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SIA „EKO SVELME” par un ap siltumapgādes un 
apsaimniekošanas problēmām

Šī apkures sezona ir izvērsusies diezgan smaga, jo daba mūs nesau-
dzē ar savu bargo un ilgo salu, kā rezultātā palielinās siltumenerģijas 
patēriņš, un līdz ar to maksājumi par siltumu. Bargais sals nav vienī-
gais, kas rada lielākas izmaksas siltumenerģijai. Viena no problēmām 
ir tā, ko mēs nespējam iespaidot un tā ir pasaules naftas, gāzes un cita 
kurināmā cenas celšanās, kā arī citi globāli ekonomiskie procesi, kuri 
ietekmē  izmaksas uz enerģiju un maksu par dzīvokli.

Runājot par energoefektivitāti ir arī daudz problēmas, ko mēs varam ietekmēt un tās ir:
1. Šobrīd vislielākā problēma joprojām ir māju apsaimniekotāju neizdarības rezultāts. 

Daudzu māju siltumapgādes sistēmas ir vecas, nolaistas, pavirši sametinātas, kas rada 
aizsprostojumus un neļauj cirkulēt siltumapgādei. Šīs sistēmas ir netīrītas, neatgaisotas un 
nepienācīgi sagatavotas apkures sezonai. Daudzas sistēmas nav nosiltinātas, kā rezultātā 
tiek apsildīts āra gaiss vai rodas karsti pagrabi, tajā pašā laikā dzīvokļos ir  tikai 15 grādi. 
Secinājums: siltumapgādes uzņēmums pilda savas saistības, bet iepriekšminēto apstākļu 
rezultātā iedzīvotāji ir spiesti maksāt par apsaimniekotāja neizdarībām un ciest neērtības. 
Sildot gaisu apkārt - apkure lētāka nepaliks!

2. Liela problēma ir novecojušās mājas, kas nokalpojušas ilgus gadus un nekavējoties 
prasa renovāciju. Nosiltinot māju, iedzīvotājiem samazināsies maksa par patērēto siltum-
enerģiju, kuras izmaksas ar katru gadu palielinās, uzlabosies dzīvojamā fonda energoefek-
tivitāte un kvalitāte, kas ļaus taupīt energoresursus un samazinās maksu par siltumu.

3. Lielākas izmaksas rada morāli un fi ziski novecojušie apkures katli, kas nepārtraukti 
lūzt un patērē daudz kurināmā.

4. Vēl liela problēma ir iedzīvotāju patvaļīgi veiktās izmaiņas siltumapgādes sistēmās 
nesaskaņojot tās ar attiecīgajām iestādēm. Veicot patvaļīgu siltumsistēmu pārbūvi dzīvok-
ļos, noņemot vai nomainot radiatorus, vai kādā citā veidā neprofesionāli veicot izmaiņas, 
tiek traucēta siltumapgāde, kā rezultātā cieš ne tikai šie iedzīvotāji, bet visi kaimiņi. Ja 
siltumapgāde ir patvaļīgi atslēgta un cilvēks sildās no stāvvadiem, maldīgi domādams, ka 
par apkuri būs jāmaksā mazāk, viņam ir aukstākas telpas, kā rezultātā pats nekustamais 
īpašums un kaimiņi cieš no mitruma dzīvokļos, sāk izplatīties pelējuma sēnīte, kas grauj 
cilvēku veselību un mājas sienas, kā rezultātā tiek radīti draudi par mājas sagrūšanu. 
Patvaļīgi veiktā siltumapgādes atslēgšana, kā arī līguma nenoslēgšana NEATBRĪVO 
dzīvokļa īpašnieku no siltumapgādes maksas nomaksas pilnā apmērā!

5. Lielus zaudējumus rada nopietnie parādi par siltumenerģijas piegādi, ko, paradoksāli, 
bet rada nevis pensionāri, bet gan jauni, strādājoši cilvēki, kuri ir pārdroši un neapzinās 
draudus, ka neskatoties uz to, ka viņi ir dzīvokļa īpašnieki, par parādiem var zaudēt savas 
tiesības un nokļūt uz ielas.

6. Šobrīd lielu kaitējumu dabai nodara izmeši, kas rodas siltumenerģijas ieguves 
rezultātā. Lai tos novērstu ir nepieciešami katlumāju skursteņos ievietot fi ltrus.

Šobrīd iedzīvotāji daudz sūdzas, ka siltums ir tik dārgs, bet līdz šim praktiski neko nav 
darījuši, lai novērstu siltuma zudumus un izbeigtu sildīt atmosfēru. Taču sagaidāms, ka 
augstās enerģijas cenas pamazām piespiedīs mūsu sabiedrību rīkoties un celt energoefek-
tivitāti tieši patērētāju vidū. Pašiem siltumapgādes uzņēmumiem augsti apkures tarifi  nav 
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izdevīgi, jo palielinās nemaksātāju skaits, 
bet diemžēl situācija ir tāda, ka pieaugot 
kurināmo resursu cenai, proporcionāli pie-
aug arī siltumenerģijas cena.

Secinājumi ir tādi, ka tāpat kā saprā-
tīgi cilvēki maina kvēlspuldzes uz eko-
nomiskajām spuldzēm, tieši tas pats ir 
jādara ēku siltumapgādē, jāsiltina ēkas, 
jāatjauno iekšējās siltumsistēmas, lai 
samazinātu siltuma patēriņu un līdz ar to 
arī izmaksas. SIA „EKO SVELME” ir 
uzņēmums, kas ir gatavs realizēt jaunas 
idejas, lai uzlabotu esošo situāciju un ir 
gatavi ņemt dalību energoefektivitātes 
paaugstināšanā,  izmantojot dažādas 
iespējas piesaistot ne tikai vietējos spēkus, 
bet arī ES struktūrfondu līdzekļus. Tas gan 
diemžēl ir garš un smags ceļš, bet tikai 
ar kopīgiem spēkiem mēs spēsim sasniegt 
savus mērķus uzlabojot siltumapgādes 
un namu apsaimniekošanas kvalitāti un 
samazinot izmaksas.

Pēc SIA „EKO SVELME” darbinieku 
plāniem energoefektivitātes uzlabošanā 
ir nepieciešams iesaistīt visas puses - 
gan pašvaldību, gan ēku un privatizēto 
dzīvokļu īpašniekus. 

Mēs aicinām iedzīvotājus mainīt 
uzskatus un beidzot apzināties, ka viņi 
līdz ar dzīvokļu privatizāciju ir ieguvuši 
ne tikai jumtu virs galvas, bet arī pienā-
kumus. Jāsaprot, ka tas jumts arī kādu 
dienu nonēsāsies un būs jālabo, to nedarīs 
neviens, jo Jūs esat īpašnieks. Pirmais solis 
ir izvēlēties sev atbildīgu apsaimniekotāju, 
kā arī sekot viņa darbībai, būt komunikab-
lākiem un griezties pie apsaimniekotāja ar 
problēmām un priekšlikumiem. 

Pirms skeptiski attiekties pret māju 
siltināšanu, der aprunāties ar speciālis-
tiem. Tas gan vairāk attiecas uz ķieģeļu 
māju iedzīvotājiem. Arī ķieģeļu mājas var 

nosiltināt tikai to dara pēc citām tehnolo-
ģijām. Latvijā ir pierādīts, ka veicot mājas 
siltināšanu tiek ietaupīti 35-50% siltum-
enerģijas.

Katram iedzīvotājam pirms veikt 
kādas nesankcionētas izmaiņas vai ne-
likumīgi taupīt, jāpadomā, ka uz viņu 
rēķina vismazāk cietīs apsaimniekotājs vai 
pakalpojuma devējs, bet visvairāk cietīs 
pats tuvākais – kaimiņš aiz sienas! 

SIA „EKO SVELME” iesaka iedzīvo-
tājiem pavērot savus kaimiņus un nepie-
ļaut, lai kāds iedzīvojas uz Jūsu rēķina, 
tas attiecas ne tikai uz patvaļīgu pārbūvi, 
bet arī uz ietekmi uz ūdens skaitītājiem un 
lielajiem mājas parādniekiem.

SIA „EKO SVELME” turpmākajā 
darbībā plāno:

1. Vērojot apkārtējo apsaimniekotāju 
paviršo attieksmi un nolaistās mājas, kā 
arī pēc daudzu, jau esošo klientu - sil-
tumenerģijas patērētāju lūguma, lai sa-
mazinātu laiku cīņai ar apsaimniekotāju 
nolaidību un uzlabotu ēku stāvokli, uzņē-
mums plāno uzsākt namu apsaimniekoša-
nas praksi Rīgas rajonā;

2. Sadarbībā ar Iņčukalna novada domi 
uzlabot katlumāju stāvokli;

3. Piesaistot Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzekļus, esošos neefektīvos 
novecojušos apkures katlus aizvietot ar 
koģenerācijas iekārtām, kā rezultātā tiks 
samazinātas izmaksas uz siltumenerģijas 
ieguvi uz elektrības ražošanas rēķina. 
Šādā veidā ir iespēja ražot elektrību no 
vietējiem resursiem, bet ir vajadzīgs laiks, 
lai šis process tiktu uzsākts, uzreiz tas 
nenotiek;

4. Tāpat SIA „EKO SVELME” sadar-
bībā ar pašvaldībām un ES struktūrfondiem 
plāno maksimāli samazināt siltumenerģi-
jas zudumus trasēs (maksimāli izmantojot 

kvalitatīvās rūpnieciski izolētās caurules), 
optimizējot siltumtīklus;

5. SIA „EKO SVELME” ar pašvaldī-
bas atbalstu plāno samazināt siltumener-
ģijas ieguves rezultātā radušos izmešus, 
sodrējus aprīkojot kurtuvju skursteņus ar 
fi ltriem, kā rezultātā tiks samazināts kai-
tējums dabai un cilvēku veselībai;

6. Sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem 
plānots mazināt siltumenerģijas noplūdes 
nosiltinot iekšējās apkures sistēmas;

7. Arī turpmāk „SIA EKO SVELME” 
plāno popularizēt un attīstīt cilvēkos zaļo 
un ekonomisko domāšanu;

8. Uzņēmums arī turpmāk plāno būt 
tikpat atsaucīgs un pretimnākošs, tādēļ 
piedāvā sadalīt maksājumu par siltum-
enerģiju vienmērīgi uz visu gadu, daudz-
viet Eiropā par siltumu vispār maksā 
vienādu vidējo maksājumu visu gadu, un 
gada beigās veic tikai pārrēķinu. Kā arī 
aicinām parādniekus vienoties par iespē-
jamo parāda apmaksas grafi ku, lai novēr-
stu iespējamās problēmas;

9. Lai palielinātu iespēju labāk sa-
zināties ar klientiem, tiek atvērts birojs 
Inčukalna centrā, kura darbības laiki tiks 
norādīti rēķinā par siltumenerģiju. 

Atcerieties: vislielākos rezultātus var 
sasniegt veicot darbus kopīgi, jo SIA 
„EKO SVELME” nevar iztikt bez Jums, 
un otrādi. Tiem, kuri vēlas uzzināt ko 
sīkāk par siltumapgādi vai namu apsaim-
niekošanu, vienmēr laipni lūgti interesē-
ties pa tālruni: 26138438. 

Diāna Kovaļčuka, 
SIA „EKO SVELME” 
valdes priekšsēdētāja

MŪSU KLIENTS IR MŪSU VĒTĪBA!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 13/2009 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Inčukalna pašvaldības nolikums””

APSTIPRINĀTI Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra sēdē, protokols Nr.13-41.§.

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu 

Izdarīt pašvaldības domes 2009.gada 15. 
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 
„Inčukalna pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:
1.Izteikt noteikumu nosaukumu šādā re-
dakcijā: „Inčukalna novada pašvaldības 
nolikums”
2. Izteikt noteikumu 6.1.punktu šādā 
redakcijā: „Inčukalna novada dome”
3. Papildināt noteikumu 6.punktu ar 
6.4.punktu šādā redakcijā: „Inčukalna 
novada mūzikas un mākslas skola”

4. papildināt noteikumu 6.punktu ar 
6.5.punktu šādā redakcijā: „Inčukalna no-
vada Vangažu vidusskola”
5. Papildināt noteikumu 6.punktu ar 
6.6.punktu šādā redakcijā: „Inčukalna 
novada sociālais dienests”
6. Svītrot noteikumu 7.5.punktu
7. Svītrot noteikumu 7.9.punktu
8. Svītrot noteikumu 7.10.punktu
9. Aizstāt noteikumu 10.1.punktā teikumu 
„Bērnu sociālās aprūpes centrs „Inču-
kalns”” ar teikumu „Sociālās aprūpes māja 

„Gauja””
10. Svītrot noteikumu 26.punktā teikumu 
„Lēmuma projektam pievieno informā-
ciju par veiktās iedzīvotāju aptaujas 
rezultātiem”
11. Izteikt noteikumu 60.punktu šādā 
redakcijā: „Domes kārtējās sēdes notiek 
katra mēneša trešajā trešdienā, pulksten 
14:00”

Domes priekšsēdētājs A. Blaus
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Inčukalna novada domes Inčukalna novada domes 
decembra lēmumidecembra lēmumi

Tulkojums: www.tulko.lv

Решения думы Решения думы 
Инчукалнского края в Инчукалнского края в 
декабредекабре

• Apstiprināt piešķirtās pabalsta summas 
ar kopējo summu Ls 11672,69 no sociālā 
budžeta līdzekļiem.
• Apstiprināt PASAM „Gauja” pakal-
pojumu izmaksas sākot ar 2010.gada 
1.janvāri:
1. guļošajiem Ls 9,69 dienā;
2.paaugstināta komforta istabās 
Ls 10,69;
3. Pārējām personām Ls 8,94.
• Apstiprināt BSAC „Inčukalns” pakal-
pojumu izmaksas sākot ar 2010.gada 
1.janvāri:
1. personām ar īpašām vajadzībām 
Ls 15,33;
2. pārējiem klientiem Ls13,20
• Piešķirt papildus līdzekļus Ls60,- 
decembra mēnesī, zupas virtuvei.
• Apmaksāt parādu Ls 93,11 par brīva-
jiem dzīvokļiem „Īres un sociālo dzīvokļu 
mājā”, Gaujaslīču ielā 3.
• 11 personām anulēt ziņas par deklarēta-
jām dzīvesvietām. 
• Apstiprināt pirmsskolas izglītības ies-
tāžu „Minka” un „Jancis” nolikumus, kuri 
sastādīti pamatojoties uz Izglītības likuma 
22.pantu.
• Izskatot Latvijas Peldēšanas Federā-
cijas iesniegumu par atbalsta sniegšanu 
starptautiskās klases sporta meistaram 
peldēšanā Pāvelam Kondrahinam līdzfi -
nansējuma veidā 2009./2010.gada sezonā 
gatavojoties dažādām sacensībām gan Lat-
vijā, gan arī ārvalstīs, piešķirt Ls 30,-.
• Apstiprināt nolikumu par Inčukalna 
pamatskolas un Vangažu vidusskolas 
skolēnu apbalvošanu par augstiem sasnie-
gumiem mācību darbā un interešu izglī-
tības programmās, un sporta sacensībās 
Inčukalna novadā.
• Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldi, līguma termiņu nosakot uz trīs 
gadiem, savukārt nomas maksu - 0,14 Ls 
par 1m²/mēnesī + PVN.
• Uzsākt nodokļu parādu piedziņu no 
vienas personas. 
• Trīs gadījumos atteikties no pirmpir-
kuma tiesībām uz nekustamajiem īpašu-
mumiem. 
• Apstiprināt novada domes patapi-
nātā vieglā autotransporta degvielas un 
ekspluatācijas izdevumu limitus. 
• Nodot Inčukalna, Gaujas un Kārļzem-
nieku ciematu siltumpiegādes apsaimnie-
košanas organizēšanu un sniegšanu SIA 
„Vangažu Namsaimnieks” pēc šīs apkures 

sezonas.
• Ieplānot 2010.gada budžetā Ls 50000,- 
jaunas katlumājas būvniecībai Inčukalna 
ciematā.
• Slēgt līgumu ar Emīlu Reniņu, par 
telpu nomu Vangažu vidusskolas sporta 
zālē, pirmdienās, trešdienās, piektdienās, 
vieglatlētikas un vingrošanas nodarbībām, 
sākot no 2010.gada 4.janvāra līdz 31.de-
cembrim. Nomas maksa par vienu stundu 
Ls 2,- + PVN.
• Uzsākt Inčukalna novada teritorijas 
plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu 
izstrādi. Izsludināt cenu aptauju par teri-
torijas plānojuma  grozījumu  izstrādi. 
• U.c. 

• Утвердить выделенные суммы посо-
бий на общую сумму Ls 11672,69 из 
средств социального бюджета.
• Утвердить плату за услуги агентс-
тва самоуправления Дома социального 
ухода «Gauja», начиная с 1 января 2010 
года:
1. для лежачих – Ls 9,69 в день;
2. в комнатах повышенного комфорта 
– Ls 10,69;
3. для прочих лиц – Ls 8,94.
• Утвердить плату за услуги Центра 
социального ухода для детей и моло-
дежи «Inčukalns», начиная с 1 января 
2010 года:
1. для лиц с особыми потребностями 
– Ls 15,33;
2. для прочих клиентов Ls 13,20.
• Выделить дополнительные средства 
для суповой кухни на декабрь в раз-
мере Ls 60,-.
• Оплатить долг Ls 93,11 за свободные 
квартиры в доме с арендованными и со-
циальными квартирами «Īres и sociālo 
dzīvokļu māja», ул. Гауясличу 3.
• Аннулировать сведения о деклариро-
ванном месте жительства для 11 лиц. 
• Утвердить положения о дошкольных 
образовательных учреждениях «Minka» 
и «Jancis», которые составлены на ос-
новании статьи 22 Закона об образова-
нии.
• Рассмотрев заявление Латвийской 
федерации плавания о предоставлении 
поддержки в виде софинансирования 
мастеру спорта международного класса 
по плаванию Павлу Кондрахину в се-
зоне 2009/2010 года для подготовки к 

различным соревнованиям, как в Лат-
вии, так и за рубежом, выделить Ls 
30,-.
• Утвердить положение о награждении 
школьников Инчукалнской основной 
школы и Вангажской средней школы за 
высокие достижения в учебной работе 
и образовательных программах по ин-
тересам, а также в спортивных сорев-
нованиях в Инчукалнском крае.
• Заключить договор об аренде нежи-
лых помещений с Рижским региональ-
ным управлением Государственной 
полиции, установив срок договора три 
года, в свою очередь, арендную плату 
– 0,14 Ls за 1 м² в месяц + НДС.
• Начать взыскание налоговой задол-
женности с одного лица. 
• В трех случаях отказаться от преиму-
щественного права покупки на недви-
жимое имущество. 
• Утвердить пределы расходов на горю-
чее и эксплуатацию взятого взаймы лег-
кового автотранспорта краевой думы. 
• После текущего отопительного сезона 
передать ООО «Vangažu Namsaimnieks» 
организацию управления и предостав-
ление теплоснабжения поселкам Инчу-
калнс, Гауя и Карльземниеки.
• Запланировать в бюджете 2010 года Ls 
50000,- на строительство новой котель-
ной в поселке Инчукалнс.
• Заключить договор с Эмилсом Ренинь-
шем об аренде помещений в спортив-
ном зале Вангажской средней школы по 
понедельникам, средам и пятницам для 
занятий по легкой атлетике и гимнас-
тике с 4 января до 31 декабря 2010 года. 
Арендная плата – Ls 2,- + НДС в час.
• Начать разработку изменений плани-
ровки территории Инчукалнского края 
на 2007-2019 годы. Объявить ценовой 
опрос на разработку изменений плани-
ровки территории. 
• Прочее.

uz Vangažu ezera

30.janvārī 10:00-17:00

ZIEMAS 
MOTOKROSAMOTOKROSA 

TRENIŅSACENSĪBAS
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LR INČUKALNA NOVADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr.16/2009
Par sabiedrisko kārtību 

Inčukalna novadā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumu
 „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

16.punktu un 43.pantu.
APSTIPRINĀTI

ar Inčukalna novada domes 
2009.gada 16.decembra sēdes lēmumu,

protokols Nr. 13-36.§.
I.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
1.1. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiks-
mei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās 
daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas), lau-
kumi, kultūras, izglītības, sporta, administra-
tīvās celtnes, autobusu pieturas, parki, skvēri, 
namu pagalmi, pludmales citas speciāli iekār-
totas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomātas, 
neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai 
pašvaldības zemes un ēkas.
1.2. Publiski pasākumi – sabiedrībai pieejami 
dažādu veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi, 
koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizēti 
ar Inčukalna novada domes atļauju publiskās 
vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederī-
bas.
1.3. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek 
sniegti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rak-
stura pakalpojumi. 
1.4. Izklaides vieta – kafejnīcas, bāri, restorāni, 
klubi, spēļu zāles, deju zāles, diskotēkas, un 
tamlīdzīga rakstura pasākumiem domātas tel-
pas vai ierīkotas brīvdabas vietas.
1.5. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas 
– daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņi, 
pagrabi, bēniņi un citas palīgtelpas.
1.6. Zaļā zona – kokiem dekoratīviem krūmiem 
un puķēm apstādīti laukumi vai joslas, kopti 
zālieni, Inčukalna novada pašvaldības teritorijā 
esošie meži.
1.7. Mehānisko transporta līdzekļu mazgāšana 
un profi laktiskā apkope neparedzētās vietās 
– mazgāšana un apkope (eļļas vai citu dzinēja 
šķidrumu nomaiņa, motora mazgāšana u.c.) 
tam neparedzētās vietās, kur notekūdeņi un naf-
tas produkti un to atlikumi neattīrīti brīvi var 
nokļūt ūdens tilpnēs vai iesūkties gruntī, kā arī 
uz ielām un daudzdzīvokļu namu pagalmos.
1.8. Alkoholisko dzērienu, narkotisko un psiho-
tropo vielu ietekme – jeb alkohola, narkotisko 
vai psihotropo vielu koncentrācija organismā.
1.9. Azartspēles – spēles vai derības, kurām ir 
laimes līguma raksturs un kurās to dalībnieku 
iegūtajiem laimestiem pilnīgi vai daļēji ir ga-
dījuma raksturs.
2.Inčukalna novada sabiedriskās kārtības no-
teikumu mērķis un uzdevumi:
2.1. Inčukalna novada domes saistošo notei-
kumu „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna no-
vadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka 
kārtību, kāda jāievēro Inčukalna novadā un 
atbildību par tās neievērošanu;
2.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt In-
čukalna novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt 

sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un 
likumīgās intereses, apkarot žūpību, narkotisko 
vielu lietošanu, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, 
aizsargāt dabu;
2.3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt cilvēka 
dzīvībai, veselībai un īpašumam labvēlīgu sa-
biedriskās kārtības un apkārtējās vides stāvokli. 
Veicināt Noteikumu cienīšanu, kā arī atturēt 
personas neizdarīt pārkāpumus.
3. Noteikumu darbības lauks:
3.1. Noteikumi ir saistoši visām fi ziskajām un 
juridiskajām personām, kuras dzīvo vai uzturas 
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumu spēkā stāšanās:
4.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas laikrakstā, likumā „Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktā kārtībā.
5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tie-
sīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt 
protokolu par Noteikumu pārkāpšanu:
5.1. Inčukalna novada domes priekšsēdētājs;
5.2. Inčukalna novada domes izpilddirektors;
5.3. Inčukalna novada domes deputāti;
5.4. Valsts policijas darbinieki;
5.5. SIA „Mustangs Apsardze” darbinieki.
6. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi 
nepilngadīga persona, kurai nav pastāvīga ie-
nākuma avota – naudas sods tiek iekasēts no 
viņa vecākiem, aizbildņiem, vai personām, kas 
tās aizstāj.
II. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI
Pārkāpuma veids, soda apmērs (Ls)
12. Sabiedriskās kārtības un drošības nodro-
šināšana:
12.1. Par nepiedienīgu uzvešanos – skaļu 
bļaustīšanos, svilpšanu, necenzētu vārdu lieto-
šanu un piedauzīgu izturēšanos, ja šādas dar-
bības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtajām 
morāles un ētikas normām, dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpās, kā arī citās sabiedriskās 
vietās 5-25Ls
12.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.2. Par spļaušanu sabiedriskās vietās, ap-
stādījumos, ūdenstilpnēs un dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpās, kā arī dabisko vajadzību 
kārtošanu ārpus speciāli tam paredzētām vie-
tām 5-25Ls 
12.2.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.3. Par izsmēķu, sērkociņu, saulespuķu sēklu 
un citu atkritumu vai priekšmetu nomešanu 
dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, to piegru-
žošana, sienu, griestu, durvju, logu, pastkastīšu 
un citu elementu bojāšanu, tajā skaitā ar dažā-
diem uzrakstiem, zīmējumiem un smērējumiem 
5-10Ls
12.3.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 10-20Ls
12.4. Par alkoholisko dzērienu, narkotisko un 
psihotropo vielu lietošanu dzīvojamo ēku kop-
lietošanas telpās 5-25Ls
12.4.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas 25-50Ls
12.5. Par elektriskā apgaismojuma bojāšanu sa-
biedriskās vietās, dzīvojamo ēku koplietošanas 
telpās vai privāto apgaismojumu 10-20Ls
12.5.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas 20-50Ls
12.6. Par pirotehnikas izstrādājumu lietošanu 
tam neparedzētās vietās bez pašvaldības atļau-
jas (izņemot Jaungada sagaidīšanas svētkus) 
5-25Ls
12.6.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas 25-50Ls
12.7. Par pirotehnikas izstrādājumu iegādāša-
nos un to nodošanu personām, kuras jaunākas 
par 18 gadiem 5-25Ls
12.7.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas 25-50Ls
12.8. Par jebkāda veida darbību, kas rada 
troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju nakts-
mieru - dažādu mehānismu darbināšanu, re-
montdarbu veikšanu, smagu lietu pārvietošanu, 
skaļu muzicēšanu, skaņu ierakstu atskaņošanas 
aparatūras lietošanu, dziedāšanu, cilvēku un 
mājdzīvnieku radītu trokšņu sabiedriskās vie-
tās, dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, dzī-
vokļos, balkonos laikā no plkst. 23:00 līdz 6:00 
izņemot pasākumus, kas rakstiski saskaņoti ar 
Inčukalna novada domi vai institūciju, kas or-
ganizē kultūras pasākumus 10-25Ls
12.8.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas 25-50Ls
12.9. Par nepilngadīgo personu smēķēšanu sa-
biedriskās vietās (t.sk. skolas teritorijā, skolas 
telpās), dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, 
izklaides vietās, datorsalonos, publiskos pasā-
kumos 5-10Ls
12.9.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas 10-20Ls
12.10. Par alkoholisko dzērienu, alu, vai citu 
apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās 
(t.sk. skolas teritorijā, skolas telpās), dzīvojamo 
ēku koplietošanas telpās, izklaides vietās, da-
torsalonos, publiskos pasākumos, nepilngadī-
gai personai 10-25Ls
12.10.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.11. Par nepilngadīgo personu atrašanos sa-
biedriskās vietās (t.sk. skolas teritorijā, skolas 
telpās), dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, 
izklaides vietās, datorsalonos, publiskos pa-
sākumos alkohola, narkotisko, psihotropo un 
toksisko vielu ietekmē 10-25Ls
12.11.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.12. Par šo normu, kas minētas 12.9.; 12.10. 
un 12.11. punktos neievērošanu pasākumu or-
ganizatoram, izklaides vietu īpašniekam vai 
atbildīgai amatpersonai 10-25Ls
12.12.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.13.Par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) vai 
tabakas izstrādājumu iegādāšanos un nodošanu 
nepilngadīgām personām 10-25Ls
12.13.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.14. Par nepilngadīgo personu atrašanos uz 
ielas, sabiedriskās vietās (ārpus dzīves vietas), 
publiskos pasākumos, izklaides vietās bez ve-
cāku (aizbildņu vai personu, kas tās aizstāj) 
klātbūtnes no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00  10-
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25Ls
12.14.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.15. Par nepilngadīgo personu atrašanos 
azartspēļu vietās un iesaistīšanos azartspēlēs 
5-15Ls
12.15.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 15-50Ls
12.16. Par šo normu, kas minētas 12.15. punktā 
neievērošanu pasākumu organizatoram, izklai-
des vietu īpašniekam vai atbildīgai amatper-
sonai 25-50Ls
12.16.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 50Ls
12.17. Par nepilngadīgo personu (līdz 16 gadu 
vecumam) atrašanos datorsalonos, izklaides 
vietās Izglītības un zinātnes ministrijas no-
teiktajā mācību stundu laikā – darba dienās 
no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:00    5Ls
12.17.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 5-10Ls
12.18. Par šo normu, kas minētas 12.17. pun-
ktā neievērošanu izklaides vietu īpašniekam vai 
atbildīgai amatpersonai 25-50Ls
12.18.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 50Ls
12.19. Par bērnu rotaļāšanos uz ielas brauca-
mās daļas, būvlaukumos, būvobjektos 5Ls
12.19.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas  5-10Ls
12.20. Par bērnu vizināšanos ar velosipēdiem, 
skrituļdēļiem, skrituļslidām, slēpēm un raga-
viņām u. tml. pa pilsētas ielām, ietvēm, lau-
kumiem, ja tas traucē gājējus un transporta 
satiksmi 5Ls
12.20.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas  5-10Ls
12.21. Par pārvietošanos ar velosipēdiem, 
skrituļdēļiem, skrituļslidām, slēpēm, ragavi-
ņām u.tml., diennakts tumšajās stundās, ja pie 
virsdrēbēm saskatāmā vietā nav piestiprināts 
gaismas atstarotājs 5Ls
12.21.1.  Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 5-10Ls
12.22. Par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu 
alkoholisko dzērienu (ieskaitot alu) iepako-
jumu (izņemot tam speciāli paredzētās vietās) 
5-15Ls
12.22.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 15-50Ls
12.23. Par publisku pasākumu rīkošanu bez 
Inčukalna novada domes atļaujas 50Ls
12.24. Par publisku pasākumu apmeklēšanu 
bez ieejas biļetes, ja tas ir maksas pasākums 
5Ls
12.24.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 5-10Ls
12.25. Par iekšējās kārtības neievērošanu paš-
valdības izglītības, sporta, kultūras un citās 
iestādēs, kā arī tirgū 5-15Ls
12.25.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 15-30Ls

12.26. Par sabiedriskās kārtības nenodrošinā-
šanu izklaides, alkoholisko dzērienu un alus 
tirdzniecības vietās šo izklaides un tirdzniecī-
bas vietu īpašniekiem vai par attiecīgo vietu 
atbildīgām personām 15-30Ls
12.26.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 30-50Ls
12.27. Par valsts un pašvaldības izvietoto uz-
rakstu, izkārtņu, reklāmas, numura un ielu no-
saukumu plāksnīšu, ceļa zīmju pārvietošanu un 
bojāšanu 20Ls
12.27.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.28. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosau-
kuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās 
vietās 5Ls
12.29. Par dzīvojamo vai sabiedrisko ēku, saim-
nieciskas nozīmes celtņu, žogu, soliņu, bērnu 
rotaļlaukumu elementu un citu būvju bojāšanu, 
t.sk. ar dažādiem smērējumiem, uzrakstiem un 
zīmējumiem 10-20Ls
12.29.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.30. Par sēdēšanu uz sabiedriskajās vietās 
izvietoto atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu 
uz tiem vai gulēšanu uz tiem 5Ls
12.30.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 5-10Ls
12.31. Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar 
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkoci-
ņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm, 
kastēm, sadzīves tehniku u.tml. priekšmetiem) 
5-20ls
12.31.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.32. Par pašvaldības ielu piesārņošanu ar iz-
birām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem 
no riepām, eļļām un citiem sārņiem 5-25Ls
12.32.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.33. Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju 
izveidošanu 25-50Ls
12.34. Par atkritumu konteineru, urnu laušanu, 
bojāšanu, pārvietošanu 10-20Ls
12.34.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.35. Par sadzīves atkritumu dedzināšanu 
konteineros, plastmasas, gumijas izstrādājumu, 
būvgružu un citu priekšmetu vai vielu, sauso 
lapu, kūlas, zaru dedzināšanu 10-20ls
12.35.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.36. Par kvēlojošu, liesmojošu, degošu vai 
eksplozīvu priekšmetu, šķidru, infekcijas sli-
mību izraisošu atkritumu, liela gabarīta un 
celtniecības atkritumu izmešana pie atkritumu 
urnām, atkritumu urnās, atkritumu savācēju 
konteineros 10-20Ls
12.36.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.37. Par sāls, mākslīgā mēslojuma, bīstamo 
ķimikāliju, izdedžu lietošanu sniega vai ledus 
notīrīšanai no ielām 10-20Ls
12.37.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-

darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.38. Par ledus kapāšanu uz ietvēm, pielieto-
jot asus priekšmetus, ja tas bojā ietves segumu 
10-25Ls
12.38.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.39. Par zaļās zonas zemsedzes bojāšanu, 
zaļajā zonā augošo augu un kopto zālienu bo-
jāšanu vai iznīcināšanu 10-25Ls
12.39.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.40. Par sauso un bojāto krūmu, koku zaru 
savlaicīgu neizzāģēšanu 5-10Ls
12.40.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 10-20Ls
12.41. Par patvaļīgu koku un krūmu stādīšanu, 
izciršanu, dzīvžogu, puķu u.c. apstādījumu ele-
mentu novākšanu, atjaunošanu un vainagošanu 
(izņemot zemesgabalus, kas nodoti individuālai 
apbūvei vai atrodas privātīpašumā, kur šo stā-
dījumu ierīkošana neietekmē pilsētas dizainu) 
bez saskaņošanas ar Inčukalna novada domi 
10Ls
12.41.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 10-25Ls
12.42.Par savlaicīgu fi zisko vai juridisko per-
sonu lietošanā, apsaimniekošanā vai īpašumā 
esošo ēku nekustamo īpašumu (zemesgabali, 
ēkas, būves) teritoriju un pieguļošo teritoriju 
nesakopšanu un neuzturēšanu kārtībā (materiālu 
vai citu priekšmetu glabāšanu ārpus nekustamā 
īpašuma teritorijas), kritušo lapu nenovākšanu, 
ziemas apstākļos  ietvju un pagalmu celiņu ne-
tīrīšana no sniega un ledus un to nenokaisīšana 
ar smiltīm vai šķembu izsijām 10-25Ls
12.42.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.43.Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu 
kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai vai ve-
selībai 10-25Ls
12.43.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.44. Par jumtu, karnīžu lietus ūdens notek-
cauruļu netīrīšanu no gružiem, ziemā – no 
sniega, ledus un lāstekām un daudzdzīvokļu 
māju kāpņu telpu nesakopšanu 10-25Ls
12.44.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.45. Par veļas žāvēšanu daudzdzīvokļu namu 
pagalmos tam neparedzētās vietās, balkonos 
un lodžijās virs nožogojuma, kā arī balkonu, 
lodžiju piekraušanu ar saimniecībā nolietotām 
mantām, tādējādi bojājot daudzdzīvokļu mājas 
kopējo estētisko skatu 5Ls
12.45.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 5-20Ls
12.46. Par remontdarbu veikšanu, sastatņu uz-
stādīšanu, pagaidu žogu, nožogojumu, asfalta 
seguma uzlaušanu, zemes rakšanas darbu veik-
šanu bez atļaujas un saskaņošanas ar Inčukalna 
novada domi 25-50Ls
12.46.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 50Ls
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12.47. Par nosacījumu, kas minēti darbu atļaujā 
par tiesībām veikt darbus pašvaldības teritorijā 
vai darba termiņu pārkāpšanu 5-20Ls
12.47.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.48. Par savlaicīgu un regulāru kanalizācijas 
skataku un tīklu netīrīšanu 20Ls
12.48.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.49. Par patvaļīgu pieslēgšanos pašvaldības 
teritorijā esošajām inženierkomunikācijām, par 
kanalizācijas un ūdensvada, siltumtīkla aku 
atvēršanu un piesārņošanu ar būvgružiem un 
sadzīves atkritumiem, aizbīdņu patvaļīgu no-
slēgšanu vai atvēršanu 10-20Ls
12.49.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.50. Par jebkura veida mehāniskā transporta 
līdzekļa novietošanu vai braukšanu pa sporta 
laukumiem (izņemot tehniskajiem sporta vei-
diem paredzētās vietas) un bērnu rotaļlauku-
miem 10-20Ls
12.50.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.51. Par jebkura veida mehāniskā transporta 
līdzekļa novietošanu namu iekšpagalmos uz 
gājēju ietves vai gājēju ceļa, vai aizšķērsojot 
ar tiem piebraucamos ceļus, namu ieejas durvis 
vai piekļūšanu sadzīves atkritumu konteineru 
novietnēm 10Ls 
12.51.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 10-50Ls
12.52. Par bojātu visa veida mehānisko trans-
porta līdzekļu, t.sk. vraku novietošanu un tu-
rēšanu sabiedriskās vietās vai zaļajā zonā (iz-
ņemot specializētas autostāvvietas, uzņēmumu 
slēgtās teritorijas, garāžas vai speciālās auto 
kapsētas) 10-20Ls
12.52.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.53. Par lielgabarīta priekšmetu (malkas 

u.t.ml.) vai mehānisko transporta līdzekļu il-
gāk par desmit diennaktīm turēšanu uz ielām, 
ietvēm, dzīvojamo namu pagalmos, pie ēkām, 
pie atkritumu tvertnēm, kas traucē ielu, ēku, 
pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību 
10-25Ls 
12.53.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.54. Par ilgstošu transporta līdzekļu darbi-
nāšanu (ilgāk par 5 minūtēm), par tīša trokšņa 
radīšanu pie dzīvojamām ēkām vai arī citās sa-
biedriskās vietās, kas traucē iedzīvotāju mieru 
5-10Ls 
12.54.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 10-50Ls
12.55. Par automašīnas un citu transporta lī-
dzekļu mazgāšanu, to profi laktisko apkopi šim 
nolūkam neparedzētā vietā 10-20Ls
12.55.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.56. Par automašīnu stāvvietas, garāžas te-
ritorijas un teritorijas ap transportlīdzekli līdz 
3 metru platā joslā, ja tas tiek turēts uz ielas, 
dzīvojamo namu pagalmā, piesārņošanu un to 
pievadceļu netīrīšanu 10-20Ls
12.56.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.57. Par braukšanu ar mopēdu, motociklu, 
vai kādu citu transporta līdzekli bez trokšņa 
slāpētāja 10-20Ls
12.57.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.58. Par patvaļīgu reklāmas un reklāmnesēju, 
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo ma-
teriālu (izņemot informāciju par komunālās 
saimniecības avārijas darbiem), afi šu izvieto-
šanu uz ēku sienām, durvīm, apgaismes sta-
biem, kokiem u.c. tam neparedzētām vietām 
(izņemot, ja tas saskaņots ar Inčukalna novada 
domi) 5-20Ls
12.58.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas 20-50Ls
12.59. Par īslaicīgās reklāmas un reklāmnesēju, 
sludinājumu (arī par komunālās saimniecības 
avārijas darbiem), izkārtņu, afi šu nenovākšanu 
tūlīt pēc pasākuma vai līguma beigām uzliek 
naudas sodu atbildīgai amatpersonai 5-10Ls
12.59.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 10-50Ls
12.60. Par gadatirgu, ielu tirdzniecības, iz-
braukuma tirdzniecības organizēšanu un par 
tirdzniecību šim nolūkam neparedzētās un ar 
pašvaldības domi nesaskaņotās publiskās vietās 
10-20Ls
12.60.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 20-50Ls
12.61.Par tirdzniecību vietās, kur to paredzē-
jusi novada dome, nesamaksājot pašvaldības 
nodevu par tirdzniecību 10-25Ls
12.61.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.62. Par tirdzniecības vietas teritorijas ne-
sakopšanu tūlīt pēc tirdzniecības pabeigšanas 
10-25Ls
12.62.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
12.63.Par pašvaldības domes pieņemto lēmumu 
par tirdzniecības ierobežošanu un izsniegtajos 
saskaņojumos minēto nosacījumu neievērošanu 
(nepildīšanu) 10-25Ls 
12.63.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās iz-
darītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas 25-50Ls
III PĀREJAS NOTEIKUMI
13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē:
13.1. Vangažu pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.14/2005, Par sabiedrisko kārtību Vangažu 
pilsētā no 20.12.2005. protokols nr.15, 4.p.;
13.2. Inčukalna pagasta Saistošie noteikumi 
Nr.15/2004, Inčukalna pagasta sabiedriskās 
kārtības noteikumi, no 2004.gada 21.jūlija, 
protokols nr.8-7/1.

Domes priekšsēdētājs A. Blaus

Inčukalna novada domes Saistošie noteikumi nr. 20/2009 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru 2010.gadā”

APSTIPRINĀTI Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra sēdē, protokols Nr.13-41.§.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi 
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu

1. Saistošie noteikumi attiecas uz In-
čukalna novada teritoriju, tie izdoti par 
neapbūvētas zemes nomu.
2. Saistošie noteikumi nosaka neapbū-
vēta zemesgabala nomas maksu zemes-
gabaliem ar apbūves tiesībām vai bez 
apbūves tiesībām, tai skaitā, ja uz ze-
mesgabala izvietoti tirdzniecības kioski, 
minibankas u.tml. objekti, vai zeme tiek 
nodota pagaidu lietošanā sakņu dārzu ie-
rīkošanai
3. Inčukalna  novada domes valdījumā  
esošās zemes gada nomas maksas 

likmes :
3.1. Augļu, sakņu dārzi 31,00 Ls/ha 
+ PVN;
3.2. Zeme zem garāžām, šķūnīšiem 
0,09Ls/m2 + PVN ; 
3.3. Neapbūvēta zeme ar apbūves tiesībām 
fi ziskām personām 2% no kadastrālās vēr-
tības + PVN;
3.4. Neapbūvēta zeme ar apbūves tiesībām 
juridiskām personām 3% no kadastrālās 
vērtības + PVN;
3.5. Neapbūvēta zeme, uz kuras tiek 
veikta lauksaimnieciskā ražošana 2% no 

kadastrālās vērtības + PVN;
4. Nekustamā īpašuma nomas maksas 
maksāšanas termiņi (ja zemes nomas 
līgumā nav noteikts savādāk):
4.1 15.05.2010.
4.2. 15.11.2010.

Domes priekšsēdētājs A. Blaus
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Latvijas Republika
INČUKALNA novada 

Saistošie noteikumi Nr. 19/2009
Par atkritumu apsaimniekošanu 

Inčukalna novadā
Izdoti pamatojoties uz likuma

„Par pašvaldībām” 21.panta
16.punktu, 43.panta 1.daļas

13.punktu un „Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma”

9. panta 1.daļas 3.punktu

APSTIPRINĀTI
ar Inčukalna novada domes 

2009.gada 16.decembra sēdes lēmumu,
protokols nr. 13-39.§.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi ir saistoši visā Inčukalna 
novada administratīvajā teritorijā esošajām fi -
ziskajām un juridiskajām personām, kuri ir ze-
mes vai ēku īpašnieki, valdītāji, nomnieki vai 
lietotāji. 
2. Lietotie termini un to skaidrojums
2.1 atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, 
no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai 
spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu kla-
sifi katorā noteiktajām kategorijām;
2.2. atkritumu radītājs — fi ziskā vai juridiskā 
persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura 
veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, 
kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpa-
šības;
2.3. atkritumu apsaimniekotājs – fi ziska vai 
juridiska persona, kurai ir specializētie trans-
portlīdzekļi, atbilstošas iekārtas un inventārs  
attiecīgo darbību (savākšana, pārvadāšana, šķi-
rošana, pārstrāde vai apglabāšana) veikšanai;
2.4. atkritumu poligons — speciāli ierīkota un 
aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek 
nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides 
aizsardzības pasākumi;
2.5. izgāztuve — atkritumu apglabāšanas vieta, 
kas neatbilst poligona prasībām;
2.6. atkritumu uzglabāšana — atkritumu gla-
bāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās 
vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai 
(izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par trim 
mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas 
vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi 
vai draudus cilvēku veselībai).
3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un 
uzdevumi
3.1. Samazināt atkritumu rašanās iespējas un 
daudzumu to izcelsmes vietās;
3.2. Pakāpeniski ieviest sašķirotu otrreiz izman-
tojamo un pārstrādājamo sadzīves atkritumu sa-
vākšanu un pārstrādi, tādējādi samazinot apgla-
bāšanai nogādājamo atkritumu daudzumu; 
3.3. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, 
kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt vai citādi 
lietderīgi izmantot, tiktu padarīti videi nekaitīgi 
un noglabāti;
3.4. Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi 
Inčukalna novada teritorijā.
4. Inčukalna novada pašvaldības funkcijas 
atkritumu apsaimniekošanā
4.1. Inčukalna novada dome veic šādas funk-
cijas: 

4.1.1. rūpējas par veselīgu un drošu vidi Inču-
kalna novada teritorijā;
4.1.2.organizē un kontrolē savā administratīvajā 
teritorijā atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar 
spēkā esošo „Atkritumu apsaimniekošanas li-
kumu” un šiem saistošajiem noteikumiem;
4.2.Latvijas Republikas normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu ap-
saimniekotājus savā teritorijā, slēdzot ar tiem 
līgumus par noteiktu darbību veikšanu uz no-
teiktu laiku:
4.2.1. ar nolūku sadzīves atkritumu apsaim-
niekotāju darbību iekļaut pašvaldības kopējā 
atkritumu apsaimniekošanas koncepcijā, kā arī 
pēc iespējas samazināt smagās auto tehnikas 
daudzumu, kas regulāri veic transporta kustību 
pa Inčukalna novada ielām un ceļiem, izvēlas 
ne vairāk kā divus sadzīves atkritumu apsaim-
niekotājus;
4.3. apstiprina kārtību, kādā izdarāmi maksā-
jumi par atkritumu apsaimniekošanu;
4.4.pieņem lēmumu strīdus gadījumos starp 
atkritumu radītājiem un apsaimniekotāju attie-
cībā uz jautājumiem, kas izriet no šiem notei-
kumiem;
4.5. nosaka sadzīves atkritumu savākšanas sis-
tēmu novadā:
4.5.1. atkritumu savākšana notiek konteineros 
un maisos;
4.5.2. atkritumu tvertnes var būt pašvaldības, 
atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu ra-
žotāja īpašums;
4.5.3. jālieto tikai novada pašvaldības apstipri-
nātas un ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota 
tipa tvertnes;
4.5.4. konteineru sistēma ir obligāta Inčukalna 
novada teritorijā; 
4.5.5. viendzīvokļu dzīvojamo māju sektorā ir 
atļauta konteineru un bezkonteineru (maisu) sis-
tēma šķiroto atkritumu savākšanai; 
4.5.6. obligāts ir līgums par sadzīves atkritumu 
savākšanu, šķirošanu un transportēšanu starp 
šajos saistošajos noteikumos minēto atkritumu 
radītāju un atkritumu apsaimniekotāju, kas dar-
bojas Inčukalna novada teritorijā;
5. Atkritumu radītāju pienākumi
5.1. visiem atkritumu radītājiem Inčukalna no-
vada administratīvajā teritorijā ir pienākums 
noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un iz-
vešanu ar atkritumu apsaimniekotāju; 
5.2. atkritumu konteineros, kas paredzēti sadzī-
ves atkritumu savākšanai, neiepildīt kvēlojošus, 
degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus atkritu-
mus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un 
citus bīstamus atkritumus (t.sk. dienasgaismas 
spuldzes), lielgabarīta atkritumus (mēbeles, ie-
pakojumus u.c. priekšmetus, kā arī ielu saslau-
kas, lapas, smiltis, zarus), celtniecības materiā-
lus, rūpniecības atkritumus; 
5.3. atkritumu konteineru tukšošanas laikā maz-
gabarīta konteinerus un atkritumu maisus no 
privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem novie-
tot specializētajam transportlīdzeklim pieejamā 
vietā, tā, lai netraucētu gājēju un transportlī-
dzekļu kustību;
5.4. nededzināt sadzīves atkritumus uz jebkura 
īpašnieka īpašumā esošās zemes, mežos, dār-
zos un parkos, kā arī konteineros esošos atkri-
tumus;
5.5. nemest atkritumus jebkurā to savākšanai vai 
noglabāšanai neparedzētā vietā;
5.6. konteineros atkritumus cieši nesablīvēt, 
neieskalot vai neiesaldēt. Atkritumu transportē-

šanas organizācijai šādus konteinerus ir tiesības 
atstāt neiztukšotus. Šādu konteineru izvešana 
notiek par papildu samaksu;
5.7. lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselī-
bai un atkritumu iekārtu bojājumiem, iesaiņot 
asos atkritumus pirms ievietošanas atkritumu 
konteinerā;
5.8.virtuves atkritumu trūdošās organiskās daļas 
ir atļauts kompostēt dārzos, ievērojot vides aiz-
sardzības un sanitārās tīrības normas;
5.9.izmantot uzstādītos atkritumu konteinerus 
un iekārtas tikai tiem paredzēto atkritumu sa-
vākšanai;
5.10. sašķirot atkritumus to rašanās vietā, ja 
Inčukalna novada dome kādā vietā novadā ir 
noteikusi šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu 
par obligātu un savākšanai paredzējusi lietot 
specializētas atkritumu savākšanas ierīces;
5.11. nodrošināt speciālo un lielgabarīta at-
kritumu (piem., mēbeļu, matraču, liela izmēra 
sadzīves tehnikas, mājsaimniecības priekšmetu, 
iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz pārstrādes 
vai noglabāšanas vietām ar savu transportlī-
dzekli vai izmantot atkritumu apsaimniekotāja 
pakalpojumus par atsevišķu samaksu.
5.12. aizliegts ierīkot izgāztuves un ierakt at-
kritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam 
neparedzētās vietās.
6. Zemes gabala īpašnieka (nomnieka) un ēku 
(būvju) īpašnieka, pārvaldnieka vai apsaim-
niekotāja pienākumi.
6.1. Ikviens zemes gabala īpašnieks (nomnieks) 
un ēku (būvju) īpašnieks, nomnieks (īrnieks) 
Inčukalna novadā ir atbildīgs par atkritumu sa-
vākšanu un izvešanu no sava īpašuma neatka-
rīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts 
Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu 
nodaļā (turpmāk – īpašums).
6.2. Papildus šo saistošo noteikumu 5.punktā 
minētajiem pienākumiem zemes gabala īpaš-
nieka (nomnieka) un ēku (būvju) īpašnieka, 
nomnieka (īrnieka) pienākumi ir:
6.2.1. iekļauties Inčukalna novada kopējā atkri-
tumu apsaimniekošanas sistēmā;
6.2.2. uzstādīt atkritumu urnas pie sabiedriskās 
nozīmes ēku ieejas un iztukšot tās ne retāk kā 
reizi diennaktī;
6.2.3. uzstādīt atkritumu konteinerus sabied-
riskas nozīmes objekta teritorijā un iztukšot 
atbilstoši uzņēmuma profi lam ne retāk kā reizi 
nedēļā;
6.2.4. uzstādīt atkritumu konteinerus īpašuma te-
ritorijā un iztukšot ne retāk kā vienu reizi viena 
mēneša periodā, ja atkritumi netiek šķiroti;
6.2.5. ieviešot norādītajā teritorijā atkritumu 
savākšanas sistēmu konteineros, izveidot atkri-
tumu konteineru laukumus, saskaņojot ar Inču-
kalna novada būvvaldi un uzturēt tos kārtībā;
6.2.6. segt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
izdevumus;
6.2.7. izveidot un uzturēt kārtībā pievedceļus 
(bet ne tālāk par īpašumā esošās zemes robe-
žām) un atkritumu konteineru laukumus, kas 
paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai un no-
drošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa pie-
kļūšanu atkritumu konteineriem to iztukšošanas 
dienās, jebkurā gadalaikā. Pēc atkritumu izveša-
nas sakopt atkritumu konteineru laukumus; 
6.2.8. izmantot tikai noteiktam sadzīves atkri-
tumu veidam paredzētos konteinerus un iekārtas 
atbilstoši atkritumu apsaimniekotāju prasībām 
un noteikumiem;
6.2.9. iegādāties vai nomāt konteinerus vai citus 
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atkritumu savākšanas līdzekļus nepieciešamā 
skaitā, kas tiek noteikts, ņemot vērā atkritumu 
veidošanās daudzumu un izvešanas biežumu;
6.2.10. nodrošināt konteineru lietošanas atbil-
stību atkritumu apsaimniekošanas organizācijas 
prasībām (lietot tikai noteikta veida atkritumu 
savākšanai, nepieļaut nokrišņu ieplūdi tvertnēs 
un citas prasības);
6.2.11. savākt, sašķirot atkritumus to rašanās 
vietā saskaņā ar sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotāja norādījumiem par sašķiroto atkritumu 
savākšanas sistēmu;
6.2.12. slēdzot īres vai nomas līgumus ar īrnie-
kiem vai nomniekiem, līgumos paredzēt maksu 
par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar 
apstiprinātajiem tarifi em par atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumiem.
7. Masu pasākumu organizatoru pienākumi
7.1. masu pasākumu organizatoriem pirms pa-
sākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienā-
kums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimnieko-
tāju par atkritumu savākšanu un aizvešanu;
7.2. masu pasākuma organizatoram jānodrošina 
attiecīgās teritorijas sakopšana ne vēlāk kā 5 
(piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
8. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi
8.1. Atkritumu apsaimniekotājam, noslēdzot lī-
gumu, jāsniedz atbilstoši pakalpojumi atkritumu 
radītājiem:
8.1.1. regulāru sadzīves atkritumu savākšanu ie-
priekš noteiktā laikā saskaņā ar pašvaldības iz-
veidoto atkritumu savākšanas sistēmu un līgumu 
par sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanu un 
transportēšanu;
8.1.2. lielgabarīta atkritumu savākšanu iepriekš 
paziņotās dienās vismaz vienu reizi gadā. Pakal-
pojuma izmaksas pēc savstarpējas vienošanās 
sedz Inčukalna novada dome sadarbībā ar namu 
apsaimniekotājiem;
8.1.3. regulāru konteineru iztukšošanu vai at-

kritumu maisu savākšanu un aizvešanu no tam 
paredzētajām vietām; 
8.1.4. konteineru iztukšošanas un maisu sa-
vākšanas laikā uz zemes nokritušo atkritumu 
savākšanu;
8.1.5. nodrošināt sadzīvē radušos bīstamo atkri-
tumu savākšanu no iedzīvotājiem speciāli aprī-
kotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās.
8.2. atkritumu apsaimniekotājs nodrošina izstrā-
dātā atkritumu apsaimniekošanas plāna realizā-
ciju apsaimniekojamajā teritorijā; 
8.3. atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir 
aizvietot vai izremontēt pašvaldībai vai apsaim-
niekotājam piederošos atkritumu konteinerus. Ja 
konteiners bojāts lietotāja neuzmanības dēļ, at-
kritumu apsaimniekotājam ir tiesības aizvietoša-
nas vai remonta izmaksas piedzīt no lietotāja;
8.4. savāktie atkritumi atkritumu apsaimnieko-
tājam jātransportē ar šim nolūkam paredzētu 
specializēto transportu;
8.5. atkritumu apsaimniekotājs atkritumu kon-
teineru novietošanas vietas saskaņo ar Inčukalna 
novada būvvaldi un zemes gabala īpašnieku vai 
nomnieku;
8.6. par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem 
pakalpojumiem ir tiesības iekasēt maksu atbil-
stoši sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstip-
rinātam tarifam.
9. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem
9.2. Inčukalna novada domes un atkritumu 
apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt 
atkritumos fi zisko vai juridisko personu nozau-
dētos priekšmetus.
10. Maksa par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu
10.1. maksa par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu tiek reglamentēta likumā „Par sabied-
risko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā 
kārtībā;
10.2. maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek 

iekasēta:
10.2.1. no daudzdzīvokļu (3 un vairāk dzīvokļu) 
ēkās dzīvojošām fi ziskām personām maksu ie-
kasē ēkas apsaimniekotājs, atbilstoši tarifam un 
saskaņā ar noslēgto līgumu;
10.2.2. no fi ziskām personām, kurām ir īpašumā, 
nomā vai lietošanā zemes vai namīpašums ar 1 
– 2 dzīvokļiem, saskaņā ar apstiprināto tarifu 
un līgumu, kas noslēgts ar atkritumu apsaim-
niekotāju;
10.2.3. no juridiskām personām atbilstoši tari-
fam un saskaņā ar noslēgto līgumu, atkarībā no 
to darbības profi la un izvedamo atkritumu satura 
un daudzuma.
11. Atbildība par noteikumu neievērošanu
11.1. Administratīvā soda samaksa neatbrīvo šo 
noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas 
un materiālās atbildības.
11.2. Sastādīt administratīvo pārkāpumu proto-
kolu ir tiesīgi:
11.2.1. Inčukalna novada domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, domes 
deputāti, valsts policijas inspektori;
11.2. Par atkritumu apsaimniekošanas notei-
kumu pārkāpšanu tiek piemērots administra-
tīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu.
12. Pārejas noteikumi
12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē:
12.1. Vangažu pašvaldības Saistošie noteikumi 
nr.12/2005 „Par atkritumu apsaimniekošanu 
Vangažu pilsētā” no 18.10.2005. protokols. Nr. 
13, 9.p.;
12.2.Inčukalna pagasta Saistošie noteikumi 
Nr.33/2005, „Par atkritumu apsaimniekošanu 
Inčukalna pagastā”, no 2005.gada 23.novembra, 
protokols nr.18-2.

Domes priekšsēdētājs A. Blaus

LR INČUKALNA NOVADA
SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  

Nr. 17/2009
“PAR ATVIEGLOJUMU 

PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ
 ĪPAŠUMA NODOKĻA 

MAKSĀTĀJIEM”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 
1 daļas 3.punktu un  

likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5.pantu

APSTIPRINĀTI
ar Inčukalna novada domes

2009.gada 16.decembra sēdes lēmumu,
protokols nr. 13-37.§.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie saistošie noteikumi regulē atvieglo-
jumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
atvieglojumi
2.1.Atvieglojumi piešķirami atsevišķām ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātāju katego-

rijām par to īpašumu, kuros viņi dzīvo un ir 
deklarēti(bērnu un laulāto deklarētā dzīves-
vieta attiecīgā adresē), šādos apmēros no ne-
kustamā īpašuma nodokļa summas:
2.1.1. 1. un 2.grupas invalīdiem – zemes īpaš-
niekiem, lietotājiem  70%;
2.1.2. ģimenēm ar bērnu vai laulato 1. un 2. 
grupas invalīdu – 50%;
2.1.3. daudzbērnu ģimenēm – 50%;
2.1.4. politiski represētajām personām, kuru 
īpašumā ir zeme mazāk kā 5  gadus  25%;
2.1.5. sabiedriskā labuma organizācijām, kas 
sniedz pakalpojumus Inčukalna novada iedzī-
votājiem – 50%.
2.1.6. atvieglojumi piešķirami par zemi zem 
pašvaldības sociālajām mājām un dzīvokļiem, 
pašvaldības uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrī-
bām), kas izveidotas pašvaldības un tās iestāžu 
funkciju veikšanai  90%;
2.1.7. atvieglojumi piešķirami sabiedriskajām 
sporta organizācijām par zemi, kas tiek izman-
tota kāda sporta veida popularizēšanai 50%.
2.2. Atlaides piešķiramas tikai tiem zemes 
īpašniekiem un valdītājiem, kuru zemes īpa-
šums nav iznomāts citam lietotājam, un uz 
kuru zemes netiek veikta saimnieciskā dar-
bība.
3. Kārtība, kādā maksātājs var saņemt no-

dokļa atvieglojumus
3.1.Nodokļa maksātājam jāiesniedz Inčukalna 
novada domē motivēts iesniegums par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir-
šanu. Iesniegumā juridiskai personai jānorāda 
pamatojums, bet fi ziskai personai iesniegu-
mam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas 
apliecinoši dokumenti :  
• VDEĀK invaliditātes izziņas kopija (paša 
īpašnieka, lietotāja, bērnu vai laulātā);
• Politiski represētā apliecības kopija;
• Deklarētās dzīvesvietas izziņa (par nepiecie-
šamām personām);
.Bērnu dzimšanas apliecību kopijas(daudzbērnu 
ģimenēm)
3.2. Iesniegumi iesniedzami līdz tekošā gada 
1.jūlijam.
4. Pārejas noteikumi
4.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē:
4.1.1. Saistošie noteikumi Nr.24/2008, „Par 
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem” no 2008.gada 19.feb-
ruāra sēdes lēmums, protokols. Nr.2.;
4.1.2. Inčukalna pagasta Saistošie noteikumi 
Nr.10/2003, „Par atvieglojumu piešķiršanu ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”, no 
2003.gada 19.februāra, protokols nr.2-23.

Domes priekšsēdētājs A. Blaus
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Latvijas Republika
INČUKALNA novada 

Saistošie noteikumi Nr. 18/2009
„Par topogrāfi skās informācijas 
aktualizācijas un izpildshēmu 

uzmērīšanas kārtību Inčukalna 
novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma

„Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu

APSTIPRINĀTI
ar Inčukalna novada domes

2009.gada 16.decembra sēdes lēmumu,
protokols Nr. 13-38.§.

1.NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
1.1.Koordinātu sistēma – ģeodēziskajiem uzde-
vumiem piemērota ģeometriska sistēma, lai rak-
sturotu punktu koordinēto stāvokli (praktiskajiem 
pielietojumiem punktu stāvokli nosaka ar plaknes 
koordinātām x un y, bet augstumu ar H).
1.2.Ģeodēziskie punkti – mērīšanas vajadzībām 
dabā nostiprināti punkti, kuriem noteiktas koor-
dinātas piemērotā koordinātu sistēmā.
1.3.Objekta punkti – mērīšanai apzīmēti un ne-
apzīmēti raksturīgi objekta punkti: topogrāfi skie 
punkti, ēkas konstrukciju punkti, būvasu un sar-
kano līniju nostiprinājuma punkti, robežpunkti un 
pārējie objekta punkti.
1.4.Inženierkomunikācija – ierīce, aprīkojums 
vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts 
būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energore-
sursiem un citiem resursiem.
1.5.Transporta būves – ielas, tilti, satiksmes pār-
vadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, nostiprinātas 
krastmalas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta 
sienas un citas būves.
2.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.Šie noteikumi izdoti ar mērķi, veicot inženier-
komunikāciju, ēku un transporta būvju celtnie-
cību (rekonstrukciju, restaurāciju vai renovāciju), 
nodrošināt vienotu – visa veida topogrāfi skās in-
formācijas elementu, ar mēroga 1:500 noteiktību, 
uzmērīšanu; kā arī šo noteikumu prasību izpildi, 
sastādot digitālās izpildshēmas un pieņemot eks-
pluatācijā būves.
2.Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un 
fi ziskajām personām, kas Inčukalna novadā veic 
inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju 
celtniecību, vai kuras veic ģeodēziskos uzmērī-
šanas darbus.
3.Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju 
celtniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai reno-
vācija) jāveic saskaņā ar Būvvaldes akceptēto 
būvprojektu, kuram par pamatu, atbilstoši Būv-
valdes izdotam APU, ņemts sertifi cēta mērnieka 
vai licencētas organizācijas izstrādāts inženier-
topogrāfi skais plāns, kas saskaņots ar inženier-
komunikāciju apkalpojošām organizācijām, paš-
valdības nozīmētu mērniecības fi rmu un ievadīts 
vienotajā novada digitālajā kartē.
4.Pašvaldības rīcībā esošo topogrāfi sko materiālu 
celtniecības vajadzībām var izmantot:
4.1.ja esošā topogrāfi skā materiāla aktualizācijas 

termiņš nav beidzies;
4.2.ja Būvvaldes izdotais APU pieļauj to;
4.3.avārijas darbu gadījumā;
4.4.darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būv-
projekts.
5.Ja veicot būvdarbus vai rakšanas darbus tiek 
atrastas topogrāfi skajā plānā neuzrādītas vai vie-
tai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfi ksē to no-
vietojums dabā, attiecīgi jāuzmēra un jāparāda 
izpildshēmā.
6.Ģeodēziskie mērījumi objekta punktu noteikša-
nai un būvdarbu kvalitātes kontrolei aptver būves 
un atsevišķo detaļu faktisko izmēru atbilstību ak-
ceptētajam būvprojektam būvnormatīvos noteik-
tajiem kvalitātes kritērijiem. Būvdarbu kvalitā-
tes kontroles sistēmu izstrādā katrs uzņēmums 
(objektu īpašnieki, ekspluatējošās organizācijas, 
būvdarbu veicēji u.c.) atbilstoši veicamo darbu 
specifi kai (profi lam) un apjomam.
7.Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju 
ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvētāji) In-
čukalna novada teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, 
restaurēto vai renovēto objektu pieņemšanu (no-
došanu) ekspluatācijā veic saskaņā ar LBN-301 
prasībām un pēc objektu apsekošanas un:
7.1.pārbaudes atbilstībai akceptētam būvprojek-
tam, ko atbilstoši LBN-301 prasībām veic Būv-
valde,
7.2.ģeodēziskās uzmērīšanas un ienešanas no-
vada digitālajā kartē.
8.Objektu precīzo uzmērīšanu organizē un no-
drošina persona, kas saņēmusi rakšanas atļauju 
(būvatļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) 
aizbēršanas.
9.No jauna izbūvēto objektu ģeodēzisko uzmērī-
šanu veic mērniecībā licencētā persona.
10.Inčukalna novada administratīvajā teritorijā 
informācijas pieņemšanu un  apstrādi digitālā 
veidā, tajā skaitā ielu sarkanās līnijas u.c., realizē 
un koordinē pašvaldības nozīmēta mērniecības 
fi rma. Pašvaldības nozīmēta mērniecības fi rma ir 
tiesīga par pakalpojumiem saņemt samaksu.
11.Būvvalde pieņem topogrāfi skos vai ģeodē-
ziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, 
izpildshēmas), kas ir saskaņoti ar pašvaldības 
nozīmētu  fi rmu un ievadīti vienotajā novada 
digitālajā kartē (apstiprināti).
12.Pašvaldības nozīmēta  fi rma pieņem sertifi cētu 
vai licencētu mērnieku topogrāfi skos vai ģeodē-
ziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, 
izpildshēmas), kas veikti digitālā formā (*.dgn 
formātā) LKS-92 koordinātu sistēmā un Balti-
jas augstumu sistēmā, kā arī 5.punktā minētos 
gadījumos būvatļaujas saņēmēju izpildshēmas 
papīra formātā , kuras iegūtas pamatojoties uz 
14.un15.punktos minētām uzmērīšanas un attē-
lošanas metodēm.
13.Visos projektos, kuri tiek skaņoti būvvaldē, 
jābūt topogrāfi skā plāna oriģinālam vai apstip-
rinātai kopijai.
14.Koordinētu objekta situācijas punktu uzmērī-
šanu var veikt divējādi: 
14.1.ar datorteodolītu vai ģeodēziskās klases 
GPS aparatūru,
14.2.ar mērlenti.
Piezīme. Saskaņā ar VZD prasību ar mērlenti var 
būt uzmērītas pazemes komunikācijas (izņemot 
akas, ventiļus, kameras utt.), kuru izvietojumu 

var noteikt attiecībā pret vismaz 3 viennozīmīgi 
identifi cējamiem koordinētiem situācijas punk-
tiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfi jā vai ka-
dastra kartē.
15.No jauna uzbūvēto, rekonstruēto vai reno-
vēto būvju izpildshēmās jāuzrāda visi objekta 
galvenie elementi un raksturīgie punkti. Objekta 
punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 vienno-
zīmīgi identifi cējamiem koordinētiem situācijas 
punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfi jā vai 
kadastra kartē.
16.Pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēr-
šanas jāpieaicina Būvvaldes pārstāvis būvdarbu 
pieņemšanai rakšanas darbu atļaujā noteiktajos 
gadījumos.
17.Pēc izbūves divu nedēļu laikā izpildshēmas 
2 eksemplāri jānodod pašvaldības nozīmētai 
mērniecības fi rmai ievadīšanai digitālajā kartē. 
Pēc tam izpildshēmas viens eksemplārs paliek 
Būvvaldes rīcībā un otrs eksemplārs nonāk pie 
pasūtītāja.
18.Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, 
ja uz to izpildmērījumiem vai izpildshēmām nav 
pašvaldības nozīmētas mērniecības fi rmas saska-
ņojuma par objekta ievadīšanu vienotajā novada 
digitālajā kartē.
19.Būvatļauju ēkām un transporta būvēm iz-
sniedz ja uz to būvasu izspraušanas akta ir paš-
valdības nozīmētas mērniecības fi rmas saskaņo-
jums par objekta ievadīšanu vienotajā novada 
digitālajā kartē. Inženierkomunikācijām būvasu 
izspraušanas akts nepieciešams pēc Būvvaldes 
pieprasījuma.
20.Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu. 
20.1.Šo noteikumu izpildes kontroli un vainīgo 
sodīšanu veic Būvvaldes amatpersonas atbilstoši 
šajos saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai 
un apmēram.
20.2.Pārkāpumu gadījumā tiek sastādīts proto-
kols saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu, kur tiek fi ksēta pārkāpuma bū-
tība, vieta un laiks. Protokols jānosūta Inčukalna 
novada Administratīvai komisijai 3 dienu laikā 
no sastādīšanas dienas.
20.3.Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajam 
var uzlikt naudas sodu no 10,00 Ls līdz 50,00 
Ls.
20.4.Ja Būvvalde konstatē uzbūvēto, rekons-
truēto, restaurēto vai renovēto objektu neatbil-
stību projekta piesaistēm, izpildītājam jānodro-
šina atkāpju saskaņošana vai jāveic darbi, lai 
novērstu šo pārkāpumu neatkarīgi no uzliktā 
administratīva soda.
3. PĀREJAS NOTEIKUMI
1 Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi 
spēku zaudē:
1.1. Vangažu pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.16/2008 „Par topogrāfi skās informācijas ak-
tualizācijas un izpildshēmu uzturēšanas kārtību 
Vangažu pilsētā” no 16.10.2008. protokols Nr.13, 
5.p.;
1.2. Inčukalna pagasta Saistošie noteikumi 
Nr.12/2008, „Par topogrāfi skās informācijas ak-
tualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību 
Inčukalna novadā”, no 2008.gada 18.jūnija, pro-
tokols nr.7-7

Domes priekšsēdētājs A. Blaus
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Inčukalna Invalīdu biedrība plāno paveikt vēl vairāk!
Gada sākums ir laiks, kad mēs 

nospraužam mērķi. Kāds apņemas 
ar jauno gadu vairs nesmēķēt, 
dažs atsakās no neveselīga uztura 
un ietur diētu, kādam vienkārši 
uznāk vēlme pabeigt sen iesākto, 
vai uzsākt ko jaunu.

Arī mēs Inčukalna Invalīdu biedrībā 
gadu sākam ar jaunām idejām un jauniem 
darbiem. Šis gads tiks veltīts dažādu pras-
mju un gudrību apgūšanai. No 15.janvāra 
esam uzsākuši nodarbību ciklu. Kā pirmās 
- DEKUPĀŽAS nodarbības, kur lietotas 
un nevajadzīgas mantas pārtop skaistās 
dāvanās un dažādos mākslinieciski no-
formētos priekšmetos. Nodarbības vada 
Maija Rozevska – viena no nodarbinātības 
aģentūras stipendiātēm. 

Rit darbs pie projekta, lai iegūtu fi -
nansējumu telpu remontam – vēlamies 
omulīgu pērtuvi, kur varētu uzmest garu 
uz īstiem laukakmeņiem, smaržotu zaru 
slotiņas un zāļu tējas. Ļoti nepieciešams 
ir veselās pēdas kabinets cilvēkiem, kuri 
slimo ar diabētu, kā arī noderētu kāda 
masāža. 

Gada garumā būs dažādas lekcijas un 
interesantas tikšanās. Ja kādam ir interese 
par aušanu, tad pie mums ir pieejamas 
stelles, kurās šobrīd top lupatu deķi. 

Ir interesanti pievērsties jauniem 
darbiem un idejām, bet nedrīkst aiz-
mirst jau iesākto. Turpinām aktīvu darbu 
Reģionālajā labdarības organizāciju tīklā 
programmā ”Paēdušais Latvijai”, kurā 

160 ģimenes jau ir 
saņēmušas pārtikas 
pakas un maizi. Dau-
dzām ģimenēm, īpaši 
ar bērniem, tās ir tik 
ļoti nepieciešamas. 
Darbu turpina ZU-
PAS VIRTUVE, kuru 
tagad fi nansē novada 
domes Sociālais die-
nests, bet mēs cenša-
mies sagādāt papildus 
produktus, jo grūtībās 
nonākušo skaits nemi-
tīgi palielinās. Tādēļ 
paskatieties, vai arī 
Jums nav mājās kāda 
lieka ievārījuma burciņa vai kāpostgalva. 
Mēs palīdzēsim jūsu saziedotajām man-
tām, apģērbiem, pārtikai un citām sadzīvē 
ļoti nepieciešamām lietām nonākt līdz 
tiem, kuriem tas nepieciešams.

Katru trešdienu turpinām apgūt VESE-
LĪGA UZTURA prasmes, kā arī garšīgi 
paēdam. Centrā „Mūsmājas” ir pieejams 
arī manikīrs un pedikīrs. Siltākam laikam 
iestājoties, atsāksim NŪJOŠANAS NO-
DARBĪBAS, kā arī dosimies TALKĀS, 
sakopsim mūsu apkārtni un padomāsim 
par putnu būrīšiem. Un, ja tiks apstiprināts 
plānotais projekts un sāksies pirts telpu 
remonts, tad visi uz pļavu un mežu vākt 
ne tikai ZĀĻU TĒJAS, kuras varēs mūs 
sasildīt un ārstēt ziemas aukstajos vakaros, 
bet arī gādāt slotiņas pēršanās priekiem. 

Mūsu vidū dzīvo cilvēki, kuri ir īsti 

LAIMĪGU VISIEM JAUNO TĪĢERA 
GADU! CĪNĪSIMIES PAR SEVI UN 

CITIEM KĀ TĪĢERI!

meistari šūšanā, aušanā, adīšanā un tambo-
rēšanā, visas prasmes nenosauksi. Lūgums 
- neturiet sveci zem pūra, ļoti gaidām tos, 
kuri ir gatavi ziedot savu laiku un zinā-
šanas, jo kopā mēs varam paveikt daudz 
vairāk gan sev, gan citiem par prieku! 

Ieceru šim jaunajam gadam ir daudz, 
bet rezultāts būs tikai tad, kad centīsimies 
un darīsim paši, lai gada beigās varētu 
katrs sev pateikt: „Jā, es to paveicu, man 
izdevās!”. Un tikai darot radīsies spēks 
darīt vēl vairāk, vēl labāk.

Natālija Rozevska

Saistošie noteikumi Nr. 15/2009 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2009 „Par Inčukalna novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2009.gadam””.

Apstiprināti Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra sēdē, protokols Nr. 13-35.§.

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14., 21., 46.p. un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., 
likuma „Par budžetu un fi nanšu vadību” 11. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.. Papildus ņemti vērā likums 
„Par valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzību 2009.gadam”, MK rīkojums Nr.882 „Par fi skālās disciplīnas un uzraudzības 
nodrošināšanas pasākumiem”.

Domes priekšsēdētājs A. Blaus

1. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 320992,- Pielikums Nr. 1.
2. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta izdevumus par Ls 259593,-
Pielikums Nr. 2.
3. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Pielikums 
Nr. 3.
4. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par 2161 latiem sakarā ar PASAM 
„Gauja” pārņemšanu no Rīgas rajona padomes.
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Tikšanās gada nogalē...
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas 
garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs...
/K.Apškrūma/

2009.gada 15.decembrī Inčukalna 
novada bāriņtiesā, Vangažu pilsētas pār-
valdē notika gada noslēguma seminārs, 
kurā piedalījās 25 bāriņtiesu darbinieki no 
Rīgas, Pierīgas, Valmieras un Salacgrīvas 
bāriņtiesām.

Semināra darba gaitā Latvijas bāriņ-
tiesu asociācijas valdes priekšsēdētāja 
un Saulkrastu bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Baiba Meldere apkopoja 2009.gadā pa-
veikto, akcentējot gan pozitīvo, gan nega-
tīvos momentus, ar kuriem nācies saskar-
ties bāriņtiesu darbā, kā arī deva nelielu 
ieskatu plānotajam darbam turpmāk.

Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs 
Aivars Krasnogolovs informēja kolēģus 
par izmaiņām likumdošanā, kuras tieši 
skars bāriņtiesu darbu.

Visi kolēģi aktīvi piedalījās diskusijās 
par darbu, kā arī uzklausīja kolēģu vie-
dokļus konkrētu jautājumu risināšanā. 

Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsē-
dētāja Sarma Trumpekoja atsauca atmiņā 
skaistākos momentus no 2009.gada bāriņ-
tiesu darbinieku brauciena uz Slovākiju, 
savukārt Inčukalna novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Iveta Kokina mudināja ko-
lēģus 2010.gada septembrī vasaru paga-
rināt Horvātijā. Pēdējos septiņus gadus, 
kopš katru rudeni tiek organizēti pieredzes 

apmaiņas un atpūtas braucieni, visi ir pār-
liecinājušies, - tā ir lieliska iespēja pabūt 
kopā ar kolēģiem un uzņemt enerģiju nā-
kamajam saspringtajam darba gadam. 

Seminārā piedalījās, visiem labu vese-
lību, izturību un veiksmi turpmākajā darbā 
novēlēja Inčukalna novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Blaus un Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko.

Bibliotēka 2010.gadā
Ar ko sagaidām jauno – 2010.gadu? 

Ar jaunām grāmatām! Daudz iegādājāmies 
grāmatiņas pašiem mazākajiem lasītājiem: 
Mēles mežģi „Maziņš eža puskažociņš”, 
„Muzicēsim”, „Princese Varde”, „Rūķu 
mežā”, „Stādīsim dārzu”, un vēl, un vēl… 
Lielākiem bērniem interesēs grāmatas no 
sērijas Ceļvedis dabā: „Koki”, „Putnu vē-
rošana”.  Pusaudžiem interesi izraisīs grā-
matas – „Vanda”, „Atriebība aulekšiem”, 
A.Vallikas – „Kas ar tevi notika, Anna?”, 
„Nakts ballītes ellē/izlaiduma nakts stāsti/”, 
Vika – „Katoliete:poēma”, u.c. 

Pusaudžu zēni bieži uzdod sev jautāju-
mus: Kāpēc meitenes ir citādas?, Kad man 
būs balss lūzums?, Kam domāts testoste-
rons?. Uz šiem un citiem jautājumiem pus-
audži saņems atbildes, ja izlasīs grāmatu 
„Kas ar mani notiek?”. Arī meitenes sa-
ņems atbildes uz saviem jautājumiem, ja 
izlasīs grāmatu meitenēm. 

Vēstures cienītājiem noderēs grāmata 
J.Vītoliņš „Divu lielvalstu dienestā./Vācu 
kara gaisa spēku izpalīga un padomju ar-
mijas seržanta atmiņas par Otro pasaules 
karu, Gulagu un pēckara laiku”. Nopietnas 
literatūras cienītājiem interesēs Dž. Orvela 
–„Toreiz Birmā”, L.Darela – „Baltazars”, 

K.Vonnegūta „Armagedons atskatoties”. 
Lasītājiem, kuri vēlas pašizglītoties, node-
rēs P.Fiska grāmata „Mārketinga ģēnijs”, 
kurā piedāvā netradicionālas idejas šodie-
nas tirgus ekonomikas plānošanā. Vēl in-
teresentiem piedāvājam izlasīt: „Mākslas 
terapija”, V.Praude - „Finanšu instrumenti”, 
S. Čāndlers „100 paņēmieni, kā motivēt 
sevi aktīvai dzīvei”, Ē. Krēmers „Ēst ar 
baudu-dzīvot ar prieku”/pārtikas produktu 
nepanesība un to izraisītās alerģijas/. 
Ī.Livingstons savā grāmatā „Cik lielas ir 
tavas smadzenes” piedāvā atjautības uzde-
vumus, lai noskaidrotu savas prāta spējas. 
Risinot uzdevumus, brīnišķīgi pavadīsiet 
laiku un attīstīsiet prāta spējas. 

Dzejas mīļotājiem iegādājāmies kārtē-
jos K.Apškrūmas krājumiņus „Klausīties 
klusumu” un „Man puķes dvēsele”.

 Atgādinu, ka viss grāmatu fonds ir ap-
skatāms Inčukalna mājas lapā – www.incu-
kalns.lv-kultūra-bibliotēka-grāmatu fonds.

Interesantas ir grāmatu zināšanas. Tā, 
piemēram. Kā pamosties no rīta? Uzmun-
drinot ausis! Kārtīgi saberzē un sabužini 
ausis. Uz tām izvietoti enerģētiski aktīvie 
punkti. Ausu masāža uzlabos asinsriti, uz-
mundrinās un stimulēs visu organismu. Sau-
dzīgi satver ausis ar īkšķi un rādītājpirkstu, 
velc uz augšu, leju, virzienā uz pakausi 4-6 

reizes. Piespied pie ausīm abas plaukstas 
un kārtīgi izapļo ausis 15-20 sek. Satver 
ausu ļipiņas ar īkšķi un rādītājpirkstu un 
enerģiski knaibi auss ārējo malu, virzoties 
uz augšu no ļipiņas līdz pat galvai un atpa-
kaļ 2-3 reizes. Ausis svilst? Tā tam jābūt! 
Asinsrite ir iekustināta, viss organisms tiek 
stimulēts un noskaņots enerģiskai dienai. 
Var veikt šādu masāžu arī pēcpusdienā, 
bet ne vakarā. Lai jums viss veicas! Visus 
interesentus gaidām bibliotēkā.

Bibliotekāre M.Aļeksejeva

Vangažu bibliotēka aicina lasītā-
jus apskatīt un izlasīt jaunieguvumus. 
Pieejami jaunie latviešu valodā izdotie 
romāni, kā arī kriminālstāsti.

Foto: Jana Bunkus



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS1212

Mēnesis Inčukalna Tautas namā...
...ir ne tikai paskrējis, bet gluži kā 

lavīna uzņēmis ātrumu brīdī, kad gads 
tuvojās nobeigumam. Tā notiek ikkatra 
cilvēka dzīvē – laiks ap Ziemassvētkiem 
ir daudzu notikumu pilns – jārūpējas 
par svētku sajūtas sagādāšanu saviem 
tuvajiem, jāpabeidz dažs labs iesākts 
darbiņš, jāsteidz apciemot savus vecā-
kus un vecvecākus, jāpiedomā, lai bez 
uzmanības nepaliktu neviens. 

Pirmie Ziemassvētku garšu, piparkūku 
smaržu sajuta Inčukalna mazie bērni, ku-
rus 17.decembrī uz rotaļām un padziedā-

šanu kopā aicināja Olga Rajecka ar sa-
viem dziedātājiem. Tautas nams bija pilns 
ar pavisam maziem un nedaudz lielākiem 
rūķiem. Gan tiem, kas atbrauca kopā ar 
Olgu, gan skatīties sanākušajiem. Šādu 
iespēju sagādāja Inčukalna „Daugavas 
Vanagu” organizācijas Jaunatnes centrs 
„Sarma” kopā ar vadītāju Ligitu Šteinu 
un Kanādā dzīvojošu tautieti Intu Purvu, 
kuras ziedotie līdzekļi ļāva svētku pēc-
pusdienai notikt. Liels paldies viņai par 
dāvanu Inčukalna mazajiem un ne tik 
mazajiem!

Lielajiem, proti, bērnu vecākiem un 
vecvecākiem jauku vakaru 18.decembrī 
solīja dziedātājas Lindas Leen koncerts. 
Tas tika laicīgi ieplānots un gaidīts, bet, kā 
tas mēdz notikt ar mums visiem – Lindai 
18.decembrī dziedāt „neļāva” kāds nelāgs 
vīruss un koncerts bija jāpārceļ uz 23.de-
cembra vakaru. Lai arī bijām ļoti noba-
žījušies vai visi klausītāji varēs atvēlēt 
arī šo vakaru koncertam, zāle bija pilna. 
Lindas dziesmas bija sirsnīgas un ļoti at-
bilstošas, tās radīja cilvēku sirdīs klusu, 

jauku, sirsnīgu Ziemassvētku gaidīšanas 
noskaņu, jo visas dziesmas skanēja tikai 
par mīlestību.

Savukārt Otrie Ziemassvētki, 
26.decembra diena Inčukalna Tautas namā 
nebūt nebija klusa – tikties ar Ziemas-
svētku vecīti bija ieradušies ap 200 bērnu 
kopā ar vecākiem. Vispirms mazie inču-
kalnieši kopā ar Sniegavīru un viņa drau-
giem Biti, Vilku un Zaķi izdzīvoja jauku 
stāstu par draudzību, kuru pavadīja rotaļas 
un dziesmas. Un tad jau arī bija klāt viņš – 
Ziemassvētku ve-
cītis, kurš uzklau-
sīja dzejoļus un 
dziesmiņas, kuras 
bija iemācījušies 
bērni un, protams, 
dalīja saldumu pa-
ciņas, ko sarūpēja 
novada dome. Jā, 
starp citu, šogad 
vispopulārākais 
pantiņš dažādās 
variācijās jo-
projām bija „Zva-
niņš skan” - gan 
dziesmās, gan 
pantos. 

Arī darba vie-
tās svētkos pierasts sanākt kopā, tāpēc 
30.decembra vakarā Tautas namā svētkus 
kopā svinēja Inčukalna novada domes 
un iestāžu darbinieki. Pie pašu sarūpēta 
cienasta galdiem sēdās gan Vangažu, gan 
Inčukalna puses ļaudis. Vakara gaitā tika 
dota iespēja parādīt sagatavotos priekšne-

sumus, pārbaudīt savu veiklību un humora 
izjūtu, veicot dažādus uzdevumus. Drau-
dzīgā atmosfērā mums vēlreiz tika dota 
iespēja pārliecināties, ka spēja pasmieties 
par sevi dzīvi tikai atvieglo. Vēlot viens 
otram Laimīgu jauno gadu šķīrāmies jau 

31. decembra rītā ar domu saglabāt spēkus 
uz optimismu.

Labu laiku inčukalniešos valdīja sat-
raukums... Kā tā, Jaungada balle un ārā?! 
Vieni bija kategoriski pret un savu sašu-
tumu arī neslēpa, citi ieņēma nogaidošu 
nostāju, vēl kādam bija pilnīgi vienalga, 
bet bija arī tādi, kuri  priecājās par jaunu 
ideju un iespēju. Mēs, Tautas nama dar-

binieki, ļoti vēlējāmies ieviest jaunu tra-
dīciju, lai 2010. Jaunā Gada naktī inču-
kalnieši kopā ar ģimenēm varētu satikties 
un novēlēt viens otram laimes. Tā pienāca 
1.janvāra pirmā stunda parka estrādē pie 
labas diskotēkas mūzikas, ugunskura un 
bezgala skaistas sniegotas un zvaigžņotas 
nakts, kuru vienkārši vajadzēja izbau-

Jautrās rotaļas ar Sniegavīru

Lai arī ārā valdīja sals, tas netraucēja izbaudīt mū-
ziku un dejas, kā arī ieklausīties zīlnieces teiktajā!
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Zinta Nolberga un Inga Freimane      

dīt. Neskatoties uz -7 grādiem sala, līdz 
pat 5.stundai nerimās dejot gribētāji, pie 
ugunskura „čigāniete” laimi zīlēja – ci-
tam darbu, citam tikai naudu, bet vēl citam 
lielu mīlestību. Lai visiem piepildās, tas 
ko vēlas!

Inčukalna seniori zina, ka pirmā jan-
vāra sestdiena ir atvēlēta viņiem. Šogad tā 

iekrita 2.janvārī. Inčukalna novada dome 
bija atvēlējusi līdzekļus tējas un kafi jas 
galdam, fi rma „PATA” atsūtīja arī veco 
labo „Rīgas Balzāmu”, 
bet firma „Sorbas” pi-
parkūkas un konfektes. 
Inčukalna Pensionāru 
padomes priekšsēdētāja 
Ņina Bērziņa apsveica 
visus Jaunajā gadā, novē-
lēja veselību, možu garu 
un pateicās aktīvākajiem 
biedriem un izpalīgiem 
ar „Paldies” uz piparkūku 
sirds. Paši seniori aplieci-
nāja, ka var sev sarūpēt 
svētkus – dāmu klubiņš 
„Rudzupuķes” kopā ar 
Rihardu Keišu, ansamblis 
„Gauja” un senioru koris 
„Atblāzma”. Arī maz-
bērni, treneres Ausmas 
Stūrītes sporta dejotāji, 
aizkustināja ar skaisto deju 
soli. Vangažu pensionāru 
padome bija sarūpējusi 
piparkūku vainagus sa-
viem kolēģiem un domes 
darbiniekiem – priekšsē-
dētājam A.Blauam, soci-
ālā dienesta darbiniecēm Z.Gofmanei un 
A.Freimanei,  kuri šo svētku vakaru pava-
dīja kopā ar senioriem. Balle turpinājās ar 
dejām grupas „Sandra” pavadījumā.

“Rudzupuķes” un Andris Keišs sveic senioru “Rudzupuķes” un Andris Keišs sveic senioru 
Jaungada balles dalībniekusJaungada balles dalībniekus

Inčukalna Tautas namā gadu mijas  
balles noslēdzās ar tradicionālo vecā 
labā Jaunāgada KARNEVĀLU „Kā pa-
sakā”, kurš šajā laikā notiek jau piekto 
reizi. Kas tad ir KARNEVĀLS? Tie ir 
dzīves svētki! Tas ir laiks, kad apstākļi 
dod iespēju noslēpties, būt neprātīgam 
un atļauties vaļības, kuras citkārt nav 
pieņemamas. Svētku rīkotāji bija paš-

d a r b ī b a s 
kolekt īvi, 
k u r i e m 
k a t r a m 
bija sava 
p a s a c i ņ a 
– Lielajiem 
d r a m a t i -
ķiem (ama-
t i e r t e ā t r i m )  
ukraiņu tautas 
pasaka par 
vilka un suņa 
draudzību, Ir-
sīšiem (deju 
k o l e k t ī v a m 
„Virši”)  par 
„cūku gripu” 

un „meteorītu”, Mežābolēniem (korim) 
pasaku dziesma, Citai operai (pūtējiem) 
gabaliņš tieši no Sidnejas operas, vēl kādai 

Citai operai (no  bērnudārza) Brēmenes 
muzikanti, bet Gaujmalas lakstīgalām (an-
samblim „Gauja”) pašu sacerēta dārzeņu 
pasaka vairākos cēlienos. Kā tikai tur ne-

Karnevāls sākās ar parādi..Karnevāls sākās ar parādi...

bija - vilki bija, tīģeris, lapsa, bizbizmārīte, 
zebra, suns, lapsa,  gailis... bija, enģelis, 
velns, Knābs (un ne viens vien), sniega-
vīrs, Buratīno un Pinokio arī bija, līgava ar  
līgavaini, kāzu viesi, čigānu tabors, biete, 
kartupelis, lociņš, burkāns un koubojs bija, 
pat princese ar mērkaķi no J.Rozentāla 
gleznas izkāpusi un pats Ivans Groznijs 
savā 50 gadu jubilejā, ...nu kā tikai tur 
nebija....  Žūrijas komisija - Jana, Ilga, Ag-
nese un Armands – bija nopietni ļaudis, 
kuri lēma par godalgu un vietu piešķir-
šanu. Visiem tika... pēc nopelniem. Varbūt 
kāds arī nebija, bet nākošgad arī viņš būs. 

Ir vērts būt Inčukalna KARNEVĀLĀ!

Karnevāla dalībnieki šim notiku-
mam bija gatavojušies ar izdomu un 
rūpību!
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Studija “Grieži” organizē labdarības koncertus 
Gada nogalē vokālās stu-

dijas Grieži, kas darbojas 
Vangažos, audzēkņi un pasnie-
dzēji piedalījās un paši organizēja 
vairākus labdarības koncertus 
– Siguldā un Vidzemē. Skatītāju 
paldies bija tik sirsnīgs, ka top 
jauna programma, lai līdzīgus 
pasākumus rīkotu arī ap 
Lieldienu laiku.

Liepa. Plāņi, Variņi, Gauja, More, Si-
gulda – tās ir vietas, kur aizvadītā gada 
nogalē tiem, kas dažādu iemeslu dēļ ne-
spēja nopirkt biļetes uz krāšņajiem  svētku 
pasākumiem, skanēja īpaša mūzikas prog-
ramma Lai pietiek spēka sapņus piepildīt. 
Studijas vadītājs Jānis Radziņš nolēma, 
ka šoreiz nemācīsimies tradicionālās Zie-
massvētku dziesmas, bet programma tiks 
veidota tā, lai interesanti būtu visu vecumu 
un mūzikas žanru cienītājiem. Pie tam jū-
lijā Vangažos notika vokālās studijas ra-
došā nometne. Kuras laikā katrs jaunietis 
apguva divas jaunas dziesma – vienu ar 
domu, ka to varēs dziedāt Ziemassvētku 
un Jaunā gada pasākumos. Tāpēc koncertā 
blakus Uzsniga sniedziņš balts un Balts 
sniedziņš snieg uz skujiņām skanēja Aišas, 
Dona un Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna 
un Līvu dziesmas. Labdarības pasākumā 
Siguldā, ko organizēja biedrība Cerību 
spārni, studijas jauniešiem pat bija iespēja 
dziedāt uz vienas skatuves ar Aišu. Maz 
ir tādu, kas nezina Jāņa Lūsēna dziesmu 
Noč (Nakts), ko Aiša izpildīja Jaunā 
viļņa konkursā, bet tikai retais zina, ka šīs 

dziesmas melodija ar vārdiem, kas vēsta 
par Ziemassvētku nakti , radās aizvadītā 
gadsimta nogalē. Tāpat Raimonda Paula 
Zilais mēness un Ja tevis nebūtu noska-
ņas ziņā pilnībā atbilst gada gaišākajiem 
svētkiem. Tā tika veidota programma, kur 
uz skatuves bija ne tikai studijas audzēkņi, 
bet arī abi pasniedzēji Jānis Radziņš un 
operdziedātāja Inguna Švāne. Koncertu 
laikā pirmatskaņojumu piedzīvoja arī Jāņa 
Radziņa dziesma Ziema, kas šobrīd skan 
Latvijas radio kanālā Klasika un Siguldas 
radio. Vissirsnīgākais brīdis vienmēr bija 
pats koncerta noslēgums. Latviešu radio, 
ko diemžēl tālu Vidzemē nevar saklausīt, 
Ziemassvētku laikā bija vienīgais, kas at-
skaņoja mūziķu kopas, kur apvienojušies Zanda Radziņa

šobrīd populārākie latviešu estrādes jaunie 
talanti, radīto un mūziķa Džuliāna aran-

žētos dziesmu Mēs lūgsim. Nedēļas laikā 
Jānis izveidoja pavadījumu un iemācīja šo 
dziesmu saviem skolniekiem un kopā ar 
Ingunu nāca talkā, lai realizētu sarežģīto 
balsu salikumu un kompozīciju nestu tā-
lāk tautās. Skanot dziesmas vārdiem: Mēs 
lūgsim, lai it visiem labāk ietu rīt, lai 
pietiek spēka savus sapņus piepildīt. Mēs 
lūgsim, lai mūs sargā tur – no debesīm, 
lai sirdī prieks kā mirdzošs sniegs saujā 
krīt..., skatītāji cēlās kājās un viņu acīs 
bija asaras. Atvadoties, visiem bija tikai 
viens jautājums – Vai  jūs atbrauksiet vēl? 
Tāpēc šobrīd top jauna programma pava-
sara noskaņās.

Ieejas biļetes:
3,- Ls iepriekšpārdošanā 
un 5,- Ls koncerta dienā
Bi ļetes  var iegādā t ies 
Inčukalna Tautas namā (tālru-
nis: 29478251)  un Bibliotēkā 
(tālrunis:67977473) 

Piektdien, 19.februārī 19:30
Grupas EOLIKAGrupas EOLIKA

koncertskoncerts

Inčukalna Tautas namā
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Māksliniekus lūdzam pieteikties:
Inčukalna Tautas namā (tālru-
nis: 29478251) vai pie Māksli-
nieku kopas priekšsēdētāja Jāņa 
Zvirbuļa (tālrunis: 67977604)

UZMANĪB
U!!!

UZMANĪB
U!!!

Tradicionālās Inčukalna 
2010.gada 

“MĀKSLAS DIENAS”“MĀKSLAS DIENAS” 
notiks 10.aprīlī

Foto: N
o “G

rieži” arhīva
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Gada nogale Vangažu vidusskolā
Kad gada nogales svētki ir 

izskanējuši, daudzus no mums 
pārņem neizskaidrojamas skum-
jas un nelūgta slinkuma sajūta. 
Gandarījums par padarīto ir at-
stāts aiz gada sliekšņa, bet katru 
no mums sagaida jaunas cīņas un 
zaudējumi. Šķiet, ka nekas nav 
mainījies. Tomēr lielākais iegu-
vums ir tas, ka gadu esam iesā-
kuši ar tām gaišām domām, laba 
vēlējumiem un šķipsniņu paškri-
tikas, ar kuru organizējām svētku 
mēnesi skolā.

Decembris Vangažu vidusskolā aizsā-
kās ar organizētajām tikšanās nodarbībām 
pamatskolas un vidusskolas skolēniem. 
Pirmo reizi skolā viesojās LR Aizsardzī-
bas ministrijas Jaunsardzes centra vadītājs 
majors Sergejs Čevers, lai pastāstītu sko-
lēniem par jaunsargu kustību Latvijā un 
aicinātu piebiedroties uzņēmīgus, aktīvus 
jauniešus. Gan prezentācija, gan ieroča 
demonstrācija, gan lektora interesantais 
stāsts uzrunāja daudzus skolēnus, bet īpaši 
puišus. 

Šajā mēnesī dabas zinību skolotāji ai-
cināja pamatskolas skolēnus uz diskusiju 
ar Valsts vides dienesta kontroles vadītāju 
Uldi Lancbergu un Valsts policijas Vi-
dzemes reģiona pārvaldes policisti Liānu 
Andzāni, lai aktualizētu malumedniecības 

problēmu risināšanas nepieciešamību un  
skolēnu atbildīgu rīcību cilvēku nelegālās 
zvejas gadījumos. Bet vidusskolēni tikās ar 
karjeras speciālistiem no Jauniešu konsul-
tāciju centra, kuri iepazīstināja skolēnus ar 
darba tirgu Latvijā un pasaulē, darba devēju 
prasībām, iespējām risināt savas karjeras 
jautājumus. 

Tomēr jautrākie un darbietipīgākie pa-
sākumi saistījās ar Ziemassvētku koncertu 
gatavošanu. Ik pirmdienu, aizdedzot Ad-
ventes sveci vainagā, pārdomājām pada-
rīto un iecerējām nākošos darbus. Mums 
liekas, ka izdevās radīt svētkus gan sev, 
gan saviem vecākiem. Latviešu  plūsmas 
sākumskolas skolēni aicināja vecākus uz 
brīdi atlikt visas rūpes malā, paslēpties 
zem rūķu cepures un piedalīties Rūķu ballē, 
kurā visi mazie rūķēni izdziedāja, izdejoja 
un izsapņoja visas svētku sajūtas. Bet gal-
venā atziņa, ko guvām kopā esot - ir labi, 
ja katra maza rūķa rociņa var viegli ieslīdēt 
lielā un drošā pieaugušā plauksta.

Pamatskolas skolēni mēneša garumā 
gatavojās izrādei “Sūnu ciema zēni”. Šo 
obligātās literatūras grāmatu daudzi sko-
lēni ieraudzīja citās krāsās, jo galvenie 
varoņi šoreiz bijām mēs paši. Tieši tāpat 
kā Andrejs Upīts savus stāsta varoņu proto-
tipus bija ieraudzījis dzimtajā Skrīveru pa-
gastā. Mūsuprāt, stāsta galvenā doma bija 
tik ļoti piemērota šim laikam un mums. Sa-
gatavošanās procesā mūs vairākkārt māca 
šaubas, vai spēsim to paveikt. Bet izrādes Solvita Runce

laikā mēs pat noticējām, ka piektklasnieki, 
sestklasnieki un septītās klases skolēni pa-
tiešām ir sūnciemieši, devītās klases puiši 
ir Laimes lāča meklētāji, bet desmitā klase 
dzīvo Baltajās mājās. Gan rimtās dzies-
mas, gan aizrautīgās dejas spilgtināja Sūnu 
ciema dzīvi.

Jaungada pasākums sākumskolā (krievu 
plūsmā) ļoti patika skolēniem. Pie viņiem 
viesojās Jaungada pasakas varoņi un spē-
lējās ar bērniem, skolēni piedalījās jautrās 
sacensībās. Mūsu skolas dejotāji un aktieri 
palīdzēja organizēt Jaungada pasākumu 
pirmsskolēniem: 5-gadīgiem bērniem.

Pamatskolas un vidusskolas skolēni svi-

nēja Jaungadu pie svētku galdiem, gatavoja 
Ziemassvētku ēdienus, prezentēja tos un rā-
dīja dažādus  sagatavotus priekšnesumus :
mūsu skolēni spēlēja teātri,  parodēja po-
pulārus cilvēkus, dejoja un izpildīja repu. 
Labi, ka mums skolā ir tik daudz talantīgu 
skolēnu!  

Lai mums izdodas saglabāt gaišās do-
mas arī grūtajā ceļā pretim pavasarim!

Jaunumi Vangažu vidusskolā
Uzsākot katru jaunu gadu, ir jāatskatās uz 

to, kas ir tīkams bijis skolas dzīvē iepriekšējā 
semestrī. Patīkami, ka visi – skolotāji, skolēni 
un vecāki – esam apguvuši e-klases lietošanu. 
Skolēni saņēma jauna noformējuma liecības. 
E-klases programma dod iespēju vecākiem ļoti 
savlaicīgi sekot sava bērna sekmēm. Prieks, 
ka noslēdzot 1.semestri bija iespēja pašiem la-
bākajiem 5.-12.klases skolēniem – tiem, kuru 
sekmes ir no 7-10 ballēm, pasniegt dāvanu 
kartes 5-10 latu apmērā. Vangažu vidusskolā 
šī tradīcija tika aizsākta jau trīs gadus atpa-
kaļ. Ir gandarījums, ka arī Inčukalna domes 
deputāti atbalstīja ,,Nolikuma par Inčukalna 
pamatskolas un Vangažu vidusskolas skolēnu 
apbalvošanu par augstiem sasniegumiem mā-
cību darbā un interešu izglītības programmās, 
un sporta sacensībās Inčukalna novadā” ap-
stiprināšanu, lai veicinātu skolēnu motivāciju 
labiem sasniegumiem mācību darbā. Semestra 
noslēgumā Vangažu vidusskolā tie bija: 5.a - 
Daniels Balodis, Elza Elīza Kalniņa, Daniils 
Miridonovs, Edgars Peļņa; 5.b - Ignats Tara-

ņenko, Jeļizaveta Tihomirova, Marina 
Viničenko; 6.a - Endija Gurtiņa, Patrīcija 
Petrovska, Kristīne Tarvida; 7.a - Sin-
tija Lubanova, Kristiāna Runce, Jana 
Krastiņa, Baiba Korsaka; 7.b - Darija 
Logvinova, Sofi ja Galkovska, Viktorija 
Matvejeva; 9.a - Toms Andersons; 9.b 
- Aleksandrs Ivanovs, Ņikita Kondra-
hins; 10.a - Marta Gernere; 11. - Diāna 
Gaņijeva, Ksenija Ivanova, Viktorija Bo-
rovaja; 12. - Viktorija Kuzmina, Aļona 
Orehova.

Skolas bērniem ir prieks, ka šajā 
m ā c ī b u 
gadā var 
doties uz 
Inčukalna 
b a s e i n u 
un apgūt 
peldēšanas 
iemaņas. 
S k o l a s 
adminis-
trācija ar 
sporta sko- Direktore Indra Kalniņa

LabākieLabākie!!

lotāju L.Medvedevu  strādā, lai 
rastu optimālāko nodarbību 
plānojumu un dotu sistemati-
zētu iespēju katram skolēnam 
sākot no 3.klases tajās  pieda-
līties.

 Paralēli mācību darbam 
skolā notika arī dažādi izglīto-
joši, audzinoši pasākumi.

Foto: N
o Vangažu vidusskolas arhīva
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...un šo dienu, Dieviņ, manam mūžam
 pieraksti klāt.
Nākamo dienu – rītdienu-
atļauj man piedziedāt,
piesāpēt, piegavilēt, just līdzi un
dot un dot....

Inčukalna novada dome sveic Inčukalna novada dome sveic 
jubilārus janvārī!jubilārus janvārī!

Gozītis Jānis  75 gadi
Krišjāne Valija  75 gadi
Paugule Velta  75 gadi
Keiša Genovefa  75 gadi
Kočetova Jekaterina 75 gadi
Rimša Jekaterina           75 gadi
Šagajeva Kamēlija           75 gadi
Zaiceva Anna   80 gadi
Koroļkova Ņina  80 gadi
Omeļčuks Ivans  80 gadi
Kjudelīte Marcijana  85 gadi
Mukāne Tekla  85 gadi
Spolīte Herta  85 gadi
Logina Elfrīda  85 gadi
Dimdiņa Elfrīda            90 gadi
Ābola Lūcija  95 gadi

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara -
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt! 

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

Jekaterinu Beitāni, Vsevolodu Mikulovu, 
Artemiju Ratnieku, Nelliju Saveiko un 

Kristeru Sijātu!

POPIELAS ATLASEPOPIELAS ATLASE
Vangažu kultūras namā (bez skatītājiem) 

27.janvārī pulksten 17:00

Piektdien, 5.februārī 16:30
““KKARARLLSONSONSS””

Neatkarīgā teātra “Kabata” izrāde bērniem Neatkarīgā teātra “Kabata” izrāde bērniem 
un vecākiem Inčukalna Tautas namāun vecākiem Inčukalna Tautas namā
Ieejas biļete 2,-Ls. Biļetes iepriekšpārdošanā var 

iegādāties Tautas namā un Bibliotēkā

Sestdien, 6.februārī 14:00

Aija Ausēja (zīds) un Boriss Samuss (eļļa)  
Visi mīļi aicināti!

izstādes ““Sieviete un jūraSieviete un jūra””
atklāšana Inčukalna 

Tautas namā

Sestdien, 13.februārī 18:00 
Inčukalna Tautas namā labdarības koncerts

“ATVER SIRDI MĪLESTĪBAI”“ATVER SIRDI MĪLESTĪBAI”
Piedalās deju kolektīvs “Virši”, jauktais 

koris “Mežābele”, pūtēju orķestri  
“Inčukalns“ un “Sigulda” 

Tiks vākti ziedojumi, lai pabalstītu un ieprieci-
nātu Inčukalna vecos un vientuļos cilvēkus

Inčukalna Tautas namā tiek izsludināts 2010.gada 
“MĀKSLAS DIENU” jaunrades konkurss

LUKTURĪTIS - GAISMEKLĪTISLUKTURĪTIS - GAISMEKLĪTIS  
(iekarams gaismas ķermenis - lietišķs priekšmets)

Dalībniekus gaida atzinība, bet uzvarētājus balvas. 
Atcerēsimies iepriekšējo gadu konkursus - MANS 

KRĒSLS, MANS SPILVENS, PLAKĀTS - INČUKALNS, 
MASKA, MANA KURPE, VĒJA ZVANS, kuri pierāda – 
Inčukalna novadā dzīvo ļoti talantīgi cilvēki. 

Konkursā var piedalīties jebkura vecuma un profesiju 
pārstāvji, kolektīvi un ģimenes. Ķeramies tik pie darba. 

Lai izdodas! 

Visi mīļi aicināti. Dalības maksa 0,50 Ls

Trešdien, 17.februārī 18:00
Bērnu deju kolektīvs “Ritumiņš” un etnogrāfe 

Indra Čekstere Inčukalna Tautas namā aicina uz

FOLKLORAS STUNDU METEŅIFOLKLORAS STUNDU METEŅI 

“Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā un mēness par spīdekli naktī. Tas 
Kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums.” 
/Jes.60:19/

Inčukalna Tautas nama senioru koris “Atblāzma” atvadās 
no dziedātājas Valentīnas Hartmanes un izsaka visdziļāko 

līdzjūtību meitai Lūcijai Riekstiņai.
Inčukalna Mākslinieku kopa atvadās no sava biedra 
Imanta Jākobsona un izsaka visdziļāko līdzjūtību 

sievai Birutai un meitai.


