uz vienu gadu. Lēmuma 
kontroli uzdot Inčukalna novada do-
mes izpilddirektoram. 

Par līdzfinansējumu Inčukalna no-
vada Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem. Dome nolemj: 
iekļaut Inčukalna novada pašval-
dības 2019. gada budžeta projektā 
pašvaldības finansējumu 560,00 
EUR apmērā Inčukalna novada Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņu 
dalībai vasaras nometnē „Muzicē-
sim kopā” no 2019. gada 4. augusta 
līdz 11. augustam. Lūgt Krimuldas 
un Limbažu jauniešu Simfoniskā 
orķestra atbalsta biedrībai organi-
zēt koncertu arī Inčukalna novadā. 
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 
novada domes izpilddirektoram. 

Par noteikumu „Par pašvaldības 
atbalstu sporta veicināšanai Inču-
kalna novadā” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par paš- 
valdībām” 15. panta pirmās daļas 
6. punktu, ka viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sportu, un 41. panta pirmā da-
ļas 2. punktu, ka pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus 
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 
dome nolemj: pieņemt noteikumus 
„Par pašvaldības atbalstu sporta 
veicināšanai Inčukalna novadā”.

Par SIA „Little More” iesniegumu. 
Dome nolemj: 
slēgt ar SIA „Little More” līgu-
mu par PII „Jancis” telpas nomu 
no 2018. gada 1. oktobra līdz 
2019. gada 31. maijam. Maksa par 
telpu nomu tiek noteikta 2,13 EUR 
+ PVN apmērā par vienu stundu. Ie-
stādes vadītājai veikt kontroli par 
nomas maksas nomaksu. Lēmuma 
kontroli uzdot Inčukalna novada do-
mes izpilddirektoram. 

Par finansējuma piešķiršanu Re-
ģionālās pašvaldības policijas 
uzdevumu veikšanai 2019. un  
2020. gadā. Dome nolemj: 
finansējums par 2018. gada 
11. janvāra pārvaldes uzdevu-
mu deleģēšanas līgumā Nr. 18-
0009/2018 noteikto uzdevumu 
veikšanu laikā no 2019. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. de-
cembrim (ieskaitot) tiek noteikts 
196 296,00 EUR (viens simts de-
viņdesmit seši tūkstoši divsimt 
deviņdesmit seši eiro, 00 centu) 
apmērā. Uzdot Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājam A. Nali-
vaiko slēgt vienošanos par izmai-
ņām pārvaldes uzdevumu deleģē-
šanas līgumā Nr. 18-00009/2018. 
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 

novada domes priekšsēdētājam 
A. Nalivaiko. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar biedrību „Inčukalna Brīvprātī-
go ugunsdzēsēju biedrība”. Dome 
nolemj: 
iekļaut Inčukalna novada pašval-
dības 2019. gada budžeta projektā 
pašvaldības finansējumu 18 725,00 
EUR apmērā. Pēc Inčukalna novada 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
apstiprināšanas slēgt deleģēša-
nas līgumu (pielikums) ar biedrību 
„Inčukalna Brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrība”, reģistrācijas 
Nr. 40008209457, juridiskā adrese: 
Zvaigžņu iela 22, Inčukalns, Inču-
kalna pagasts, Inčukalna novads, 
LV-2141, par no likuma „Par paš- 
valdībām” 15. panta pirmās daļas 
18. punktā noteiktās pašvaldības 
autonomās funkcijas – piedalīties 
civilās aizsardzības pasākumu no-
drošināšanā – izrietošu Inčukalna 
novada pašvaldības kompetencē 
esošu pārvaldes uzdevumu izpildi 
Inčukalna novada administratīvajā 
teritorijā: nodrošināt specializētās 
ugunsdzēsības mašīnas un koman-
das operatīvās gatavības režīmu –  
24 stundas diennaktī; uzturēt ope-
ratīvo Inčukalna Brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrības izsaukuma numu-
ru; veikt ugunsgrēku dzēšanu (sa-
darbībā ar Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu un Valsts meža 
dienestu); sniegt atbalstu opera-
tīvajiem un avārijas dienestiem 
reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu veikšanā 
katastrofas gadījumā; nepiecieša-
mības gadījumā evakuēt iedzīvotā-
jus no katastrofas apdraudētajām 
vai skartajām teritorijām; nepiecie-
šamības gadījumā nodrošināt darba 
un sadzīves apstākļus katastrofu 
novēršanā un to seku likvidēšanā 
pieaicinātajam citu administratī-
vo teritoriju, valsts un citu valstu 
glābšanas dienestu personālam; 
u. c. Lēmuma 2. punktā deleģēto 
pārvaldes uzdevumu izpildes ter-
miņš ir no 2019. gada 1. janvāra līdz 
2019. gada 31. decembrim.

Par Inčukalna novada pašvaldības 
Ētikas komisijas un tās nolikuma 
apstiprināšanu. Dome nolemj: 
ievēlēt Inčukalna novada pašvaldī-
bas Ētikas komisiju trīs cilvēku sa-
stāvā: SIA „Vangažu namsaimnieks” 
valdes priekšsēdētājs Māris Keišs; 
Vangažu Kultūras nama vadītāja 
Ingūna Zirne; zemes ierīkotāja Sin-
tija Veinberga. Pieņemt Inčukalna 
novada pašvaldības Ētikas komisi-
jas nolikumu.
U. c.

Ar pilnu domes sēdes protokola tek-
stu (ievērojot Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā noteikto) var 
iepazīties Inčukalna novada pašval-
dības mājaslapā www.incukalns.lv 
sadaļā „Domes sēžu protokoli”. 

Sēdes protokols Nr. 17 Inčukalna novadā, 
Vangažos, Meža ielā 1, 2018. gada 19. decembrī.

2018. gads ir aizskrējis, aizzibējis, 
aizskanējis, aizdunējis vienā brīniš-
ķīgā kultūras virpulī. Esam daudz 
paveikuši, kultūras nama skatuve 
ir ietērpusies jaunā kleitā, mūsu 
baltais nams ir ieguvis savas rak-
stu zīmes, varam griezt dančus un 
izdziedāt dziesmas uz bruģētās āra 
skatuves un pēc tam piesēst uz jau-
najiem āra soliem. 

Esam atstājuši Latvijas simtgades 
vēstījumu uz sienas, kura laipni atvē-
lēta grafiti mākslasdarbiem, esam ti-
kuši pie atpūtas parka nosaukuma –  
Strauta pļava, esam kopā svinēju-
ši Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienu, klājot baltus 
galdautus. Esam kopā stādījuši ro-
dodendrus, un Pasaules lielās talkas 
ietvaros Strauta pļava ir tikusi pie 
saviem laimes kokiem! Esam vis-
spilgtāko emociju gammu izdzīvojuši 
Dziesmu un deju svētkos. Ar bungu 
un dūdu grupu esam iedārdinājuši 
novada svētkus, ar lepnumu nosvinē-
juši pilsētas svētkus, Lāčplēša dienā 
godu esam atdevuši brīvības cīnītā-
jiem, ar patriotiski sirsnīgu koncertu 
esam godinājuši Latvijas valsti simt- 
gadē.
Parasti saka, ka Ziemassvētki ir tas 
laiks, kad labu domājam, labu sa-

2018. gads 
Vangažu Kultūras namā

kām un labu darām, bet es gribētu 
teikt, ka Vangažu Kultūras nams visa 
2018. gada garumā ir baudījis atbal-
stu un sapratni, cilvēku līdzdalību un 
darboties prieku. Tāpēc šodien saku 
milzīgu paldies visiem tiem, kuri ne-
savtīgi palīdzēja, lai iecerētais izdo-
tos. Paldies Inčukalna novada paš- 
valdībai, AS „Conexus Baltic Grid”, 
SIA „Woodcrafting”, AS „Tukuma 
piens”, Vangažu vidusskolai, Inču-
kalna novada mākslas skolai, pen-
sionāru padomei, amatnieku kopai, 
Ingūnai Lindei, Ilzei Kopmanei, Intai 
Teterei, Edmundam Ozolam, Mare-
kam Mottem, Ilmāram Miķelsonam, 

Igoram Purmalim, Ruslanam Karpo-
vam, „Bronze Bark”, Aleksandram 
Kolosovskim un viņa komandai, kul-
tūras nama kolektīvu vadītājiem, no-
vadniekiem Kristīnei Zilickai, Marinai 
Zlotņikovai, Vasilim Komanovskim, 
Līvai Indričevai un īpaši deju kolektī-
va „Ups” puišiem, un, protams, visai 
kultūras nama komandai.
Vienalga, no kurienes mēs nākam, 
kādā valodā runājam, pie kādas ticī-
bas piederam, – mēs visi esam šeit 
un tagad. Cilvēki, kuriem rūp sava 
vieta, drauga plecs un nākotne. 

Inguna Zirne n
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SIA „Ekspress Ādaži” (EA) informē, 
ka no šā gada 11. februāra EA apkal-
potajos maršrutos sods par braukša-
nu sabiedriskajā transportā bez bi-
ļetes vai braucienam nederīgu biļeti 
būs 22 eiro (šobrīd – 20 eiro).

Šādu lēmumu ir pieņēmusi Sabied-
riskā transporta padome 2018. ga- 
da 16. novembrī, rosinādama „Au-
totransporta direkcijai” veikt iz-
maiņas, paredzot, ka līgumsoda 
minimālais apmērs par atrašanos 
sabiedriskajā transportā bez derī-
gas braukšanas biļetes ir 22 eiro, 
vienlaikus nepārsniedzot Ministru 
kabineta 2015. gada 28. augusta 

noteikumu Nr. 599 „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu snieg-
šanas un izmantošanas kārtība” 
114. punktā noteikto maksimālo 
apmēru 71,14 eiro.
EA atgādina, ka katra reisa liet-
derība tiek mērīta pēc izsniegto 
biļešu skaita. Pasažiera pienākums 
ir pieprasīt biļeti un pārliecinā-
ties, vai norādītā informācija tajā 
ir pareiza. Biļete ir jāsaglabā līdz 
brauciena beigām. EA apkalpotajos 
maršrutos bagāžas biļetes cena ir 
20% no pilnas biļetes cenas.

Maija Lazdiņa, n 
SIA „Ekspress Ādaži”

Sabiedriskajā transportā 
būs bargāks sods par 
braukšanu bez biļetes 

Inčukalna novada Sociālais dienests 
informē, ka no 2019. gada 15. jan-
vāra līdz 2019. gada 20. februārim 
var saņemt pabalstu 1991. gada ba-
rikāžu dalībniekiem. 

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas 
Sociālajā dienestā Inčukalnā vai 

Vangažos pirmdienās no plkst. 9.00 
līdz 12.00 vai no plkst. 13.00 līdz 
19.00 vai ceturtdienās no plkst. 
8.00 līdz 12.00 vai no plkst. 13.00 
līdz 18.00 un jābūt izņemtai jauna-
jai 1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecībai, kas Sociālajā dienestā 
būs jāuzrāda.

!

PIEVĒRS UZMANĪBU! !

Inčukalna novada Sociālais dienests informē

Iestājoties intensīvam snigšanas 
periodam, Inčukalna novada dome 
un Vangažu pilsētas pārvalde lūdz 
automašīnu vadītājus neatstāt 
automašīnas vai citus transporta 
līdzekļus uz ielām visā Inčukalna 
novada teritorijā, jo tas ievērojami 

apgrūtina un kavē kvalitatīvu ielu 
un braucamās zonas attīrīšanu no 
sniega.

Oskars Kalniņš, n
Inčukalna novada domes 

izpilddirektors

Aktuāla informācija automašīnu vadītājiem 

‣ Sākums 4. lpp.
24. Ja Sporta organizācija kalendārā gada ietvaros nav īstenojusi noteikumu 20. punktā noteiktās prasības, Pašvaldībai ir tiesības nepiešķirt 

vai samazināt piešķirtā finansējuma apmēru. 
25. Sporta organizācijas vai komandas, kuras uzsākušas savu darbību Inčukalna novadā, pirmajā savas darbības gadā var pretendēt uz pašval-

dības atbalstu tikai sporta bāžu izmantošanai, ievērojot Inčukalna novada pašvaldības apstiprināto maksas pakalpojumu cenas.

VI. Informatīvais atbalsts
26. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kas organizē vai veic sporta aktivitātes Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā 

arī personas, kas ir Inčukalna novada iedzīvotāji un kas ir sasnieguši (individuāli vai komandā) ievērojamus rezultātus sporta aktivitātēs 
(gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes) (turpmāk tekstā – Pretendents). 

27. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā: 
27.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm, publiskiem pasākumiem u. c.) izvietošana Pašvaldības mājas-

lapā www.incukalns.lv un/vai Pašvaldības bezmaksas izdevumā „Novada Vēstis”; 
27.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana Pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv un/vai Pašvaldības bezmaksas izde-

vumā „Novada Vēstis”.
28. Pretendents iesniedz domei informāciju par plānotajām sporta aktivitātēm vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicēja-

mās informācijas tekstu.
29. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedzama vismaz desmit dienas pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne 

vēlāk kā trīs dienu laikā pēc rezultātu apkopojuma saņemšanas.

VI. Noslēguma jautājumi
30. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
31. Ar noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2014. gada 19. marta Inčukalna novada domes nolikumu „Par pašvaldības atbal-

stu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” (protokols Nr. 6-54§).
A. Nalivaiko, domes priekšsēdētājs 

Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā

INFORMĀCIJA!

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pār-
vades gāzesvadiem ir noteiktas eks-
pluatācijas un drošības aizsargjoslas. 
Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais 
uzdevums ir nodrošināt pārvades gā-
zesvada efektīvu un drošu ekspluatā-
ciju un attīstības iespējas. Savukārt 
drošības aizsargjoslu galvenais uz-
devums ir nodrošināt vides un cilvēku 
drošību šo objektu ekspluatācijas lai-
kā un iespējamo avāriju gadījumā, kā 
arī pašu objektu un to tuvumā esošo 
objektu drošību.

1. Ekspluatācijas aizsargjos-
las
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
22. pantu ekspluatācijas aizsarg- 
joslas ap gāzesvadiem, gāzap-
gādes iekārtām un būvēm, gāzes 
noliktavām un krātuvēm tiek no-
teiktas, lai nodrošinātu gāzesva-
du, gāzapgādes iekārtu un būvju, 
gāzes noliktavu un krātuvju eks-
pluatāciju. Pārvades gāzesvadiem 
un to objektiem ir noteiktas šādas 
ekspluatācijas aizsargjoslas:
•	 gar gāzesvadiem ar spiedienu vai-

rāk par 1,6 megapaskāliem eks-
pluatācijas aizsargjoslas veido ze-
mes gabals un gaisa telpa, ko noro-
bežo nosacītas vertikālas virsmas 
katrā pusē no gāzesvada ass –  
15 metru attālumā no gāzesvada 
ass;

•	 ap gāzes regulēšanas stacijām 
ekspluatācijas aizsargjoslas vei-
do zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas ārpus šo objektu būvju 
ārsienām, iežogojuma vai no-
robežojošām konstrukcijām – 6 
metru attālumā;

•	 ap pretkorozijas elektroķīmis-
kās aizsardzības iekārtu anodu 
zemējumiem – 4 metru attālumā 
zemējuma kontūras.

2. Drošības aizsargjoslas
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
322. pantu drošības aizsargjoslas 
ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 
1,6 megapaskāliem, ap gāzes re-
gulēšanas stacijām, gāzes regulē-
šanas punktiem, gāzes mērīšanas 
stacijām, dabasgāzes kompresoru 
stacijām, dabasgāzes savākšanas 
punktiem, gāzes krātuvju urbu-
miem, sašķidrinātās ogļūdeņražu 
gāzes noliktavām, krātuvēm un 
uzpildes stacijām, sašķidrinātās 
ogļūdeņražu gāzes balonu nolikta-
vām un tirdzniecības punktiem, au-
tomobiļu gāzes uzpildes stacijām 
nosaka, lai samazinātu iespējamo 
negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo 
ietaišu un būvju avārijas gadījumā. 
Pārvades gāzesvadiem un to ob-
jektiem ir noteiktas šādas drošības 
aizsargjoslas:

2.1.    ap gāzesvadiem, gāzes regu-
lēšanas stacijām un gāzes mērīša-
nas stacijām – drošības aizsargjos-
las veido zemes gabals un gaisa 
telpa, ko norobežo nosacītas verti-
kālas virsmas katrā pusē no gāzes-
vada ass vai nosacītas vertikālas 
virsmas ārpus šo objektu būvju ār-
sienām, iežogojuma vai norobežo-
jošām konstrukcijām, gāzesvadam 
ar diametru:
•	 līdz 300 mm – 75 metru attālu-

mā,
•	 no 300 mm līdz 600 mm – 125 

metru attālumā,
•	 no 600 mm līdz 800 mm – 150 

metru attālumā;
2.2.  ap gāzesvadiem ar spiedienu 
virs 1,6 megapaskāliem un gāzes 
regulēšanas un mērīšanas staci-
jām, ja šie gāzesvadi un šīs staci-
jas izbūvētas vai rekonstruētas pēc 
2002. gada 1. septembra, drošības 
aizsargjosla tiek noteikta ar būv-
projekta aprēķinu, bet ne mazāk kā:
1) 25 metri no gāzesvada ass – ap 
gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 
megapaskāliem,
2) 100 metri – ap gāzes regulēšanas 
un mērīšanas stacijām.
Plašāk par ierobežojumiem gā-
zesvadu un to objektu drošības 
aizsargjoslās iespējams lasīt paš- 
valdības mājaslapā www.incu-
kalns.lv sadaļā „Būvvalde”. 

Par pārvades gāzesvadu 
un to objektu aizsargjoslām, 
saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem aizsargjoslās
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Pērnā gada nogalē Inčukalna nova-
dā tika izveidota florbola entuziastu 
kustība „Hincenberga”, kas īsi pēc 
tās neformālās dibināšanas jau pulcē 
gan vietējos iedzīvotājus, gan vairā-
kus spēlētājus no Siguldas, Raganas 
un pat Rīgas, stāsta iniciatīvas aiz-
sācējs Dainis Guks.

Dodot novada iedzīvotājiem un 
viesiem vēl vienu brīvā laika pava-
dīšanas iespēju, ir radīts veids, kā 
ģimenēm laiku pavadīt kopā, jo uz 

florbola treniņiem, kas vismaz rei-
zi nedēļā notiek Inčukalna novada 
Sporta kompleksā Zvaigžņu ielā 2a, 
tiek aicināti spēlētāji neatkarīgi no 
vecuma, dzimuma un pieredzes.
Florbols ir komandu sporta veids, 
kas līdzīgs hokejam, un tiek spē-
lēts telpās ar plastikāta nūjām un 
bumbiņu. Spēles uzdevums ir rai-
dīt bumbiņu pretinieku vārtos. Uz 
laukuma vienlaicīgi spēlē divas ko-
mandas – katrā pa pieciem lauku-
ma spēlētājiem un viens vārtsargs.  

Ņemot vērā sporta veida popula-
ritāti, dažādu turnīru organizatori 
pieļauj arī citas variācijas (trīs pret 
trīs, ar samazinātu laukumu un vār-
tiem u. tml.).
Plašāka informācija par Inčukalna 
florbola entuziastu kustības „Hin-
cenberga” aktivitātēm un treniņu 
grafiku pieejama „Facebook” lapā – 
www.facebook.com/gridasbumba.

Florbola entuziastu kustība 
„Hincenberga” n

Novadniekus aicina pievienoties 
florbola entuziastu kustībai

No 21. līdz 31. janvārim Vangažu un 
Inčukalna bibliotēkā norisinās Aiz-
māršīgo lasītāju dienas. Tas nozīmē, 
ka šajā laikā lasītāji, kuru grāmatu 
plauktos jau ilgāku laiku „aizķēru-
sies” kāda bibliotēkas grāmata, var 
to nodot bez kavējuma naudas.

Bibliotēkas atgādina, ka jebkuram 
reģistrētam bibliotēkas lasītājam 
ir iespēja tiešsaistē sekot līdzi pa-

ņemto grāmatu nodošanas termi-
ņam un pagarināt to, kā arī pasūtīt 
vai rezervēt nepieciešamos izde-
vumus. Lai pieslēgtos bibliotēkas 
e-kopkatalogam, kas pieejams mā-
jaslapas www.incukalns.lv sadaļā 
„Kultūra” – „Bibliotēkas” – „Inču-
kalna bibliotēka” vai „Vangažu bib-
liotēka”, savā bibliotēkā jāsaņem 
autorizācijas rīki – lietotāja vārds 
un parole.

Novada bibliotēkās notiek 
Aizmāršīgo lasītāju dienas

No 17. līdz 20. janvārim Gaujas Nacio-
nālā parka tūrisma biedrība kopā ar 
Rīgas Tūrisma attīstības biroju („Live 
Rīga”) un Jūrmalas pilsētas domi pie-
dalījās starptautiskajā tūrisma izstā-
dē Somijā „Matka Nordic Travel Fair 
2019”, kas ir lielākā Ziemeļvalstu tū-
risma izstāde. 

Mērķis bija sekmēt Gaujas Nacionālā 
parka zīmola „Enter Gauja” atpazīs-
tamību, kā arī sadarbībā ar Rīgu un 
Jūrmalu mudināt ceļotājus izvēlēties 
plašākas ceļojumu programmas un 
atvēlēt ceļojumam uz Latviju ilgā-
ku laika posmu. Izstādes apmeklē-
tāji varēja saņemt informāciju par 
dabas un aktīvā tūrisma iespējām 
Gaujas Nacionālajā parkā un iepazī-
ties ar mobilo lietotni „Enter Gauja”, 

kas aizstāj drukāto tūrisma ceļvedi. 
2018. gadā šo izstādi apmeklēja ap 
65 tūkstošiem interesentu un tajā 
piedalījās vairāk nekā 900 dalībnie-
ku no 83 pasaules valstīm. Kā rāda 
Centrālās statistikas pārvaldes dati, 
somu tūristu skaits Latvijā pakāpe-
niski pieaug. 
Ar dalību izstādē „Matka 2019” Gau-
jas Nacionālā parka tūrisma biedrība 
aizsāk izstāžu sezonu. Kopumā plā-
nots piedalīties četrās izstādēs So-
mijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā, 
izstādē „Balttour 2019”. 
Nacionālā parka teritorijā esošās 
pašvaldības – Siguldas, Cēsu, Val-
mieras, Līgatnes, Amatas, Pārgau-
jas, Kocēnu, Priekuļu un Inčukalna –  
kopš 2012. gada īsteno stratēģiju 
Gaujas Nacionālā parka kā vienota 

tūrisma galamērķa veicināšanai. Šajā 
gadā zīmols „Enter Gauja” tiks popu-
larizēts Somijā, Lietuvā un Igaunijā.
Gaujas Nacionālā parka tūrisma 
biedrība piedalījās starptautiskajā 
tūrisma izstādē „Matka Nordic Tra-
vel Fair 2019” saskaņā ar 2018. ga- 
da 4. oktobrī noslēgto līgumu  
Nr. SKV-L-2018/179 ar v/a „Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra” 
par „Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšanu” un noslēgto līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentū-
ru par projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/009 
„Gaujas Nacionālā parka tūrisma 
klastera attīstības 2. posms” reali-
zāciju.

Inga Šķendere, n
Gaujas Nacionālā parka 

tūrisma biedrība

„Enter Gauja” popularizēts 
lielākajā Ziemeļvalstu tūrisma izstādē

„Ēnu diena” šogad norisināsies 
13. februārī. Lai skolu jaunatnei piedā-
vātu pēc iespējas plašāk iepazīties ar 
profesiju daudzveidību Latvijā, darba 
devēji – uzņēmumi, organizācijas un 
iestādes – līdz 30. janvārim aicināti 
reģistrēt pieejamās vakances portā-
lā www.enudiena.lv. Savukārt jau no 
14. janvāra vakancēm var pieteikties 
potenciālie „ēnotāji” – skolēni.
Šogad „Ēnu dienas” mērķis ir atklāt 
profesiju daudzveidību dažādos uz-
ņēmumos, aicinot jauniešus skatīties 
plašāk un iedziļināties kontekstā. 
Plānots, ka „Ēnu dienas” laikā sko-
lēni varēs iepazīties ar prasmēm un 
zināšanām, kas nepieciešamas kon-
krētiem speciālistiem, lai viņi varētu 
veidot veiksmīgu karjeru, kā arī atklāt 
visdažādākās iespējas, ko sniedz pro-
fesionālas zināšanas, informē aģen-
tūra „Leta”.

Skolēni var pieteikties 
„Ēnu dienas” vakancēm 
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Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787. 

Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. 
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E–pasts: novada.vestis@incukalns.lv, 
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Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

PASĀKUMI

Vangažu Kultūras nama 
pasākumi
• 1. februārī plkst. 10.00 Val-

mieras teātra apvienības „Ods 
un valis” izrāde bērniem „Trīs 
sivēntiņi un vilks”. Režisors Kriš-
jānis Salmiņš. Ieeja 4 eiro.

• 1. februārī plkst. 19.00 estrā-
des deju grupas „Ciprese” kon-
certs. Ieeja brīva.

• 9. februārī plkst. 18.00 kon-
certs „Mīlestības pinekļos”. Pie-
dalās vidējās paaudzes tautas 
deju kolektīvs „Augšup” un drau-
gi. Ieeja 2 eiro. No plkst. 21.00 
atpūtas vakars. Ieeja ar ielūgu-
miem – 5 eiro.

• 16. februārī plkst. 16.00  
25 gadi Vangažu ukraiņu kultū-
ras biedrībai. Dziesmas, dejas, 
humors. Ieeja brīva.

Inčukalna Tautas nama 
pasākumi
• Sestdien, 9. februārī, plkst. 

14.00–18.00 novada senioru 
gada balle. Jūs sagaida omulīga 
tikšanās ar dziedošajām māsām 
Legzdiņām, kā arī patīkamas sa-
runas pie svētku galda. Visi mīļi 
aicināti!

Uz pasākumu var nokļūt ar autobu-
su plkst. 13.00 pa maršrutu Gauja–
Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–Van-
gažu „Brālis”–„Sēnīte”–Inčukalns.
• Trešdien, 20. februārī, plkst. 

18.00 ģimenes animācijas filma 
„Jēkabs, Mimmi un runājošie 
suņi”. Ieeja 2 eiro.

• Sestdien, 23. februārī, plkst. 
17.00 kora mūzikas koncerts. 
Uzstājas Inčukalna jauktais koris 
„Mežābele” un dziedošie draugu 
kolektīvi. Ieeja 2 eiro.

• Trešdien, 27. februārī, plkst. 
19.30 Inčukalna amatierteātra 
kamerizrāde „2+” pēc A. Šafera, 
T. Viljamsa un D. Mameta darbu 
motīviem. Režisors Ģirts Sils. 
Lomās: Zinta Nolberga, Ieva 
Kalniņa, Jānis Liepiņš, Armands 
Pētersons un Jevgenijs Gra-
hoļskis. Izrāde pieaugušajiem. 
Ieeja 2 eiro.

Ikkatru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi 
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis –
Viņu dāvātais maigums un smaids!

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic 
janvārī dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus!

Personām ar invaliditāti informatīva tikšanās 
2019. gada 29. janvārī plkst. 11.00 Inčukalna invalīdu 
biedrībā „Mūsmājas” Plānupes ielā 15-2, Inčukalnā, 

Inčukalna novadā, LV-2141.

Darba kārtībā: prezentācija par profesionālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu par valsts budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti un prog-
nozējamu invaliditāti, individuālas konsultācijas potenciālajiem profe-
sionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālās rehabilitācijas 
jomu pārstāvēs Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas ve-
cākā eksperte Marika Sermule.


