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KOMENTĀRS

Jaunais mācību gads ir sācies

Svinīgi sveicam Inčukalna  
novada pirmklasniekus, visus 
skolēnus, viņu vecākus, pe-
dagogus, sākot jauno mācību 
gadu!
Lai veiksmīgs jaunais mācību 
gads visiem, kas mācās. Lai 
jums nekad neaptrūkst prieka 
mācīties, jo tas, ko cilvēks ie-
mācās, pieder viņam uz mūžu 
un to neviens un nekad nevar 
atņemt. 

Izglītība ir labākais ieguldījums 
mūsu nākotnē. 
Vecākiem un skolotājiem no-
vēlam daudz enerģijas un ne-
atlaidības, sapratni, mīlestību 
un pateicību. Lai kopīgiem 
spēkiem izdodas sasniegt iz-
virzītos mērķus un godam nest 
Inčukalna novada vārdu.

Ludmila Vorobjova,  
priekšsēdētāja vietniece 

Laime dodas rokā tikai gudriem cilvēkiem. 
Jo vairāk cilvēks zina, jo skaidrāk un asāk viņš 
saskata pasaules skaistumu tur, kur to nekad 
nepamana cilvēks ar trūcīgām zināšanām.

 /K. Paustovskis/
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Cienījamie 
Inčukalna iedzīvotāji!

Vēlreiz apsveicu visus skolniekus, vecākus 
un skolotājus ar jaunā mācību gada sākumu! 
Septembris ir jauns darba cēliens ne tikai sko-
lēniem un studentiem, bet arī sabiedrībai ko-
pumā. Aizvadot patīkamās atvasaras dienas 
vēlos vērst jūsu uzmanību uz dažām Inčukalna 
novada aktualitātēm. 
Šobrīd tiek uzsākti gājēju celiņa bruģēšanas 
darbi Vangažos, posmā no Siguldas iela 1a līdz 
garāžām. Vangažos norit arī upes krasta stipri-
nāšanas darbi. Novada izglītības iestādēs, sko-
lās un bērnudārzos ir pabeigti siltināšanas un 
kosmētiskie remontdarbi. Tuvākajā laikā viens 
no vērienīgākajiem projektiem novada teritori-
jā būs Gaujas ielas, Vangažos rekonstrukcija. 
Šobrīd Gaujas ielas ceļu remontdarbu projekts 
ir saskaņošanas stadijā. Ir pabeigti projektēša-
nas darbi Parka ielas un Kļavu ceļa remontdar-
biem, šobrīd norit iepirkuma procedūra, pēc ku-
ras rezultātiem būs zināms vai budžeta līdzekļi 
pietiks abiem projektiem. Tuvojoties apkures 
sezonai aicinu iedzīvotājus pievērst uzmanību 
dūmvadu tīrīšanai un apkures ierīču pārbaudei.
Vēlos atgādināt, ka ir sākusies pretendentu 
izvirzīšana titula “Goda Novadnieks” piešķir-
šanai. Šogad balsošana ilgs līdz 30. septem-
brim. Mūsu novadā dzīvo daudz cilvēku, ar 
kuru darbiem un dzīves gājumu mēs visi varam 
lepoties, jo tieši viņi ir veidojuši Inčukalna no-
vadu tādu, kāds tas ir šodien. Paralēli aicinu 
iedzīvotājus informēt pašvaldību, un, uz epas-
tu: dome@incukalns.lv, līdz 30. septembrim, ie-
teikt Inčukalna novada cilvēkus vai kolektīvus, 
kuri  veikuši nozīmīgus sasniegumus kultūras, 
sporta, izglītības vai kādā citā sabiedrībai 
svarīgā jomā, lai mēs novembrī, valsts svētku 
laikā, varētu šīs personas godināt, izsniedzot 
atzinības rakstus. 
Nobeigumā, sagaidot zeltaino rudeni, novēlu 
mums visiem labu veselību, panākumus darbos 
un možu garu. Būsim lepni par savu novadu un 
veidosim to skaistu un mājīgu! Tas viss ir mūsu 
pašu rokās!

Aivars Nalivaiko,  
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI AUGUSTĀ

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ № 4
Инчукалнский край
1 августа 2017 года

Об утверждении Положения о комиссии 
по административным нарушениям Ин-
чукалнского края и комиссии по админи-
стративным нарушениям Инчукалнского 
края. Открытым голосованием: ЗА «11» 
голосов: А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулни-
екс, А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондра-
хин, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, 
Е. Сергеев, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; 
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «2» голоса: И. Бер-
натс, Я. Лиепиньш, в голосовании не при-
нимает участие М. Яунупс. Дума решила: 
утвердить Положение о комиссии по адми-
нистративным нарушениям Инчукалнского 
края. Вступает в силу с 03.08.2017.

О кандидате члена в Совет развития Риж-
ского региона планирования. Открытым 
голосованием: ЗА «8» голосов: Я. Бункус, 
А. Цирулниекс, С. Калныньш, П. Кондра-
хин, А. Наливайко, Л. Неймане, Е. Сергеев, 
Л. Воробьёва; ПРОТИВ – «2» голоса – 
И. Бернатс, М. Яунупс; ВОЗДЕРЖАВШИ-
ЕСЯ – «4» голоса: С. Розите, А. Фрейма-
не, А. Блаус, Я. Лиепиньш. Дума решила: 
выдвинуть и согласовать кандидатуру 
председателя думы Инчукалнского края 
Айварса Наливайко в качестве кандидата 
от самоуправления Инчукалнского края 
для работы в Совете развития Рижского 
региона планирования.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 5
Инчукалнский край, 
Вангажи, улица Межа, 1,
16 августа 2017 года

О заявлении товарищества «Центр разви-
тия детей и молодёжи «Sport Star». Откры-

тым голосованием: ЗА «8» голосов: 
Я. Бункус, А. Цирулниекс, С. Калныньш, 
П. Кондрахин, А. Наливайко, Л. Неймане, 
Е. Сергеев, А. Шица, ПРОТИВ – «2» го-
лоса – И. Бернатс, М. Яунупс; ВОЗДЕР-
ЖАВШИЕСЯ – «3» голоса: С. Розите, 
А. Фреймане, А. Блаус. Дума решила: про-
должить срок действия договора об услу-
гах № 15–0014/2015 о выполнении обя-
занностей должности тренера по водному 
поло до 31 декабря 2017 года.

О концертмейстере коллектива средне-
го поколения латышских народных тан-
цев «U.P.S.». Открытым голосованием: 
ЗА «11» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, 
А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, 
С. Калныньш, П. Кондрахин, А. Наливайко, 
Л. Неймане, Е. Сергеев, А. Шица, ПРОТИВ – 
нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос: 
С. Розите. Я. Бункус в голосовании не 
принимает участие, согласно первой ча-
сти статьи 11 закона «Об устранении кон-
фликта в деятельности государственных 
должностных лиц», дума решила: учредить 
с 1 октября 2017 года должность «Концерт-
мейстер коллектива среднего поколения 
латышских народных танцев» и утвердить 
почасовую должностную ставку концерт-
мейстера в размере EUR 5,25, и оплачивать 
12 часов в месяц. 

О присуждении денежной награды Инчу-
калнскому духовому оркестру за выдаю-
щиеся достижения в культуре. Открытым 
голосованием: ЗА «12» голосов: И. Бер-
натс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, 
А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, 
П. Кондрахин, А. Наливайко, Л. Неймане, 
С. Розите, А. Шица; ПРОТИВ – нет, ВОЗ-
ДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос: Е. Сергеев. 
Дума решила: выделить Инчукалнскому 
духовому оркестру денежную награду в 
размере EUR 200,00. 

О предоставлении бесплатных обедов 
ученикам 7–ых классов образовательных 
учреждений самоуправления Инчукалн-
ского края. Открытым голосованием: 
ЗА «13» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, 
Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, 
М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, 
А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, 
Е. Сергеев, А. Шица; ПРОТИВ – нет, ВОЗ-
ДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила: 
предоставлять бесплатные обеды без 
оценки материального положения семьи, 
ученикам 7–ых классов образовательных 
учреждений самоуправления Инчукалн-
ского края с 1 сентября 2017 года. Сред-
ства для финансирования бесплатных 
обедов предусмотреть из бюджета само-
управления.

Об аренде зала по улице Парка, 2, в 
Вангажи. Открытым голосованием: 
ЗА «13» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, 
Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, 
М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, 
А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, 
Е. Сергеев, А. Шица; 
ПРОТИВ – нет, ВОЗ-
ДЕРЖАВШИЕСЯ – 
нет. Дума решила: 
заключить с лицом 
договор об арен-
де помещения № 
98, расположенном 
по улице Парка, 2, 
в Вангажи, Инчу-
калнском крае, на 
срок до 31 мая 2018 
года. Плата за аренду 
помещений устанавли-
вается EUR 4,27 + НДС за один час. 
Контроль за выполнением решения 
возложить на руководителя управле-
ния города Вангажи думы Инчукалн-
ского края Юриса Якубовскиса.

Об уточнении обязательных правил 
думы Инчукалнского края № 8/2017  
от 19 июля 2017 года «Изменения к обяза-
тельным правилам думы Инчукалнского 
края № 17/2009 от 16 декабря 2009 года 
«О предоставлении льгот плательщикам 
налога на недвижимость»». Открытым 
голосованием: ЗА «13» голосов: И. Бер-
натс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, 
А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, 
П. Кондрахин, А. Наливайко, Л. Нейма-
не, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, ПРО-
ТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. 
Дума решила: утвердить уточнённую 
редакцию правил думы Инчукалнско-
го края № 8/2017 от 19 июля 2017 года 
«Изменения к обязательным правилам 
думы Инчукалнского края от 16 декабря  
2009 года № 17/2009 «О предоставлении 
льгот плательщикам налога на недвижи-
мость»».                                              И другое.

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 4
Inčukalna novadā 
2017. gada 1. augustā

Par Inčukalna novada Administratīvo pār-
kāpumu komisijas nolikuma un Inčukalna 
novada Administratīvo pārkāpumu komisi-
jas apstiprināšanu. Atklāti balsojot: par – 
11 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrul-
nieks, A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondra-
hins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, 
J. Sergejevs, L. Vorobjova); pret – nav; 
atturas – 2 balsis (I. Bernats, J. Liepiņš); 
balsojumā nepiedalās M. Jaunups. Dome 
nolemj apstiprināt Inčukalna novada Admi-
nistratīvo pārkāpumu komisijas nolikumu. 
Stājas spēkā ar 03.08.2017.

Par Rīgas plānošanas reģiona Attīstības 
padomes locekļa kandidātu. Atklāti bal-
sojot: par – 8 balsis (J. Bunkus, A. Cīrul-
nieks, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivai-
ko, L. Neimane, J. Sergejevs, L. Vorobjova); 
pret – 2 balsis (I. Bernats, M. Jaunups); 
atturas – 4 balsis (S. Rozīte, A. Freimane, 
A. Blaus, J. Liepiņš). Dome nolemj izvirzīt un 
saskaņot Inčukalna novada domes priekšsē-
dētāju Aivaru Nalivaiko kā Inčukalna novada 
pašvaldības kandidātu darbam Rīgas plāno-
šanas reģiona Attīstības padomē.

SĒDES PROTOKOLS Nr. 5
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1 
2017. gada 16. augustā

Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības 
centra „Sport Star”” iesniegumu. Atklāti 
balsojot: par – 8 balsis (J. Bunkus, A. Cī-
rulnieks, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Na-
livaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, A. Šica); 
pret – 2 balsis (I. Bernats, M. Jaunups); 
atturas – 3 balsis (S. Rozīte, A. Freimane, 
A. Blaus). Dome nolemj pagarināt pakalpo-
juma līguma Nr. 15–0014/2015 par ūden-
spolo trenera amata pienākumu pildīšanu 
darbības termiņu līdz 2017. gada 31. de-
cembrim.

Par vidējās paaudzes latviešu tautas deju 
kolektīva „U.P.S.” koncertmeistaru. At-
klāti balsojot: par – 11 balsis (I. Ber-
nats, A. Blaus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, 
M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, 
A. Nalivaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, 
A. Šica); pret – nav; atturas – 1 balss 
(S. Rozīte); J. Bunkus balsojumā nepie-
dalās. Saskaņā ar likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 11. panta pirmo daļu dome nolemj 
izveidot no 2017. gada 1. oktobra amata 
vietu „Vidējās paaudzes latviešu tautas 

kolektīva koncertmeistars” un apstiprināt 
koncertmeistara amata atalgojuma stun-
das likmi 5,25 eiro apmērā, un apmaksāt 
12 stundas mēnesī.

Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna 
pūtēju orķestrim par izciliem sasniegumiem 
kultūrā. Atklāti balsojot: par – 12 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrul-
nieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, 
S. Rozīte, A. Šica); pret – nav; atturas – 
1 balss (J. Sergejevs). Dome nolemj pie-
šķirt Inčukalna pūtēju orķestrim naudas 
balvu 200,00 eiro apmērā.

Par brīvpusdienu piešķiršanu Inčukalna no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 7. klašu 
skolēniem. Atklāti balsojot: par – 13 bal-
sis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cī-
rulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kal-
niņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neima-
ne, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica); pret 
– nav; atturas – nav. Dome nolemj piešķirt 
brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes mate-
riālo stāvokli, Inčukalna novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu 7. klašu skolēniem 
no 2017. gada 1. septembra. Līdzekļus 
brīvpusdienu finansēšanai paredzēt no pa-
švaldības budžeta.

Par zāles nomu Parka ielā 2, Vangažos. Atklāti 
balsojot: par – 13 balsis (I. Bernats, A. Blaus, 
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jau-
nups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, 
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica); 
pret – nav; atturas – nav. Dome nolemj slēgt ar 
personu nomas līgumu par telpas Nr. 98, kas at-
rodas Parka ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, 
uz termiņu līdz 2018. gada 31. maijam. Maksa par 
telpu nomu tiek noteikta 4,27 eiro + PVN apmērā 
par vienu stundu. Lēmuma kontroli uzdot Inču-
kalna novada domes Vangažu pilsētas pārvaldes 
vadītājam Jurim Jakubovskim.

Par Inčukalna novada domes 2017. gada 19. jūlija 
saistošo noteikumu 8/2017 „Grozījumi Inčukalna 
novada domes 2009. gada 16. decembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu pie-
šķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem”” precizēšanu. Atklāti balsojot: par – 13 bal-
sis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, 
A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, 
A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, 
A. Šica); pret – nav; atturas – nav. Dome nolemj 
apstiprināt Inčukalna novada domes 2017. gada 
19. jūlija saistošo noteikumu Nr. 8/2017 „Grozījumi 
Inčukalna novada domes 2009. gada 16. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieg-
lojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem”” precizēto redakciju.                     U. c.
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Patlaban ir sākta lokālplānojuma 
izstrāde. Lokālplānojuma mērķis 
ir minētā īpašuma teritorijā veikt 
grozījumus spēkā esošajā Inčukal-
na novada teritorijas plānojumā, 
mainot atļauto teritorijas izman-
tošanu no Dabas apstādījumu 
teritorijas (DA) uz Jauktas centra 
apbūves teritoriju (J). 

Interesenti informāciju par lokāl-
plānojuma izstrādi var saņemt 
Inčukalna novada domē, Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, 
LV-2141, vai sazinoties ar lokālplā-
nojuma izstrādes vadītāju, teritori-
jas plānotāju (tālrunis 62007232), 
kā arī sekojot informācijai pašval-
dības mājaslapā www.incukalns.lv.

Šā gada augustā rosīgie un aktīvie 
Inčukalna novada seniori ar Inčukalna 
novada domes vadības un darbinieku 
atbalstu devās ikgadējā ekskursijā. 

Ekskursijas mērķis bija iepazīt Zem-
gales novadu. Bijām Jelgavā, lai 
apskatītu Jelgavas pili, Lielupes 
promenādi, Jelgavas Svētās Trīs-
vienības baznīcu un uzbrauktu ar 
liftu skatu tornī, lai palūkotos uz 
Jelgavas pilsētu. Pasta salā apska-
tījām smilšu skulptūras, ko veido-
juši 17 profesionāli mākslinieki no 
vairākām valstīm.

Svētes Amatniecības centra kera-
mikas darbnīcā iepazinām kerami-
ķa amatu. Apmeklējām arī Svētes 
maizes ceptuvi, kur iegādājāmies 
svaigu bioloģiski ceptu maizīti un 
smalkmaizītes.
Zaļeniekos apskatījām Zaļo mui-
žu un muižas parku. Izstaigājām 
Zaļenieku kokaudzētavas „Aptie-
kas” krāšņo dendrāriju un mūsdie-
nīgo kokaudzētavu, kur pašlaik ir 
965 dažādu kokaugu sugu, un iegā-
dājāmies stādus.
Strausu fermā „Mazzariņi” guvām 
izsmeļošu informāciju par lielāka-

jiem putniem uz planētas – strau-
siem. Iegādājāmies dažādus izstrā-
dājumus no strausu taukiem, gaļas, 
olu čaumalām un spalvām. Mājās 
atbraucām, guvuši daudzus iespai-
dus un labas emocijas.
Paldies visiem dalībniekiem par iz-
turību un labo noskaņojumu brau-
ciena laikā. Ekskursantu vārdā pal-
dies Zintai Novbergai un šoferim 
Gintim Krēsliņam.

Ņ. Bērziņa, 
Inčukalna novada pensionāru 

padomes priekšsēdētāja  

PAZIŅOJUMI
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek nodots nomā Inčukalna 
novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna 
novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 010, platība 29,4 kv. m, daļa 
koplietošanas telpu Gaujas ielā 18, Vangažos, platība 16 kv. m, ar kopējo 
telpu nomas platību 45,4 kv. m, kadastra Nr. 8017–003–0107–001. 

Iznomāšanas mērķis – komercdarbības veikšana.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2017. gada 15. septembrim 
plkst. 14.00 (2. stāvā, priekšsēdētāja kabinetā). 
Izsole notiks 2017. gada 15. septembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma nomas sā-
kumcena – 817,20 eiro gadā + PVN. 
Izsoles soļa apmērs – 40,86 eiro.
Nodrošinājums, kas ir 10% no sākumcenas jeb 81,72 eiro (astoņdesmit viens 
eiro un 72 centi), un izsoles dalības maksa – 50,00 eiro (piecdesmit eiro) ie-
maksājama līdz 2017. gada 15. septembrim plkst. 14.00.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek nodots nomā Inču-
kalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas 
Inčukalna novadā, Inčukalnā, „Kārļzemnieki–2”. 

Nomas tiesību izsoles objekts ir garāža, kadastra apzīmējums 8064–
002–0127–012, ar platību 124,7 kv. m, un šķūnis, kadastra apzīmējums 
8064–002–0127–013, ar platību 188,3 kv. m (kopējā platība – 313 kv. m). 
Garāža un šķūnis atrodas uz zemesgabala, kadastra Nr. 8064–002–0629, 
0,1866 ha platībā. 
Iznomāšanas mērķis – komercdarbības veikšana.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2017. gada 15. sep-
tembrim plkst. 14.30.
Izsole notiks 2017. gada 15. septembrī plkst. 14.30 Inčukalna novada 
domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. 
Nekustamā īpašuma nomas sākumcena – 488,28 eiro/gadā + PVN. Papil-
dus maksājama zemes nomas maksa 1,5% apmērā no kadastrālās vēr-
tības gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteiku-
miem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”. 
Soļa apmērs – 24,41 eiro.
Nodrošinājums, kas ir 10% no sākumcenas jeb 48,83 eiro (četrdesmit as-
toņi eiro un 83 centi), un izsoles dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit 
eiro) iemaksājama līdz 2017. gada 15. septembrim plkst. 14.30.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek nodots nomā Inču-
kalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas 
Zvaigžņu ielā 2A, telpu grupa Nr. 001 (kafejnīcas telpa Sporta kom-
pleksa hallē), platība 26 kv. m, kadastra Nr. 8064–006–0507–006. 

Iznomāšanas mērķis – komercdarbības veikšana.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2017. gada 22. sep-
tembrim plkst. 14.00 (2. stāvā, priekšsēdētāja kabinetā).
Izsole notiks 2017. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada 
domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma 
nomas sākumcena – 464,88 eiro gadā + PVN. 
Izsoles soļa apmērs – 23,24 eiro.
Nodrošinājums, kas ir 10% no sākumcenas jeb 46,49 eiro (četrdesmit seši 
eiro un 49 centi), un izsoles dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro) 
iemaksājama līdz 2017. gada 22. septembrim plkst. 14.00.

Par lokālplānojuma izstrādāšanu 
Inčukalna pagasta teritorijas daļā, 
grozot Inčukalna novada teritorijas plānojumu 
Inčukalna novada dome 2017. gada 19. aprīlī ir pieņēmusi lēmu-
mu (prot. Nr. 4, 44.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajā īpašumā Gaujaslīču ielā 6, Gaujā, Inčukalna pagas-
tā, Inčukalna novadā.” 

Inčukalna novada seniori 
dodas ekskursijā uz Zemgali

Inčukalna novada seniori Jelgavā aplūkoja pili, Lielupes promenādi un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcu.

Inčukalnā aizvadīta Dzejas diena
Baltus gribu paspēt izbrist, 
Tālos sapņos galvu pazaudēt,
Mēness staru dvesmā atveldzēta,
Tālāk iet un ledū uzputot.

(Maijas Bajarunienes dzejolis 
no pirmās dzejas grāmatas 

„Uzlidot kāputnam”.) 

2. septembris Inčukalnā izvērtās 
īstā Dzejas dienā. Tautas namā dze-
jas mīļotāji pulcējās uz  Maijas Ba-
jarunienes pirmās dzejoļu grāmatas 
UZLIDOT KĀ PUTNAM atvēršanas 
svētkiem. 
Par dzejoļu krājumu sirsnīgus un 
aizkustinošus vārdus grāmatas ie-
vadā ir teicis literatūrzinātnieks 
Viesturs Vecgrāvis: „Maijas sirds ir 
jūtīgi redzīga un atsaucīga visam, 
kas notiek gan apkārtējā esamībā, 
gan dabā. Lielākoties no dabas mai-
nīguma un dabas mūžīgās klātesa-
mības Maija smeļas savu iedvesmu 
Dzejai – viņas dvēsele ietrīsas un 
uzplaiksnī īsā jūtu koncentrācijas 
mirklī, un tad kā balti spožs un mir-
dzošs olis vai akmentiņšizgaismojas 
mūžības gaismas piestarots un ap-
starots mirklis...”
Ikdienā Maija Bajaruniene ir sko-
lotāja. Varbūt tāpēc viņas dvēsele 
ir tik jūtīga un sirdsskaidra, jo ar 
bērniem savādāk nevar. Dzejas krā-
jumu vēl skaistāku darīja māksli-

nieces Gunas Pastares-Zalcmanes 
ilustrācijas, kas atgādina viedu sa-
jūtu pieskārienu.
Nobeigšu ar Viestura Vecgrāvja vē-
lējumu: Lai Maijas Dzeja atrod sa-
vus sirdsgaišus lasītājus!  

Bet pašā vakarā tumsai metoties  
Dzejas dienas turpinājās Vecajā pa-
sta ēkā sveču gaismā. Ar žurnalistes 
Zandas Radziņas acīm skatoties tas 
izskatījās tā:

Dzejas dienas sākas Inčukalnā
Es iezīmēju sevi vecās kartēs
Un sūtu tās gājputniem...
/Laima Mūrniece/

Dzejas dienas Latvijā sākas Inčukal-
nā vecā pasta ēkā ar novada dzej-
niekiem, literatūrzinātnieku Vies-
turu Vecgrāvi, mūziķi Jāni Radziņu, 
svecēm, ēnu spēlēm, saulespuķēm 
un, protams,dzeju. Skan novada ve-
cākā dzejdara Jāņa Zvirbuļa jaunā-
kie darbi, spēlējoties ar gaismu savu 
dzeju lasa Laima Mūrniece. Dzejas 
dienu mazo izlasi sagatavojis Aivis 
Liepiņš un pirmo dzejas grāmatu 
Maija Bajaruniene.
Literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrā-
vis aicina aizdomāties, ko pirms vai-
rāk kā gadsimta savā dzejā mums vē-
lējās pateikt Eduards Veidenbaums. 

Maija Bajaruniene ar jauno dzejoļu krā-
jumu „Uzlidot kā putnam”.
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Hincenbergas stāstu krātuvē skan 
dzīva mūzika, dzīvas sarunas par 
dzeju un dzīvi. 

Inga Freimane 
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Dienu pirms skolas sākuma, 31. au-
gustā, Inčukalna novadā beidzās au-
gustā rīkotā labdarības akcija „Sko-
las soma 2017”.

Ir paveikts liels darbs, un projekts 
noslēdzies ar vēl lielāku nekā pērn 
bērnu skaitu, kam kopīgi izdevās 
sagatavoties skolai. Šogad palī-
dzējām pie jaunām pilnām somām 
un treniņtērpiem tikt 38 Inčukalna 
novada bērniem. Projekts „Skolas 
soma” aizsākās pagājušajā gadā, un 
arī šogad tas turpināja visā novadā 

veicināt labestību, saliedētību un 
pievērsa sabiedrības uzmanību tam, 
ka mums apkārt ir daudz ģimeņu, 
kurām skolas sākums sagādā grū-
tības. Mēs kopīgi varam paveikt ļoti 
sirsnīgus, noderīgus un apjomīgus 
darbus. Nav noslēpums – sākot un 
turpinot skolas gaitas, lai pilnvērtīgi 
varētu piedalīties mācību procesā, 
skolēnam nepieciešams ļoti daudz.
Šī projekta mērķis bija palīdzēt bēr-
niem un ģimenēm, kurām nepiecie-
šams atbalsts, sagatavoties skolai, 
dāvinot jaunas skolas somas, pilnas 

ar skolai vajadzīgajām lietām, un 
bērniem, kam nepieciešams, arī tre-
niņtērpus. 
Priecājos, ka izdevās palīdzēt vecā-
kiem, kuru ģimenēs aug trīs un vai-
rāk skolēnu.
Gaišais un sirsnīgais projekts un ak-
cijas pasākums Vangažu vidusskolā 
izdevās un radīja daudz prieka mazo 
skolēnu sirdīs.
Milzīgs paldies jāsaka Inčukalna 
uzņēmēju biedrībai un biedrības 
vadītājam Rolandam Feldmanim, 
biedrībai „Palīdzēsim viens otram", 
„Rimi Latvija”, „Maxima” un „Elvi” 
(Avotu iela), biedrībai „Inčukalna 
dabas parks”, paldies par palīdzību 
organizatoriskos jautājumos Zinaī-
dai Gofmanei un dienas centru vadī-
tājām Diānai un Evai, kā arī Vangažu 
vidusskolas sociālajai pedagoģei 
Inesei Zablockai un pārējiem novad-
niekiem, kas piedalījās, lai palīdzētu 
skolēniem. Kopā mēs varam daudz!

Līga Neimane 

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS” 
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787. 

Maketu sagatavojusi SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. 
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E–pasts: novada.vestis@incukalns.lv, 

tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. 
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. 

Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Noslēgusies labdarības akcija „Skolas soma 2017”

Šogad labdarības akcijas “Skolas soma 2017” ietvaros jaunas somas un treniņtērpus 
ieguva 38 Inčukalna novada bērni.

Veidosim mūsu novadu 
skaistu, mūsdienīgu un mājīgu!

Kopš 1. septembra Inčukalna novada iedzīvotājus 
priecē skolēnu autobuss, kurš ieguvis jaunu 
un košu noformējumu. Autobusa vadītājs 
Gints Krēsliņš, kurš ikdienā uz skolu ved vairāk 
nekā 60 bērnu, uzskata, ka jaunās „School Bus” 
izmaiņas atzinīgi novērtē gan skolēni, 
gan viņu vecāki. „Skaistākā vidē aug skaistāki bērni. 
Tieši bērni ir mūsu nākotne, kuri reiz valdīs pār 
šo zemi, bet mums ir jārāda viņiem pozitīvs piemērs! 
Padarot ikdienu krāsaināku, mēs darām patiesi 
labu darbu,” pauž Gints. Jāmin, ka, sākot ar jauno 
mācību gadu, skolēnu autobusā ir pieejams 
arī bezmaksas bezvadu internets.

Ar skaisto, krāšņo un krāsaino 
PII „Minka” fasādes māksliniecisko 
noformējumu jau ceturto gadu iepriecina 
māksliniece Kristīne Kligina. 
Savukārt par patīkamu pārsteigumu 
bērniem un viņu vecākiem bērnudārza 
iekštelpās ir parūpējusies inčukalniete 
Jolanta Bodniece.

Inčukalna pamatskolas iekštelpas vasaras 
brīvlaikā ir piedzīvojušas pamatīgas pārvērtības, 

izremontēti gaiteņi un radīta mājīga un silta aura.
Skolotāja Agnese Kalniņa ir pārliecināta, 

ka katrs skolēns ir svarīgs! “Cenšamies radīt 
pozitīvu un brīvu gaisotni skolas gaiteņos. 

Vizuālie attēli ir saistīti ar mūsu "zaļo" domāšanu 
un projektu "Zaļais lietussargs", āra nodarbībām 

un pašu svarīgāko- mēs esam daļa no dabas 
un esam ciešā saiknē ar to,” pauž skolotāja.
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Vai nu manījāt, vai nemanījāt, bet 
vasara pagājusi. Augusta beigas bija 
īpaši jaukas un lika aizmirst, ka šo-
vasar siltuma pietrūka. Tomēr, par 
spīti aukstajai vasarai, ir noslēdzies 
Inčukalna pamatskolas 50. darba 
gads, ko kopīgi atzīmējām, „salido-
jot” 26. augustā. 

Esam gandarīti, ka izdevās ieprie-
cināt šīs dienas dalībniekus, jo 
gatavošanās iesākās pašā gada 
sākumā. Jau februāra projektu ne-
dēļas laikā tagadējie skolēni kopā 
ar skolotājiem veica pētniecības 
un apkopošanas darbus – katra 
pamatskolas klase izzināja savu 
desmitgadi, krāja materiālus topo-
šajam virtuālajam skolas muzejam. 
Tas joprojām top un attīstās, lai 
gan jau ir ieguldīts ļoti, ļoti daudz 
darba, un muzeja lapaspuses var 
apskatīt: muzejs.incukalnapsk.lv.
Soli pa solim spērām tuvāk jubi-
lejai, kārtojot skolu, plānojot tik-
šanās, domājot par lietaino vai 
saulaino laiku, no kura bija at-
karīga norises vieta. Svinīgajam 
pasākumam beidzot tika izvēlēts 
Tautas nams – tur pārsteigumi ne-
bija jāgaida, lietus nepārsteidza un 
aukstums nenomocīja. Mēs, šodien 
skolā strādājošie, esam patiesi 
priecīgi, ka ierasties uz salidojumu 
varēja tik daudzi bijušie skolotāji, 
darbinieki, absolventi un pat draugi 
no Zviedrijas – vēlreiz sakām vis-
iem paldies par iespēju būt kopā. 
Pasākuma otrā daļa sākās ar drau-
dzīgu lielo kopbildi skolas zālienā, 
bet turpinājās mazākās un lielākās 
klasesbiedru un draugu kompānijās. 

Sarunas, sarunas, sarunas, smiekli, 
dejas un atkal sarunas – tā tika aiz-
pildīts laiks sirsnīgā, siltā atmosfē-
rā. Izskatījās, ka atkalredzēšanās 
prieks valda visur. 
Salidojumā viesi varēja apskatīt un 
novērtēt izmaiņas, kas notikušas 
šajā vasarā skolā. Ir izremontētas 
divas lielas telpas – latviešu un an-
gļu valodas klases, kā arī nelielais 
flautas nodarbību kabinets. Visas 
trīs telpas ir tikušas pie saulainām 
krāsām un jaunām koka durvīm. Kā 
dāvana skolai jubilejā no skolas 

darbiniekiem ir visu trīs stāvu gaite-
ņi. Radošās idejas realizēt uz kori-
doru sienām – zīmēt un krāsot – pa-
līdzēja paši pamatskolas skolotāji 
un darbinieki: pirmajā stāvā varam 
iejusties pļavu un mežu gaisotnē, 
otrajā – izpētīt pasaules pilsētu si-
luetus, bet trešajā – apskatīt jūru, 
zivis, kuģus. Ir iegādāti četri jauni 
projektori mācību telpām un četri 
jauni datori. Mēs vēlamies, lai mūsu 
bērni augtu modernā, mācībām pie-
mērotā, skaistā un drošā vidē, lai 
viņi būtu veselīgi un laimīgi. Mēs 

ceram, ka priecīgās krāsas skolā 
palīdzēs skolēniem un skolotājiem 
justies labi.
Ne tikai izlaidumu, bet arī skolas 
sākumu varējām svinēt Aleksandra 
parka estrādē – pietika vietas visiem, 
arī laikapstākļi šogad tam bija īsti 
piemēroti. Skolas direktors Kaspars 
Kiris aicināja visus skolā gājējus ap-
zināties, ka skola – tas ir darbs. Un, 
ja cilvēks darbu dara ar prieku, laiks 
paiet ātri. Direktors ar lepnumu da-
rīja visiem zināmu, ka Pierīgas izglī-
tības, kultūras un sporta pārvalde ir 

pasniegusi apbalvojumu Inčukalna 
pamatskolai – Pierīgas vispārizglīto-
jošo skolu vidū esam ieņēmuši pirmo 
vietu Valsts izglītības satura centra 
organizēto mācību olimpiāžu kopvēr-
tējumā. Esam pirmajā vietā arī alter-
natīvo olimpiāžu kopvērtējumā, tāpēc 
ziedus un lielu paldies par ieguldīto 
darbu saņēma visi tie pedagogi, kuru 
audzēkņi pagājušajā mācību gadā 
veiksmīgi piedalījās olimpiādēs.
1. septembrī mazliet kautrīgi un 
mazliet sabijušies bija šī gada 
Inčukalna pamatskolas 24 pirmās 
klases skolēni, bet šīs izjūtas mazi-
nājās brīdī, kad dziedātāja Kristīne 
Šomase aicināja visus uz skatuves, 
lai skolas direktors Kaspars Kiris 
varētu visus „iesildīt” jaunajam 
skolas gadam. Tas direktoram arī 
izdevās – kustībām ļāvās bērni, 
vecāki, skolotāji. Arī „mazās sko-
liņas” 26 audzēkņi pavisam labi ju-
tās, dejojot kopā ar visiem. Nelielais 
lietutiņš sākās mirklī, kad devītās 
klases skolēni kopā ar pirmklasnie-
kiem, skolas zvana pavadīti, devās 
uz pirmo audzināšanas stundu. Tā 
nu mūsu jaunā, tikai 50 gadus vecā 
skola, raibi izkrāsota, uzposta un 
labā garastāvoklī uzņēma šī gada 
247 bērnus un viņu vecākus. Noru-
nājām pirmdien tikties atkal, lai ar 
prieku dotos katrs uz savu darbiņu – 
cits pirmajā klasē, cits devītajā. Ātri 
ir jāsāk jaunais mācību gads, lai 
aizmirstas nevasarīgā vasara! Ska-
tīsimies uz priekšu, būs gana intere-
santi arī rudenī un ziemā. 

Kaspars Kiris, 
direktors

Kad kļavas lapas plaukstās sāk zīmēt 
sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir 
rudens. Jā, vasara pagājusi nemanot, 
aizvadīts arī 1. septembris – Zinību 
diena – nozīmīgi svētki pirms jaunā 
darba cēliena. Pirmsskolas izglītības 
iestādē „Minka” tie aizritēja krāšņi – 
ar mūzikas skaņām un lustīgu bērnu 
sagaidīšanu. 

Skanēja uzrunas, novēlējumi, ko-
pīgi dziedātas dziesmas. Savās 
grupiņās bērnus sagaidīja svētku 
cienasts – gards kliņģeris. Uz īsu 
mirkli cauri mākoņiem izspraucies 
siltais saules stars vēl atgādināja 
par jauki pavadīto vasaru, un tas 
vēl vairāk priecēja skolotājus, au-
dzēkņus un viņu vecākus. Sirsnīgie 
sveicieni ikviena sirdī lika iedeg-
ties pa dzirkstelei, kura katram 
no mums iedvesa drosmi un cerību 
jaunajam mācību gadam.
Un, kaut jaunais darba cēliens ir 
iesācies, uz brīdi jāpalūkojas at-

pakaļ – uz paveikto bērnudārzā 
vasaras brīvlaika mēnešos. Jāteic, 
padarītā ir bijis gana daudz. Nevie-
nam noteikti secen nepagāja jau 
jūnija pirmajās dienās aizsāktais 
ēkas siltināšanas process, ko brī-
žiem kavēja lietainie laikapstākļi. 
Šie būvniecības darbi lika sasparo-
ties arī mums pašiem, lai izraktu, 
pārstādītu un vienkārši attālākā te-
ritorijas stūrītī saglabātu no dobēm 
izraktos ziemciešu stādus, kuri pēc 
būvdarbu beigām jau ieņēmuši līdz-
šinējo vietu „Minkas” dobēs. Viegli 
jau nebija, bet kopā mums izdevās! 
Arī turpmāk mūsu skatus priecēs 
ziedu bagātība un krāšņums. Izman-
tojot šo iespēju, vēlamies pateikt 
siltu paldies visiem darbiniekiem, 
kuri iesaistījās bērnudārza teritori-
jas sakopšanas darbos kā vasaras 
mēnešos, tā arī, tuvojoties jauna-
jam mācību cēlienam. Savukārt par 
puķu stādu dāvinājumu pateicamies 
SIA „Stādaudzētava Inčukalns” un 

personīgi Nikam Ozolam, ar kuru jau 
vairāku gadu garumā mums ir izvei-
dojusies lieliska sadarbība. 
Sirsnīgus pateicības vārdus vel-
tām Indrai Podziņai, nu jau bijuša-

jai bērnudārza vadītājai, par kolo-
sālo ideju – ēkas fasādes māksli-
niecisko noformējumu, ko lieliski 
šajā vasarā pēc nama siltināšanas 
un ārsienu krāsošanas realizēja 

māksliniece Kristīne Kligina. Pal-
dies! Arī bērnudārza mākslas tel-
pa piedzīvojusi pārvērtības – tā 
kļuvusi spilgtāka, krāsaināka. Par 
to parūpējās inčukalniete Jolanta 
Bodniece.
PII „Minka” kolektīvs pateicības 
vārdus velta arī Inčukalna novada 
domei par finansiālo atbalstu, iein-
teresētību un atsaucību. 
Nobeigumā vēlamies pateikt, ka, 
tikai kopā darbojoties un sadarbo-
joties, sasniedzams labākais re-
zultāts. Tādēļ novēlam, lai izdodas 
piepildīt savas vēlmes visiem un 
ikvienam!
Dalot rudens saules pīrāgu, var trā-
pīties pa kraukšķīgam kastanim, 
pa palaidnīgam zīļukam, bet vidū – 
prieks. Lai jaunajā mācību gadā 
prieka nepietrūkst nevienam! 

PII „Minka” kolektīva vārdā –
Inese Pliena,  

lietvede

Ar jauna ceļa sākumu un padarīta darba gandarījumu…

Inčukalna pamatskolas 
sestais gadu desmits ir sācies

Priesteris Rihards Rasnacis iesvēta Inčukalna pamatskolas karogu. 

Zinību dienas svētki PII „Minka”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
INČUKALNĀ

2017. gada 19. jūlijā Nr. 6/2017 (protokols Nr. 3–22.§.)
PAR GROZĪJUMIEM INČUKALNA NOVADA DOMES 2015. GADA18. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1/2015 „SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA INČUKALNA NOVADĀ” 

Izdoti saskaņā ar „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 grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu 201. punktu šādā redakcijā:  
„201.1. Pabalsts krīzes situācijā ģimenei (personai), neiz-
vērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var tikt piešķirts: 

 201.1.1. ja no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu 
dēļ, kā, piemēram, stihiskas nelaimes, terora aktu, dzī-
vojamo telpu avāriju vai citu katastrofu rezultātā strauji 
samazinājušies kopējie ģimenes (personas) ienākumi 
un ģimene (persona) saviem spēkiem nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama psihoso-
ciāla vai materiāla palīdzība līdz EUR 430,00 apmērā.

 201.1.2. ja personai (ģimenei) radušās grūtības ar da-
žādu izdevumu segšanu, kas saistīti, piemēram, ar 
personas dokumentu kārtošanu, veselības aprūpes pa-
kalpojumu saņemšanu, mājokļa uzturēšanu, izglītības 
dokumentu kārtošanu, dzīvesvietas deklarēšanu u.tml., 
pabalsts var tikt piešķirts līdz EUR 50,00 apmērā.

 201.2. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams, pamatojo-
ties uz ģimenes (personas) iesniegumu, sociālā darbi-
nieka atzinumu un situācijas izvērtēšanai iesniegtajiem 
dokumentiem, citu informāciju par apstākļiem, kas radī-
juši ģimenes (personas) nonākšanu krīzes situācijā.”;

1.2. svītrot noteikumu 22. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Inčukalna novada pašvaldības informatī-
vajā izdevumā „Novada Vēstis”.

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 6/2017 PASKAIDROJUMA RAKSTS
Norādāmā informācija

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

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 tiesī-
ga izdot saistošus noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem; 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;
2.2. saskaņā ar likuma „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;
2.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī 
sniegt materiālo palīdzību;

3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta;
3.2. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ir mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums; 

4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā; 

5.1. Inčukalna novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties 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;

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā tika veiktas.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi  
uz pašvaldības budžetu

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

5. Informācija  
par administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām  
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Ir vasaras un rudens mijas laiks. Kā 
robežstabs šim laikam ir septem-
bris – skolas gada sākums.

Mūsu skolas saimes 428 skolēniem 
un 45 pirmsskolas audzēkņiem tas 
iezīmē starta līniju 58. darba gada 
sākumam. 
Šogad skolas gaitas sāks 46 sko-
lēni pirmajās klasēs. Skolas dzīvē 
un zinību pasaulē viņus ievadīs 
skolotājas Lāsma Kaļābina, Tat-
jana Korņeva. Visiem vēlu sagla-
bāt prieku un vēlmi cītīgi mācīties 
katru dienu līdz pat 12. klases 
pavasarim. Mūsu kopīgais darbs 
audzēkņus veidos par labiem cil-
vēkiem jebkura dzīves mērķa sa-
sniegšanai. 
Šī gada absolventi ir iestājušies 
budžeta grupās Latvijas Spor-
ta pedagoģijas akadēmijā, Rīgas 
Stradiņa universitātē, Latvijas 
Universitātē, arī Rīgas Starptau-
tiskajā banku augstskolā studēs, 
divi absolventi ir izvēlējušie mā-
cības koledžās, lai pēc to pabeig-
šanas turpinātu izglītoties augst-
ākajās mācību iestādēs.
Šogad 31 skolēnam no 9. klasēm 
jābūt pacietībai, gribasspēka stin-
grumam, lai pavasarī veiksmīgi 
veiktu valsts pārbaudījumus un va-
rētu mācības turpināt mūsu skolā.
12. klasei priekšā ļoti atbildīgs 
mācību gads – nākotnes profesijas 
meklējumi, vidusskolas eksāmeni. 
Viņiem jau no pirmās dienas jābūt 
nopietniem, atbildīgiem par savu 
nākotni. 
Jaunajai 10. klasei 20 skolēnu sa-
stāvā tiks noteikti konkrēti mērķi, 
kas sasniedzami trijos mācību ga-

dos. Skolas darbs ir cieši saistīts 
ar vecākiem. Skolas, savu bērnu 
dzīvi viņi padarīja krāsaināku, at-
saucoties klašu audzinātāju lūgu-
mam, un vadīja stundas, stāstīja 
par savu profesiju. To ļoti atzinīgi 

novērtēja ikviens šo stundu dalīb-
nieks. Šogad ar Inčukalna domes 
atbalstu ir izremontēts pārejas 
gaitenis un vecā korpusa gaitenis. 
Tomēr vēl rudenī turpināsies darbs 
pie pirmsskolas āra laukuma ie-

kārtošanas. Visiem kopā vēlu, lai 
draudzīgs smaids, mīļš vārds ir 
katras dienas sākums!

Indra Kalniņa, 
Vangažu vidusskolas direktore

Vangažu vidusskolas aktualitātes

1. septembris Vangažu vidusskolas saimes 428 skolēniem un 45 pirmsskolas audzēkņiem iezīmē starta līniju 58. darba gada sākumam. 

Inčukalna novada sociālais dienests 

AICINA DARBĀ 
SOCIĀLO DARBINIEKU 

dienas centrā “Vangaži”

Darba pienākumi saistīti 
ar dienas centra aktivitāšu 

plānošanu un nodrošināšanu 
dažādām mērķgrupām 

(bērniem, jauniešiem, bezdarbniekiem, 
pensijas vecuma personām, u. c.).

PRASĪBAS:
w otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība sociālajā darbā;

w pieredze darbā dienas centrā 
tiks uzskatīta par priekšrocību;

w radoša pieeja darbā 
ar dažādām mērķgrupām;

 w zināšanas sociālo pakalpojumu 
institūciju darbības 

tiesiskajā regulējumā Latvijā;

w lieliskas komunikācijas prasmes;

w teicamas latviešu valodas zināšanas, 
krievu valoda – sarunvalodas līmenī;

w teicamas iemaņas darbā ar datoru 
(Microsoft Office, 

interneta pārlūkprogrammas);

w prasme strādāt komandā;

w prasme strādāt intensīvi 
un patstāvīgi organizēt savu darbu.

 Paredzēts pilns darba laiks – 
slodze, uz nenoteiktu laiku, 

Parka 2, Vangaži, Inčukalna novadā.

CV un motivācijas vēstuli 
sūtīt līdz 2017. gada 20. septembrim 

uz e-pasta adresi: 
socdienests@incukalns.lv. 

Vai iesniegt domes kancelejā 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 

ar norādi sociālā dienesta vadītājai 
Z. Gofmanei.
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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna 

novada administratīvajā teritorijā tiek piemērotas 
nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kādā ar ne-
kustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo 
māju palīgēkas, kuras platība pārsniedz 25 m2, inže-
nierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transpor-
tlīdzekļu maksas stāvlaukumi, būves, kuru būvnie-
cībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopē-
jais būvdarbu veikšanas ilgums, vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, 
zemes vienības, kuras netiek uzturētas atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, kā arī nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespie-
du izpildes termiņu un nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai pie-
kritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.

2. Noteikumu mērķis ir: 
2.1. samazināt nekustamā īpašuma nodokli zemei Inču-

kalna novadā deklarētām personām un reģistrētajiem 
uzņēmumiem;

2.2. ievērot nodokļu prognozējamības un stabilitātes prin-
cipus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli zemei 
un ēkām.

II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKMES DZĪVO-
JAMĀM MĀJĀM UN DZĪVOKĻIEM, UN NODOKĻU 
MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMA PIESPIEDU IZPIL-
DES TERMIŅŠ

3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadas-
trālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro, 0,4% no 
kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, 
bet nepārsniedz 106 715 eiro, un 0,6% no kadastrālās 
vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro – piemēro: 

3.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras 
lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai 
koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, 
ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – 
objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veik-
šanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības 
kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos ob-
jektus: 

3.1.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. jan-
vārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai 
personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrā-
lās vērtības, 

3.1.2.  juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, 
ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja ob-
jekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres 
tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksāci-
jas gada 1. janvārī plkst. 0:00 tajā dzīvesvieta ir dekla-
rēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemē-
ro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no 
objekta kadastrālās vērtības;

3.2.  divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas 
dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvoja-
mās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie 
nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti 
saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pa-
švaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā 
vai valdījumā esošos objektus: 

3.2.1.  fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. jan-
vārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai 
personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrā-
lās vērtības,

3.2.2. juridiskām personām, kā arī individuālajiem komersan-
tiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām 
objektam, kura lietošanas veids ir dzīvošana un kas 
netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, ja 
objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc 
īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja tajā 
taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir dek-
larēta personām. Pārējos gadījumos piemēro nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta 
kadastrālās vērtības.

4. Saistošo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā no-
teiktajos gadījumos, kad ir pamats piemērot nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta 
kadastrālās vērtības, veic nekustamā īpašuma nodok-
ļa pārrēķinu un piemēro 3. punktā minētās likmes ar 
nākamo mēnesi, kad fiziskā persona deklarēja savu 

dzīvesvietu attiecīgajā objektā. Personas deklarētās 
dzīvesvietas neesamība attiecīgajā objektā ir pamats 
ar nākamo mēnesi veikt nekustamā īpašuma nodok-
ļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5% apmērā. 

5. Saistošo noteikumu 3.1.2. un 3.2.2. apakšpunktā no-
teiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro 
ar nākamo mēnesi pēc tam, kad: 

5.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesī-
bām objektā;

5.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais 
objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav ie-
sniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarināju-
mu vai dzēšanu; 

5.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas 
izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā no-
rādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa 
maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc lī-
guma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma 
izbeigšanos pirms termiņa.

6. Saistošo noteikumu izpratnē deklarētās dzīvesvietas 
adrese ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese, vei-
cot pirmuzskaites reģistrāciju Iedzīvotāju reģistrā. 

7. Inčukalna novada domes Kanceleja katra mēneša 
beigās sniedz informāciju izziņas veidā Finanšu un grā-
matvedības daļai par Inčukalna novadā deklarētajām 
personām un no Inčukalna novada izdeklarētajām per-
sonām. Inčukalna novada domes Finanšu un grāmat-
vedības daļa, saņemot Kancelejas iesniegto informāci-
ju, nepieciešamības gadījumā veic nekustamā īpašuma 
nodokļa pārrēķinu.

8. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uz-
sākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.

III. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠA-
NAS KĀRTĪBA PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO 
MĀJU (TĀS DAĻU), KAS IERAKSTĪTA ZEMESGRĀ-
MATĀ UZ PAŠVALDĪBAS VĀRDA UN PAŠVALDĪBAI 
PIEDEROŠO VAI PIEKRITĪGO ZEMI, UZ KURAS ŠĪ 
MĀJA ATRODAS, UN INŽENIERBŪVĒM – LAUKU-
MIEM, KAS TIEK IZMANTOTI KĀ MAKSAS STĀV-
LAUKUMI

9. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pa-
švaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) 
īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti 
ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz 
dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie val-
dītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemes-
grāmatā), vai likuma „Par nekustamā īpašuma nodok-
li” 2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji. 

10. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā trans-
portlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpa-
šuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inže-
nierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma 
izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves 
kadastrālās vērtības.

IV. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠA-
NAS KĀRTĪBA PAR ZEMI UN DZĪVOJAMO ĒKU 
PALĪGĒKĀM

11. Inčukalna novadā deklarētajām fiziskām personām un 
reģistrētajiem uzņēmumiem tiek noteikta nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi zemei 1% apmērā, pārējām fi-
ziskām un juridiskām personām – 1,5% apmērā (infor-
mācija tiek fiksēta pēc stāvokļa uz gada sākumu).

12. Zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kas netiek 
uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kār-
tībai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% 
apmērā. Ja zemes vienības daļa, kas netiek uzturēta 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, re-
ģistrēta attiecīgā kopīpašnieka lietošanā, paaugstinā-
ta nodokļa likme tiek piemērota attiecīgā kopīpašnieka 
īpašumā esošajai domājamai daļai.

13. Inčukalna novada Pašvaldības policija apkopo infor-
māciju par zemes vienībām vai zemes vienības daļu, 
kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos no-
teiktajai kārtībai, un iesniedz Inčukalna novada domes 
Finanšu un grāmatvedības daļai vienu reizi gadā – līdz 
25. jūlijam.

14. Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības 
daļa, saņemot Pašvaldības policijas informāciju, pie-
ņem lēmumu par zemes vienības vai zemes vienības 
daļas aplikšanu ar 12. punktā paredzēto nodokļa likmi, 
veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un nosūta 
maksāšanas paziņojumu zemes vienības īpašniekam 
kopā ar šī punkta kārtībā pieņemto lēmumu.

15. Saistošo noteikumu 12. punktā minētajos gadījumos 
paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi pie-
mēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, 
sākot ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas 
no Pašvaldības policijas.

16. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to daļas), kuru platība pār-
sniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā 
īpašuma nodokli neapliek.

V.  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS BŪVEI, KU-
RAS BŪVNIECĪBĀ PĀRSNIEGTS NORMATĪVAJOS 
AKTOS NOTEIKTAIS KOPĒJAIS BŪVDARBU VEIK-
ŠANAS ILGUMS VAI, KURAS KLASIFICĒTAS KĀ 
VIDI DEGRADĒJOŠAS, SAGRUVUŠAS VAI CILVĒKU 
DROŠĪBU APDRAUDOŠAS BŪVES

17. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nā-
kamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz 
mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 
3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: 

17.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
17.2. būves kadastrālās vērtības
18. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi 

vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc 
būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā, pie-

mēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no 
lielākās turpmāk minētas kadastrālās vērtības:

18.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
18.2. būves kadastrālās vērtības.
19. Inčukalna novada Būvvalde apkopo informāciju par 

nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatētas ēkas, 
kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas un būves, kuru būvnie-
cībā pārsniegts normatīvajos aktos kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, statusu, un divas reizes gadā – līdz 
25. janvārim un 25. jūlijam iesniedz Inčukalna novada 
domes Finanšu un grāmatvedības daļai.

20. Saistošo noteikumu 18. un 19. punktā minētajos gadī-
jumos paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 
veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc atzinuma saņem-
šanas no Būvvaldes.

21. Ja objekts atbilst vairākiem saistošo noteikumu 18. un 
19. punktā minētajiem nosacījumiem, objektam piemē-
ro vienu nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

22. Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības 
daļa, saņemot Būvvaldes atzinumu, pieņem lēmumu 
par būves aplikšanu ar 18. un 19. punktā paredzēto 
nodokļa likmi, veic nekustamā īpašuma nodokļa pār-
rēķinu un nosūta maksāšanas paziņojumu būves īpaš-
niekam kopā ar šī punkta kārtībā pieņemto lēmumu.

V.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
23. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
24. Atzīt par spēku zaudējušiem Inčukalna novada do-

mes 2015. gada 16. septembra saistošos noteiku-
mus Nr. 9/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu zemei un dzīvojamo māju palīgēkām 
Inčukalna novadā”.

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 7/2017 PASKAIDROJUMA RAKSTS
Norādāmā informācija

Projekts nepieciešams, jo saskaņā ar:
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91. punktu – pašvaldību 
domēm ir tiesības pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku neaplik-
šanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas;
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta 2.1 daļu – pašvaldībai ir tiesības pie-
ņemt saistošos noteikumus par inženierbūvju – laukumu, kas tiek izmantoti kā transpor-
tlīdzekļu maksas stāvlaukumi aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli;
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu – nekustamā īpašuma nodokli 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldī-
bas vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā 
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres 
un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvoja-
mo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu 
tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai šā panta 
septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība savos saistošajos noteikumos 
ir noteikusi šādu maksāšanas kārtību;
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmo daļu – nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtī-
bas nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 daļu – pašvaldībām ir tiesības izdot 
un līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim publicēt saistošos noteikumus par vidi degra-
dējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3 procentu apmērā. 
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.6 daļu – būvi, kuras būvniecībā pār-
sniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmē-
rā, ja to noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos;
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu – pašvaldība, pieņemot sais-
tošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojums piespiedu izpildes 
termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Projektā noteikta kārtība par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novada 
pašvaldības teritorijā:
• dzīvojamo māju palīgēkām;
• inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlau-

kumi;
• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm;
• būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu 

veikšanas ilgums;
• daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām, (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašval-

dības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgai zemei, uz kuras šī māja atrodas;
• juridiskām personām, par tām piederošo īpašumu, kas tiek izmantots dzīvošanai, 
• kā arī par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes ter-

miņu.

Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo ir izmaiņas nodokļa iekasēšanas kritērijos. 

Projekts būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Administratīvās procedūras notiek saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika 
veiktas.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta  
nepieciešamības  
pamatojums

2. Īss projekta  
satura izklāsts

3. Informācija par plānoto  
projekta ietekmi  
uz pašvaldības budžetu

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

5. Informācija  
par administratīvajām  
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām  
ar privātpersonām

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
INČUKALNĀ

2017. gada 19. jūlijā Nr. 7/2017 (protokols Nr. 3–24.§.)
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANU INČUKALNA NOVADĀ 

Precizētā redakcija apstiprināta ar 2017. gada 16. augusta Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 5–31.§. 
Izdoti saskaņā ar: likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo daļu, 1.4, 1.6 daļu, 9. panta otro daļu

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
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Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej.
Tad visi Tavi nodzīvotie gadi,
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.
                   Ā. Elksne

Inčukalna novada dome 
sirsnīgi sveic 
SEPTEMBRĪ dzimušos 
Inčukalna novada 
iedzīvotājus! 

w Sestdien, 23. septembrī, aicinām uz RUDENS VELOBRAUCIENU. 25 km maršruts un 60 km maršruts. 
 Pulcēšanās no plkst. 9.00 pie Tautas nama, izbraukšana plkst. 9.30. 
w Piektdien, 6. oktobrī, plkst.16.00 notiks Daces Saulītes mākslas studijas audzēkņu darbu izstādes atklāšana.

PASĀKUMU KALENDĀRS VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ
w 28. septembrī plkst. 12.00 – izstādes „Rudens veltes” atklāšana.
w 30. septembrī plkst. 14.00 – visi mīļi gaidīti Senioru dienas pēcpusdienā. 
 Par muzikālo labsajūtu gādās vijolnieks Edgars Ziņģe un Ilmārs Miķelsons. Līdz ņemam nelielu groziņu.
w No 29. augusta līdz 26. septembrim – mākslinieces Aijas Ausējas-Rudzītes darbu izstāde „Gleznojumi uz zīda”.
w 13. oktobrī plkst. 10.00 – Valmieras kinostudija piedāvā izrādi bērniem „Rotaļlietu stāsts”. 
 Biļetes iepriekšpārdošanā – 3,50 eiro.

PASĀKUMU KALENDĀRS INČUKALNA TAUTAS NAMĀ

CITI PASĀKUMI
w Svētdien, 1. oktobrī, plkst. 14.00 Vangažu ev. lut. baznīcā PĻAUJAS SVĒTKU 
 DIEVKALPOJUMS. Pēc dievkalpojuma – dziesminieka Ērika Loka (attēlā) koncerts. 
 Uz dievkalpojumu jūs varat nokļūt ar autobusu plkst. 13.10 
 (maršruts: Inčukalns–Indrāni–Gauja–Vangaži–Vangažu baznīca).

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to jums no sirds!

Inčukalna novada dome 
sirsnīgi sveic Vangažu pilsētas 
pensionāru biedrības 
priekšsēdētāju INTU TETERI 
jubilejas dienā
 
Inčukalna novada dome

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

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic 
Vangažu Kultūras nama vadītāju 
ALEKSANDRU ČAMKINU 70 gadu jubilejā!

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA 
PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI ATSĀK DARBU:
w Bērnu vokālais ansamblis „KARUSELIS”
 Bērniem no 3 gadu vecuma
 Vadītāja Liene Nesteroviča, tālr. 29656849
 Pirmā tikšanās 4. septembrī 18.00 

w Tautas deju kolektīvs „PĪLĀDZĪTIS”
 Vadītāja Ilona Petrovska, tālr. 29472304
 Pirmā tikšanās 8. septembrī 19.00

w Sieviešu vokālais ansamblis „KAPRĪZE”
 Vadītāja Jana Bunkus

w Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „U.P.S.” 
 Vadītāja Ilona Petrovska

w Bērnu teātra studija „PIGORIŅI”
 Bērniem, sākot no 5. klases 
 Vadītāja Evija Ozola
 Pirmā tikšanās 5. septembrī 15.00

w Ukraiņu kultūras biedrības 
 vokālais ansamblis „JATRAŅ”
 Vadītāja Irina Dukule, tālr. 29861068
 Nodarbības Parka ielā 2 
 Pirmā tikšanās 5. septembrī 20.00

w Krievu kultūras biedrības
 vokālais ansamblis „KRIEVU KADRIĻA”
 Vadītāja Gaļina Titarenko, tālr. 26060955
 Nodarbības Parka ielā 2
 Pirmā tikšanās 4. septembrī 20.00

w Baltkrievu kultūras biedrības
 vokālais ansamblis „ŽURAVKA”
 Vadītāja Ļubova Aleksandrova, tālr. 26715029
 Nodarbības Parka ielā 2
 Pirmā tikšanās 4. septembrī 20.00

w Ukraiņu kultūras biedrības
 vokālais ansamblis „VESELKA”
 Vadītājs Vasilijs Litviņuks, tālr. 29175329
 Nodarbības Parka ielā 2

w Ukraiņu kultūras biedrības
 jauniešu vokālais ans. „KVITOČKI”
 Vadītāja Liene Nesteroviča, tālr. 29656849
 Pirmā tikšanās 5. septembrī 20.00


