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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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Cik maksā rīta rasa pļavā?
Cik maksā varavīksnes krāsas?

Cik maksā smaids, ko dāvā māsa?
Cik – tēva balss, cik – mātes glāsts?

Es domāju, tev skaidrs jau:
Visdārgākajam cenas nav.

/Jānis Baltvilks/

2016. gada 6. janvārī Inčukalna tautas namā 
bibliotēka svinēja savu 70 gadu jubileju. Svētku 
reizē bibliotēkas darbiniekus apsveikt ieradās kul-
tūras ministre Dace Melbārde, Inčukalna novada 
domes pārstāvji, kolēģi no citu pagastu un novadu 
bibliotēkām un daudzi citi. 

Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde svei-
ca bibliotēkas darbiniekus jubilejā, atzīmēja, ka 
bibliotekārs ir īstais kultūras dzīves veidotājs savā 
novadā, kas veic darbu ikdienā, kam 

ir liela nozīme vietējā kultūras dzīvē. Ministre atzī-
mēja bibliotekāra lomu grāmatu lasīšanas procesa 
veidošanā, piemēram, piesaistot lasīšanai mazos 
lasītājus projektā „Bērnu žūrija”, kur aktīvākajiem 
lasītājiem tiek organizēta bezmaksas ekskursija uz 
kādu interesantu apskates vietu un dāvinātas nelie-
las dāvaniņas. Ekskursijā dodamies kopā ar Vangažu 
bibliotēkas „Bērnu žūrijas” lasīšanas ekspertiem.

Inga Freimane, Inčukalna tautas nama vadītāja, 
uzrunāja visus klātesošos, iepazīstināja ar bibliotē-
kas vēsturi un aicināja citu bibliotēku kolēģus sveikt 
Inčukalna bibliotēku: sveicēji ieradās no daudzām 
bibliotēkām: Ādažiem, Baložiem, Katlakalna, Krimul-
das novada, Ķekavas, Mālpils, Murjāņiem, Salaspils, 
Saulkrastiem, Sidgundas, Stopiņiem. Apsveikumus 
saņēmām no Inčukalna Pensionāru padomes, no de-
putātiem, no sieviešu vokālā ansambļa „Rudzupuķes”. 
Bija daudz apsveikuma runu, ziedu, dāvanu, pateicī-

bas par sadarbību, izpalīdzot lasītājiem ar pie-
prasītākajām grāmatām. Sirsnīgu apsveikumu 
saņēmām no Inčukalna pamatskolas skolas 

direktora un 3. klases skolotājas Lanas Vanagas un 
viņas skolniekiem. Bērni dāvināja savus zīmējumus – 
vēlējumus bibliotēkai un bibliotekāriem jubilejā. Šos 
materiālus mēs saglabāsim bibliotēkas arhīvā. Sveica 
mūsu draugi lasītāji, pateicās par profesionālu darbu. 
Visiem lasītājiem, ciemiņiem, sveicējiem dziedāja no-
vadniece Liene Greifāne. Saņēmām daudz pateicību 
un uzslavu par uzdrīkstēšanos, par jauko, sirsnīgo 
pasākumu. Īpašs paldies Vangažu bibliotēkas kolē-
ģēm par skaistajiem krekliņiem ar pūcītēm, māksli-
niekam Jānim Zvirbulim par gleznu ar pūci – gudrības 
simbolu –, deputātei Aldai Freimanei par atbalstu, 
padomiem ikdienā, bijušajam priekšsēdētājam, depu-
tātam Arvīdam Blauam par ieinteresētību, atbalstu, 
informāciju, Ingai Freimanei, Zintai Nolbergai, Ivetai 
Rozentālei par aktīvu sadarbību, atbalstu, veikalam 

„Elvi” par materiālo atbalstu. 
Bibliotēkā jūs gaida grāmatu jaunumi: 

L.Muktupāvelas-Kotas jaunā grāmata „Mierielas vilk-
me”, M.Zālītes „Dziesmu rakstā”, I.Melgalves „Mē-
ness teātris”, Č.Abdullajeva „Zilie eņģeļi”, T.Glaviniča 
romāns „Lielākais brīnums” – reizē aizraujošs un 
satraucošs, pilns kaislīgas enerģijas un suģestējoša 
spēka –, L.Fenvikas „Nams Kornvolā” – romantisks, 
aizraujošs romāns –, kā arī daudzas citas tikšanās. Ir 
brīnišķīga grāmata bērniem, lai iemācītos pazīt pulk-
steni, – „Runājošais pulkstenis”. Nāciet, jūs visi esat 
laipni gaidīti! 

M.Aleksejeva,  
Inčukalna novada bibliotēkas bibliotekāre   

Novada 
iedzīvotāji 
runā

Uģis:
„Ļoti priecē plašais biblio-

tēkas piedāvājums, un tieši 
attiecībā uz jaunāko literatū-
ru. Ir pieejamas gandrīz visas 
jaunākās grāmatas, kas dod 
iespēju pēc garas darba die-
nas lasīt populārākos krimi-
nālromānus, kā arī nepiecieša-
mības gadījumā tikt pie citām 
interesējošām grāmatām. Ir 
jauki, ka Inčukalna bibliotekā-
res ir tik ļoti ieinteresētas, lai 
bibliotēka sekotu līdzi visiem 
jaunumiem.”

Tamāra:
„Tad, kad mācījos, vairāk 

gāju uz bibliotēku. Tad varēju 
arī pasūtīt grāmatas. Tagad 
pierakstos lasītāju rindā pēc 
jaunākajām grāmatām, kas 
mani ir ieintriģējušas, piemē-
ram, N.Ikstenas „Mātes piens” 
vai M.Zālītes „Pieci pirksti”. 
Mana meita uz bibliotēku iet 
daudz biežāk. Tur taču var gan 
internetu izmantot, ir arī ko-
pēšanas pakalpojums.” 

Solvita:
„Inčukalna bibliotēka ir pro-

gresīva bibliotēka, regulāri 
atjauno krājumus. Lasu kri-
minālromānus, sieviešu romā-
nus, arī bakalaura un maģistra 
darbam atradu vajadzīgo in-
formāciju. Arī krāsainās kopē-
šanas pakalpojumu šeit esmu 
izmantojusi! Protams, biblio-
tēka Inčukalnā ir vajadzīga.” 

   
Nāk ļaudis te
Ne vien pēc grāmatām,
Te iegriežas, kad sirdī
Prieks vai raizes,
Jo zin, ka līdzi
Mīļas sirdis sniegs
Ikvienam gaismas
Vārdus ceļamaizei.

(Kornēlija Apškrūma)

Inčukalna novada bibliotē-
kas darbinieces Vija un Marija!  
Novēlam jums spēku, izturību, 
enerģiju un dzīvesprieku jūsu 
darbā!

   Vangažu pilsētas  
bibliotēkas kolēģes       

Fakti par bibliotēku:
• Dibināta 1946. gada 3. janvārī;
• Vija Onskule par bibliotēkas vadītāju sāka 

strādāt no 1983. gada 21. septembra;
• 1983. gadā bija tikai 300 grāmatu un 50 lasī-

tāju; 
• 2001. gadā 652 bibliotēkas lasītāji, 15 tūksto-

šu liels grāmatu fonds;
• 2015. gadā bibliotēkā bija jau 1704 lasītāji, 

klātienes apmeklējums – 22 741, virtuālais ap-
meklējums – 8951, izsniegto grāmatu, žurnālu 
skaits – 29 496, iepirkts gadā 900 grāmatu;

• Par aktīvu un uz klientiem orientētu darbu 
mūsu bibliotēka tika atzīta par „2007. gada 
bibliotēku”; 

• Vija Onskule tika uzvarētājas godā Rīgas re-
ģionā kā „Pagasta Bibliotekārs – Gaismas ne-

sējs 2009. gadā”.

Inčukalna bibliotēkai – 70

Inčukalna novada bibliotēkas vadītāja Vija Onskule, kultūras ministre Dace Melbārde, Salaspils novada bibliotēkas 
direktore Daiga Orbidāne un bibliotekāre Marija Aļeksejeva

Vangažu bibliotēkas vadītāja Vija Onskule 

Šajā numurā lasiet
:

• Inčukalna pašvaldības budžets  

2016. gadam....................
....................

....................
.3.,4.lpp.

• 10 gadi sirdsdarba Inčukalna invalīdu  

biedrībā „Mūsmājas”....................
....................

......5.lpp.

• Jaunais gads Inčukalna tautas namā  

sācies aktīvi...................
....................

....................
....5.lpp.

• Aktualitātes nekustamā īpašuma  

īpašniekiem un lietotājiem u.c....................
..........6.lpp.

• Audzēkņu reģistrācija  

1. klasē ir sākusies!...................
....................

............7.lpp.
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informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Zane Aperāne, tālr. 

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

• Nolemts nodot Inčukalna novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.–2035. gadam ak-
tualizēšanas projektu publiskajai apspriešanai 
no 2016. gada 8. februāra līdz 7. martam. 

• Izskatīts J.Anšmita iesniegums ar lūgumu pie-
šķirt naudas balvas par izcīnīto 1. vietu Lat-
vijas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā un 
par 2. vietu Latvijas čempionātā svaru stieņa 
spiešanā guļus. Nolemts piešķirt naudas bal-
vas EUR 100,00 un EUR 70 apmērā no sportam 
paredzētiem līdzekļiem saskaņā ar 2015. gada 
15. aprīļa Noteikumu Nr.1/2015 „Par kārtību, 
kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmē-
ru”.

• Veikt izmaiņas 2014. gada 17. decembra In-
čukalna novada domes lēmumā Nr.22-36§ 

„Inčukalna novada dienas centru maksas pa-
kalpojumu cenu apstiprināšana” un papildināt 
lēmuma pielikumu „Inčukalna novada dienas 
centru maksas pakalpojumu cenas” ar 3. pun-
ktu šādā redakcijā:

• Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. februārī.
• Izskatīts biedrības „Spēka pasaule” iesnie-

gums par sacensību rīkošanu svaru stieņa 
spiešanā uz reižu skaitu 2016. gada 20. feb-
ruārī ar lūgumu piešķirt bez maksas Inčukalna 
sporta kompleksa zāli uz dienu – EUR 230,-, kā 
arī piešķirt finanšu līdzekļus EUR 367,50,- ap-
mērā 45 medaļu un 6 kausu iegādei. Nolemts 
atļaut izmantot biedrībai „Spēka pasaule” 
sporta kompleksa zāli uz dienu no plkst. 10.00. 
līdz 16.00, maksa par telpu nomu tiek noteikta 
EUR 28,46, t.sk. PVN apmērā par vienu stun-
du. Piešķirt līdzekļus EUR 367,50- 45 medaļu 
un 6 kausu iegādei no sportam paredzētiem 
līdzekļiem.

• Izskatīts Kitijas Vāveres iesniegums ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt Inčukalna bērnu līnijdeju 
un mūsdienu deju grupu. Nolemts piešķirt fi-
nansiālu atbalstu EUR 300,- dalības maksas 
segšanai starptautiskās līnijdeju sacensībās 

„Baltic Country Western Dance Championship 
2016”.

• Pieņemti saistošie noteikumi Nr.1/2016 „Par 
Inčukalna novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanu”.

•  Apstiprināti noteikumi Nr.1/2016 „Par grozīju-
miem noteikumos „Par Inčukalna novada do-
mes un Inčukalna novada pašvaldības amat-
personu un darbinieku atlīdzību””.

• Nolemts slēgt līgumu ar SIA „Vangažu nam-
saimnieks” par pašvaldībai īpašumā vai val-
dījumā esošo teritoriju apsaimniekošanu Van-
gažu pilsētā no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. 
decembrim. Līguma summa EUR 29 987,43.

• Apstiprināta Inčukalna pmsk. audzēkņiem vie-
na ēdiena kompleksa cena 1.–4. klašu audzēk-

ņiem ir EUR 1,172 (bez PVN) un 
5.– 9. klašu audzēkņiem – EUR 
1,190 (bez PVN) apmērā. Lē-
mums stājas spēkā 2016. gada 
1. martā.

• Izskatīts Inčukalna novada domes teritorijas 
plānotājas Rudītes Stukles iesniegums ar lū-
gumu veikt izmaiņas Privatizācijas komisijas 
sastāvā, jo Rudīte Stukle vairs nepilda zemes 
ierīkotāja pienākumus. Nolemts veikt izmai-
ņas 2009. gada 12. augusta Inčukalna novada 
domes lēmumā Nr. 5-2.§. „Par privatizācijas 
komisijas izveidošanu” un apstiprināt Inčukal-
na novada domes Privatizācijas komisiju šādā 
sastāvā:
 Jautrīte Siliņa;
 Ineta Igale;
 Sintija Veinberga;
 Igors Purmalis;
 Ina Zvirbule.

• Izskatīts Inčukalna novada domes teritorijas 
plānotājas Rudītes Stukles iesniegums ar 
lūgumu veikt izmaiņas Koku ciršanas komi-
sijas sastāvā, jo Rudīte Stukle vairs nepilda 
zemes ierīkotāja pienākumus. Nolemts veikt 
izmaiņas Inčukalna novada domes 2013. gada 
20. februāra lēmumā Nr. 4–5.§. „Par Inčukalna 
novada domes Koku ciršanas komisijas un tās 
nolikuma apstiprināšanu” un izteikt lēmuma 
lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Inčukalna novada domes Koku 
ciršanas komisiju sekojošā sastāvā:
1.1. Inčukalna novada domes būvvaldes 
vadītājs M.Hofmanis, komisijas priekšsēdētājs;
1.2. Inčukalna novada domes zemes ierīkotāja 
S.Veinberga;
1.3. Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukal-
na nodaļas vecākais mežzinis N.Gerbis;
1.4. Inčukalna novada domes sekretāre L.Sīka.” 
Izskatīts Inčukalna novada domes Teritorijas 
plānotājas Rudītes Stukles iesniegums ar lū-
gumu veikt izmaiņas Medību koordinācijas ko-
misijas sastāvā, jo Rudīte Stukle vairs nepilda 
zemes ierīkotāja pienākumus. Nolemts veikt 
izmaiņas Inčukalna novada domes 2014. gada 
19. novembra lēmumā Nr. 20–44§ „Par Inčukal-
na novada Medību koordinācijas komisijas iz-
veidošanu”” un izteikt lēmuma lemjošās daļas 
1. punktu šādā redakcijā:

• „1. Ievēlēt uz četriem gadiem Inčukalna novada 
Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Inčukalna novada domes deputāts Arvīds 
Blaus; 
1.2. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionā-
lās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un 
uzraudzības daļas vecākais inspektors Juris 
Teikmanis;
1.3. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās 
virsmežniecības vecākais mežzinis Normunds 
Gerbis;
1.4. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatī-
vās sabiedrības „L.V.Mežs” valdes priekšsēdē-
tājs Modris Kalvāns;
1.5. Inčukalna novada domes būvvaldes zemes 
ierīkotāja Sintija Veinberga.”.
Izskatīts Inčukalna novada domes Teritori-
jas plānotājas Rudītes Stukles iesniegums ar 
lūgumu veikt izmaiņas Inčukalna novada ar 
lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesis-
kuma uzraudzības komisijas sastāvā, jo Rudīte 
Stukle vairs nepilda zemes ierīkotāja pienāku-
mus. Nolemts veikt izmaiņas Inčukalna nova-
da domes 2014. gada 17. decembra lēmumā 

Nr. 22–59.§. „Par Inčukalna novada ar 
lauksaimniecības zemi veikto darījumu 
tiesiskuma uzraudzības komisijas iz-
veidošanu” un izteikt lēmuma lemjošās 
daļas 1. punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Inčukalna novada ar lauk-
saimniecības zemi veikto darījumu tie-
siskuma uzraudzības komisiju sekojošā 
sastāvā:
1.1. Inčukalna novada domes būvvaldes 
zemes ierīkotāja Sintija Veinberga;
1.2. Inčukalna novada domes Finanšu 
daļas nodokļu inspektore Ina Zvirbule;
1.3. deputāts Modris Jaunups;
1.4. deputāts Igors Purmalis;
1.5. Inčukalna novada domes sekretāre 
Kristīne Siliņa.”.

• Принято решение передать проект актуа-
лизации стратегии долгосрочного развития 
Инчукалнского края на 2013-2035 г.г. на пу-
бличное обсуждение с 8 февраля по 7 марта 
2016 года.

• Рассмотрено заявление Я. Аншмитса с прось-
бой предоставить денежное вознаграждение 
за 1-е место, присужденное на Латвийском 
Чемпионате по классическому силовому тро-
еборью, и за 2-е место, присужденное на Лат-
вийском Чемпионате по жиму штанги лежа. 
Принято решение предоставить денежное 
вознаграждение в размере EUR 100,00 и EUR 
70 из средств, предусмотренных для разви-
тия спорта, согласно Правилам № 1/2015 от 
15 апреля 2015 года «О порядке присужде-
ния денежных призов за выдающиеся дости-
жения в спорте и размере денежных призов».

• Внести изменения в решение № 22-36§, при-
нятое Думой Инчукалнского края 17 декабря 
2014 года «Утверждение цен платных услуг 
Дневных Центров Инчукалнского края» и до-
полнить приложение к решению «Цены плат-
ных услуг Дневных Центров Инчукалнского 
края» пунктом 3 в следующей редакции:

• Решение вступает в силу 1 февраля 2016 года.

• Рассмотрено заявление общества «Мир 
силы» об организации соревнований по жиму 
штанги на количество повторений 20 февра-
ля 2016 года с просьбой бесплатно предоста-
вить зал спортивного комплекса Инчукалнса 
на один день – 230,- EUR, а также выделить 
финансовые средства в размере EUR 367,50,- 
для приобретения 45 медалей и 6 кубков. 
Принято решение разрешить обществу «Мир 
силы» использовать зал спортивного ком-
плекса в течение одного дня с 10.00 до 16.00, 
установив арендную плату в размере EUR 
28.46, включая НДС, за один час. Выделить 
средства в размере EUR 367,50- для прио-
бретения 45 медалей и 6 кубков из средств, 
предусмотренных для развития спорта.

• Рассмотрено заявление Китии Вавере с 
просьбой о финансовой поддержке для дет-
ских групп линейных и современных танцев 
Инчукалнса. Принято решение предоста-
вить финансовую поддержку в размере EUR 
300,- для покрытия расходов по участию в 
международных соревнованиях по линей-
ным танцам «Baltic Country Western Dance 
Championship 2016».

• Приняты Обязательные Правила № 1/2016 «О 
публикации обязательных правил Думы Ин-
чукалнского края».

•  Утверждены Правила № 1/2016 «О поправ-
ках к Правилам «О вознаграждении для 
должностных лиц и работников Думы Инчу-
калнского края и самоуправления Инчукал-
нского края»».

• Принято решение заключить договор с ООО 
«Вангажу Намсаймниекс» о хозяйственном 
обслуживании территории в собственности 
либо во владении самоуправления в городе 
Вангажи с 1 января до 31 декабря 2016 года. 
Сумма договора - EUR 29 987,43.

• Утверждена цена одного комплекса питания 
для воспитанников основной школы – для 
1-4 классов – в размере EUR 1,172 (без НДС) и 
5- 9 классов – EUR 1,190 (без НДС). Решение 
вступает в силу с 1 марта 2016 года.

• Рассмотрено заявление Планировщика тер-
ритории Думы Инчукалнского края Рудите 
Стукле с просьбой внести изменения в состав 
Приватизационной комиссии, так как Рудите 
Стукле больше не выполняет обязанности 
землеустроителя. Принято решение внести 
изменения в решение Думы Инчукалнско-
го края № 5-2.§ от 12 августа 2009 года «О 

создании приватизационной комиссии» и ут-
вердить Приватизационную комиссию Думы 
Инчукалнского края в следующем составе:
 Яутрите Силиня;
 Инета Игале;
 Синтия Вейнберга;
 Игорс Пурмалис;
 Ина Звирбуле.

• Рассмотрено заявление Планировщика тер-
ритории Думы Инчукалнского края Рудите 
Стукле с просьбой внести изменения в состав 
Комиссии по вырубке деревьев, так как Руди-
те Стукле больше не выполняет обязанности 
землеустроителя. Принято решение внести 
изменения в решение Думы Инчукалнского 
края № 4-5.§ от 20 февраля 2013 года «Об 
утверждении Комиссии по вырубке деревьев 
Думы Инчукалнского края и Устава Комис-
сии» и изложить пункт 1 резолютивной части 
решения в следующей редакции:

• «1. Утвердить Комиссию по вырубке деревьев 
Думы Инчукалнского края в следующем со-
ставе:
1.1. Руководитель Строительного управле-
ния Думы Инчукалнского края М. Хофманис, 
председатель Комиссии;
1.2. Землеустроитель Думы Инчукалнского 
края С. Вейнберга;
1.3. Старший лесничий Инчукалнского отдела 
Рижского регионального главного лесниче-
ства Н. Гербис;
1.4. Секретарь Думы Инчукалнского края Л. 
Сика.”.

• Рассмотрено заявление Планировщика тер-
ритории Думы Инчукалнского края Рудите 
Стукле с просьбой внести изменения в состав 
Комиссии по координации вопросов охоты, 
так как Рудите Стукле больше не выполняет 
обязанности землеустроителя. Принято реше-
ние внести изменения в решение Думы Инчу-
калнского края № 20-44§ от 19 ноября 2014 
года «О создании Комиссии по координации 
вопросов охоты Инчукалнского края» и изло-
жить пункт 1 резолютивной части решения в 
следующей редакции:

„1. Избрать Комиссию по координации вопро-
сов охоты Инчукалнского края на четыре года 
в следующем составе:
1.1. депутат Думы Инчукалнского края Арвидс 
Блаус; 
1.2. старший инспектор Отдела контроля и 
надзора Лиелрижского регионального сель-
скохозяйственного управления Службы под-
держки села Юрис Тейкманис;
1.3. старший лесничий Рижского региональ-
ного главного лесничества Государственной 
Службы Леса Нормундс Гербис;
1.4. Председатель правления Кооператив-
ного общества услуг лесного хозяйства «Л.В. 
Межс» Модрис Калванс;
1.5. Землеустроитель Строительного управле-
ния Думы Инчукалнского края Синтия Вейн-
берга».

• Рассмотрено заявление Планировщика терри-
тории Думы Инчукалнского края Рудите Сту-
кле с просьбой внести изменения в состав Ко-
миссии по надзору за правомерностью сделок 
в Инчукалнском крае с сельскохозяйственной 
территорией, так как Рудите Стукле больше 
не выполняет обязанности землеустроителя. 
Принято решение внести изменения в реше-
ние Думы Инчукалнского края № 22-59.§ от 
17 декабря 2014 года «О создании Комиссии 
по надзору за правомерностью сделок в Ин-
чукалнском крае с сельскохозяйственной тер-
риторией» и изложить пункт 1 резолютивной 
части решения в следующей редакции:
«1. Утвердить Комиссию по надзору за пра-
вомерностью сделок в Инчукалнском крае с 
сельскохозяйственной территорией в следу-
ющем составе:
1.1. Землеустроитель Строительного управле-
ния Думы Инчукалнского края Синтия Вейн-
берга;
1.2. Налоговый инспектор Финансового отде-
ла Думы Инчукалнского края Ина Звирбуле;
1.3. депутат Модрис Яунупс;
1.4. депутат Игорс Пурмалис;
1.5. Секретарь Думы Инчукалнского края 
Кристине Силиня.”.

Inčukalna novada domes  
svarīgākie lēmumi janvārī

Наиболее важные решения, принятые 
Думой Инчукалнского края в январе
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Inčukalna novada 2016. gada budže-
ta plāns izstrādāts, pamatojoties uz 
2015. gada 30. novembra likumu „Par 
valsts budžetu 2016. gadam”, 2015. 
gada 4. jūnija Pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas likumu, ievērojot likumu „Par 
pašvaldībām”, „Par pašvaldību budže-
tiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 
kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sastādot 2016. gada budžeta plānu, 
pieejamie resursi tika izvietoti atbilsto-
ši novada attīstības prioritātēm, nodro-
šinot budžeta sabalansētību.

Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī 
finanšu resursu izlietojuma plāns iz-
skatīti Inčukalna novada domes papla-
šinātajā Finanšu komitejas sēdē 2015. 
gada 21. decembrī. Finanšu resursu 
izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti 
ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem.

Inčukalna novada pašvaldības kon-
solidētais budžets sastāv no pamatbu-
džeta, speciālā budžeta un ziedojumu 
un dāvinājumu budžeta. 

Inčukalna novada pašvaldības kon-
solidētais budžets 2016. gadam plā-
nots:

Ieņēmumos 7 175 091 euro;
Izdevumos 6 981 313 euro.
Skaitliskā informācija par budžeta 

ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši 
ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu 
un izdevumu klasifikācijai ir Inčukalna 
novada domes saistošo noteikumu „Par 
Inčukalna novada pašvaldības 2016. 
gada budžetu” 1., 2., 3., 4. un 5. pieli-
kumā.

Pamatbudžets ir Inčukalna novada 
pašvaldības budžeta galvenā daļa, kuru 
veido:
1. nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienā-

kuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis; 

2. nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
maksājumi par budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, 
nodevas un citi ieņēmumi;

3. transferti jeb maksājumi no citiem 
budžetiem, kas ir mērķdotācijas un 
dotācijas no valsts budžeta, norē-
ķini ar citu pašvaldību budžetiem 
un finansējums Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto projektu īs-
tenošanai.
Inčukalna novada centralizētās grā-

matvedības un p/a „Sociālās aprūpes 
māja „Gauja”” konsolidētā pamatbu-
džeta ieņēmumu kopējais apjoms 2016. 
gadam plānots 6 975 941 euro, izdevu-
mu kopējais apjoms 6 824 613 euro.

Inčukalna novada pašvaldības bu-
džeta ieņēmumu pārsniegums pār izde-
vumiem – 151 328 euro. 

Pamatbudžeta finansēšanas daļas 
deficītu 455 675 euro apmērā, t.sk. 
aizņēmuma pamatsummas atmaksu – 
308 340 euro apmērā un līdzdalību 
PSIA „Vangažu avots” pamatkapitālā –  
147 335 euro paredzēts segt no ieņē-
mumu daļas pārsnieguma pār izdevumu 
daļu 151 328 euro un budžeta līdzekļu 
atlikuma gada sākumā – 304 347 euro.

Inčukalna novada pašvaldības 2016. 
gada pamatbudžeta ieņēmumos lielā-
kais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim (67,9% no pamatbudžeta 
kopējiem ieņēmumiem). Salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu pieaugums par 7,1%.

2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. 
gadu nav notikušas izmaiņas iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa likmē – tā tiek 

saglabāta 23 procentu apmērā, kas ne-
ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
prognozes izmaiņas. 2016. gadā tiek 
ieviests diferencētais neapliekamais 
minums. 2016. gadā visiem strādājo-
šajiem tiks piemērots mēneša neaplie-
kamais minimums 85 eiro apmērā, bet 
sakarā ar diferencētā neapliekamā mi-
nimuma ieviešanu 2017. gada sākumā 
nodokļa maksātāji ar zemākām algām, 
iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam 
gada ienākumu deklarāciju, varēs sa-
ņemt pārmaksāto nodokli. Pārmaksāto 
nodokli pārrēķinās, piemērojot dife-
rencēto neapliekamo minimumu. Mazo 
algu saņēmējiem (līdz 380 eiro mēne-
sī) – neapliekamais minimums par 2016. 
gadu būs 120 eiro mēnesī. Strādājoša-
jiem, kuri saņem darba algu no 380 līdz 
1000 eiro mēnesī, neapliekamais mini-
mums, piemērojot formulu, pakāpeniski 
samazināsies, pie darba algas virs 1000 
eiro mēnesī neapliekamais minimums 
paliks 85 eiro mēnesī. 

Ar 2015. gada 4. jūnijā ar pieņemto 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas liku-
mu tiek noteikta jauna kārtība, kādā 
tiek veikta pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšana. Likums paredz, ka pašvaldību 
savstarpējās iemaksas un dotācijas 
tiek rēķinātas pēc īpašas formulas, ņe-
mot vērā pašvaldību vidējos vērtētos 
ieņēmumus uz vienu iedzīvotāju, ko 
veido prognozētie ieņēmumi no nekus-
tamā īpašuma nodokļa un daļa no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa, kas noteikta 
Valsts budžeta likumā.

Likums „Par valsts budžetu 2016. 
gadā” nosaka pašvaldību maksimālo 
plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieau-
gumu 14,4 procentu apmērā pret 2015. 
gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņē-
mumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
ieņēmumi tiek plānoti 476 532 euro, 
t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 453 532 
euro un NĪN iepriekšējo gadu parādi 
14 000 euro, nokavējuma naudas par 
laikā nenomaksāto NĪN 9000 euro, NĪN 
ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņē-
mumu kopapjomā pamatbudžetā sa-
stāda 6,8%. 

Likums „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” paredz, ka pašvaldība piešķir 
nodokļa atvieglojumu nodokļa maksā-
tājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas vai ģi-
menes statusu, – trūcīgām personām 
90 procentu apmērā par mājokli un 
mājoklim piekrītošo zemi, kas netiek 
izmantota saimnieciskajai darbībai, po-
litiski represētām personām 50 pro-
centu apmērā nodokļa atvieglojums par 
zemi un ēkām, kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai un ir 
īpašumā vairāk nekā 5 gadus, daudz-
bērnu ģimenēm – 50 procentu apmē-
rā par mājokli un mājoklim piekrītošo 
zemi, ja viens no vecākiem ar vismaz 3 
nepilngadīgiem bērniem uz 2016. gada 
1. janvāri ir deklarējis dzīvesvietu īpa-
šumā.

Pašvaldības noteiktie atvieglojumi 
fiziskām personām par mājokli un 
mājoklim piekrītošo zemi
1) 1. un 2. grupas invalīdiem – zemes 
īpašniekiem, lietotājiem 70%;
2) ģimenēm ar bērnu vai laulāto 1. un 2. 
grupas invalīdu – 50%;
3) maznodrošinātajām personām – 
50%;

4) „Goda novadniekiem” – 50%.
Atlaides piešķiramas tikai par to 

īpašumu, kurā ir deklarēta atvieglo-
jumu saņēmēja dzīvesvieta. Atlaides 
piešķiramas tiem zemes īpašniekiem 
un valdītājiem, kuru zemes īpašums 
nav iznomāts citam lietotājam un uz 
kuru zemes netiek veikta saimnieciskā 
darbība.

Pamatojoties uz Inčukalna nova-
da domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.9/2015, kas pieņemti 2015. gada 16. 
septembrī Inčukalna novadā deklarē-
tajām fiziskām personām un reģistrē-
tajiem uzņēmumiem, noteikt nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi – zemei 1% 
apmērā no kadastrālās vērtības, pārē-
jām fiziskām un juridiskām personām – 
1,5% apmērā (informācija tiek fiksēta 
pēc stāvokļa uz gada sākumu). 

Nepiemērot nekustamā īpašuma 
nodokli dzīvojamo māju palīgēkām, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, iz-
ņemot garāžas.

2016. gadā nenodokļu ieņēmumi 
plānoti 15 460 euro apjomā, kas ir par 
34,1% mazāki nekā iepriekšējā gadā. 
Plānotā samazinājuma pamatā ir 2015. 
gadā p/a „Sociālās aprūpes māja „Gau-
ja”” ieņēmumi no ieguldījumiem latu 
rezerves fondā, kas tika ieskaitīti aģen-
tūras kontā sakarā ar fonda likvidēšanu.

Ieņēmumi no pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību maksas pakalpoju-
miem prognozēti 473 153 euro apmērā, 
par 1,7% vairāk, nekā iepriekšējā gadā 
plānots, un sastāda 6,7 % no kopējiem 
ieņēmumiem 2016. gadā.

Transfertu ieņēmumi plānoti 
1 272 959 euro apjomā jeb 18,2% no 
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, 
jeb par 33,3% vairāk, nekā plānots 
2015. gada sākumā.

Inčukalna novada pašvaldības ieņē-
mumu plānā mērķdotācijas izglītības 
funkciju nodrošināšanai plānotas 2016. 
gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar li-
kumu „Par valsts budžetu 2016. gadam” 
un sastāda 574 011 euro, kas, salīdzi-
not ar iepriekšējā gada attiecīgo perio-
du, ir par 39 968 euro jeb 7,2% vairāk.

Kultūras ministrijas dotācija Inču-
kalna Mūzikas un mākslas skolai plā-
nota iepriekšējā budžeta gada līmenī 
104 326 euro apmērā. 

Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 
2., 3. un 4. klašu skolēnu ēdināšanas 
nodrošināšanai plānots 70 290 euro. 
Valsts budžeta finansējums vienam 
skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas 
izdevumu apmaksu 1,42 euro vērtībā. 
Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām 
budžeta izpildes gaitā iespējamas iz-
maiņas finansējuma apjomā.

Dotācija par sociālās aprūpes iestā-
dēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievieto-
tām personām tiek saglabāta iepriek-
šējā gada līmenī – par 2 iemītniekiem 
pansionātā 8540 euro gadā.

Mērķdotācija pašvaldību mākslinie-
cisko kolektīvu atlīdzībai plānota 3410 
euro apmērā.

Finansējums Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansētiem projek-
tiem plānots 163 552 euro, kura apjoms 
var tikt precizēts atbilstoši projektu īs-
tenošanas gaitai. Par ELFLA projektu 

„Gruntsceļu būvniecība un rekonstruk-
cija” plānoti ieņēmumi – 140 000 euro. 
16 904 euro Inčukalna novada pašval-
dības 2016. gada budžeta ieņēmumos 
ir valsts budžeta līdzfinansējums pro-

jekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 
realizācijai. Pašvaldībā turpināsies Ei-
ropas Sociālā fonda projekts „Proti un 
dari” jauniešu problēmu risināšanai. Tā 
ieņēmumi plānoti – 6648 euro apmērā.

2016. gadā pašvaldības budžetā plā-
nots saņemt dotāciju 158 795 euro no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 
Iepriekšējos gados pašvaldība nav sa-
ņēmusi dotāciju no finansu izlīdzināša-
nas fonda.

149 000 euro 2016. gadā ir plānots 
saņemt pašvaldību budžetu transfertus 
no citām pašvaldībām par Inčukalna 
novada pašvaldības izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem un p/a „So-
ciālās aprūpes māja „Gauja”” pakalpo-
jumiem.

Inčukalna novada pašvaldības 2016. 
gada izdevumi

Inčukalna novada pašvaldības pa-
matbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai – 
izdevumiem no budžeta finansētu 
institūciju, tajā skaitā pašvaldības 
izglītības, kultūras un veselības aiz-
sardzības iestāžu, Sociālā dienesta un 
administrācijas uzturēšanai, novada iz-
glītības, sporta un kultūras pasākumu 
finansēšanai, novada infrastruktūras 
uzturēšanai, samaksai par novada pa-
sūtījumu veikšanu, pabalstiem mazno-
drošinātiem iedzīvotājiem, investīciju 
finansēšanai, kā arī citiem izdevumiem, 
kas atbilstoši budžeta funkcionālai 
klasifikācijai paredzēti Inčukalna nova-
da domes saistošo noteikumu projekta 

„Par Inčukalna novada budžetu 2016. 
gadam” 1., 2., 3. pielikumā.

Inčukalna novada pašvaldības 2016. 
gada budžets veidots pēc iestāžu un 
struktūrvienību principa, paredzot fi-
nansējumu attiecīgu budžeta program-
mu īstenošanai. 

Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais 

apjoms 2016. gadam plānots 6 824 613 
euro apmērā.

Inčukalna novada domes saistošo 
noteikumu „Par Inčukalna novada paš-
valdības 2016. gada budžetu” 1. pieli-
kumā ir pamatbudžeta izdevumu sada-
lījums atbilstoši veicamajām funkcijām. 

Vislielākais izdevumu apjoms ikga-
dējā pamatbudžetā plānots izglītības 
iestāžu uzturēšanai un ar izglītību 
saistīto pasākumu finansēšanai. Iz-
glītības nozarei 2016. gadā plānotais 
izdevumu apjoms ir 2 726 306 euro, 
kas ir 39,9% no plānotajiem kopējiem 
2016. gada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem, tajā skaitā valsts budže-
ta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, 
kas paredzēts daļējai šo izdevumu 
segšanai, ir 748 627 euro jeb 27,4% 
no visiem izglītībai plānotajiem izde-
vumiem.

65,9% no 2016. gadam plānotajiem 
izdevumiem izglītības nozarei veido 
atalgojums un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas, kas kopā 
sastāda 1 796 095 euro. Jāņem vērā, 
ka 2016. gada budžetā izdevumi pa-
matizglītības un vispārējās vidējās iz-
glītības, interešu izglītības, piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistī-
to pedagogu atalgojumam ir ieplānoti 
tikai periodam no 2016. gada 1. janvāra 
līdz 31. augustam. 

Izglītības nozarei iestāžu uzturēša-
nas izdevumiem ir paredzēti 930 211 
euro, t.i., 34,1% no plānotajiem izdevu-

miem izglītības iestādēm un ar izglītību 
saistītiem pasākumiem.

2016. gadā Inčukalna pirmsskolas 
izglītības iestādē „Jancis”, pirmsskolas 
izglītības iestādē „Minka”, Inčukalna 
pamatskolā un Vangažu vidusskolā, 
Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā ir 
plānoti līdzekļi kārtējiem remontiem:
1. Inčukalna pirmsskolas izglītības ie-

stādē „Jancis” vienas grupas visu 
telpu remontam ir plānoti 36 000 
euro un mēbeļu un inventāra nomai-
ņa 5800 euro vērtībā;

2. pirmsskolas izglītības iestādē „Min-
ka” plānots veikt grīdas remontu 2. 
stāva garderobē filiālē „Lapsiņa” – 
1500 euro, āra rotaļiekārtu iegāde 
vienai grupai – 4000 euro;

3. Inčukalna pamatskolai mūzikas ka-
bineta remontam, grīdas nomaiņai 
3. stāvā, pagarinātās dienas grupas 
kabineta izbūvei 3. stāvā paredzēti 
37 000 euro;

4. Vangažu vidusskolā plānota sporta 
zāles grīdas virsmas atjaunošana – 
5200 euro, divu kabinetu un 1. un 2. 
stāva gaiteņu remonts – 40 000 euro,

5. Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā 
viena kabineta remonts – 6500 euro.
Kārtējos izdevumos ir ieplānoti arī 

izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai 
Inčukalna pašvaldības izglītības iestā-
žu izglītojamajiem gan no valsts budže-
ta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Plānots, ka 2016. gadā brīvpusdienas 
no valsts budžeta līdzekļiem tiks seg-
tas 70 290 euro apmērā 1.–4. klasei 
un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
brīvpusdienas 5. klašu skolēniem un 6. 
klašu skolēniem ar 2016. gada 1. sep-
tembri tiks apmaksātas 23 575 euro 
vērtībā.

Kapitālajiem izdevumiem 2016. gadā 
izglītības iestādēs plānots ieguldīt 
107 971 euro, kas sastāda 4% no izglī-
tības nozarei plānotajiem izdevumiem, 
t.sk. pirmsskolas izglītības iestādē 

„Minka” plānots turpināt ēdamzāles 1. 
kārtas un 2. kārtas būvdarbu veikšanai – 
82 000 euro.

2016. gada pašvaldības budžetā ir 
plānoti līdzekļi kapitālajiem izdevu-
miem izglītības iestāžu materiāli teh-
niskās bāzes nostiprināšanai:
1. izglītības iestāžu bibliotēku fondu 

papildināšanai gan ar mācību grāma-
tām, gan daiļliteratūrai – 4000 euro;

2. datortehnikas un biroja tehnikas ie-
gādei – 5250 euro;

3. saimniecības pamatlīdzekļu iegādei – 
10 821 euro;

4. pārējo pamatlīdzekļu iegādei – 4000 
euro.
0,2% no izdevumiem izglītībai jeb 

7190 euro ir sociālie pabalsti. 2490 
euro ir paredzēti naudas balvu izmak-
sai labākajiem Inčukalna novada izglī-
tības iestāžu izglītojamiem un 3700 
euro – pašvaldības stipendijai Vangažu 
vidusskolas 10.–12. klasei, 1000 euro – 
transporta izdevumu kompensācijas. 

Vispārējo valdības dienestu vaja-
dzībām 2016. gada pamatbudžetā pare-
dzēti 749 269 euro, t.i., 10,9% no paš-
valdības pamatbudžeta izdevumiem.

Vispārējie valdības dienesti sevī ie-
tver:
1. Administratīvā aparāta uzturēšanu, 

kam 2016. gadā plānoti 651 173 
euro (9,5% no pašvaldības pamatbu-
džeta izdevumiem);

2. Pašvaldības budžeta parāda darīju-
mus: aizņēmumu procentu maksā-
jumus un aizņēmumu 

Par Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada budžetu
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apkalpošanas maksu, kas 2016. gadā 
ir 11 100 euro;

3. Izdevumus neparedzētiem gadīju-
miem, kam 2016. gadam rezervēti 
86 996 euro, kas ir 1,3% no Inčukal-
na novada pašvaldības plānotajiem 
pamatbudžeta izdevumiem.
509 069 euro jeb 67,9% no Inču-

kalna novada domes administrācijas 
izdevumiem veido atalgojums un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas administrācijas darbiniekiem. 
Atlīdzībai deputātiem par deputātu 
pienākumu pildīšanu un valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām 2016. gadā ir 
plānots izlietot 95 860 euro jeb 18,8% 
no administrācijas atlīdzības izdevu-
miem.

206 300 euro jeb 27,5% no Inču-
kalna novada domes administrācijas 
izdevumiem veido iestādes uzturēša-
nas izdevumi, kuros paredzēti izdevumi 
komunālajiem, informācijas tehnoloģiju 
un iestādes uzturēšanas pakalpoju-
miem, iekārtu, inventāra un aparatūras 
remontam un tehniskajai apkopei, kā 
arī biroja preču, enerģētisko un iestā-
des uzturēšanas materiālu iegādei. 

Kapitālie izdevumi veido 6,6% no In-
čukalna novada domes administrācijas 
izdevumiem, un tie ir 33 900 euro. Šie 
izdevumi plānoti:
1. datorprogrammu un licenču iegādei 

1600 euro;
2. saimniecības pamatlīdzekļu iegādei 

3300 euro;
3. datortehnikas un citas biroja tehni-

kas iegādei 4000 euro;
4. pārvaldes ēkas kapitālā remonta teh-

niskā projekta izstrādei 25 000 euro.
Sociālām vajadzībām no Inčukalna 

novada pašvaldības pamatbudžeta iz-
devumiem plānoti 1 213 415 euro, t.i., 
17,8% no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu kopējā apjoma.

249 310 euro jeb 20,5% no sociālās 
aizsardzības izdevumiem ir izdevumi 
sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to pie-
šķiršanas kārtību nosaka Inčukalna no-
vada domes saistošie noteikumi. Paš-
valdības sociālie pabalsti plānoti, lai, 
pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas 
minimuma un dzīvokļu pabalstu izmak-
su tiem iedzīvotājiem, kuriem norma-
tīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības 
saņemt šos pabalstus.

2016. gadā plānots izmaksāt ga-
rantētā minimālā ienākuma pabalstus 
18 000 euro apmērā un dzīvokļa pabal-
stus – 88 500 euro apmērā, kas ir lielāki 
nekā 2015. gadā izmaksātās summas.

Pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem, 
audžuģimenēm un bāreņiem ir paredzē-
ti 30 560 euro, pabalstiem veselības 
aprūpei – 22 400 euro un vienreizējie 
pabalsti ārkārtas situācijā – 5100 euro. 

600 419 euro jeb 49,5% no sociālās 
aizsardzības izdevumiem veido atal-
gojums un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas šīs nozares 
darbiniekiem un pakalpojumu sniedzē-
jiem, t.sk. p/a „Sociālās aprūpes māja 

„Gauja”” darbiniekiem – 229 725 euro. 
2016. gadā Inčukalna novada pašvaldī-
ba turpinās saņemt dotāciju asistenta 
pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldī-
bā, kuru 39 830 euro apmērā ir plānots 
izlietot atlīdzībai par asistentu sniegta-
jiem pakalpojumiem. 

747 893 euro jeb 61,6% no sociālās 
aizsardzības izdevumiem ir sociālās 
aizsardzības dienestu, trīs dienas cen-
tru, bāriņtiesas un p/a „Sociālās aprū-
pes māja „Gauja”” uzturēšanas izdevu-
mi to darbības nodrošināšanai.

105 euro 2016. gada pašvaldības bu-
džetā ir plānoti Inčukalna novada So-
ciālajam dienestam datorprogrammu 
un licenču iegādei, 450 euro – dīvāna 
iegādei. P/a „Sociālās aprūpes māja 

„Gauja”” vajadzībām plānota saimnie-
cisko pamatlīdzekļu iegāde 1900 euro 
apmērā.

12,0% no pašvaldības pamatbudže-
ta izdevumiem veido izdevumi atpūtai, 
sportam un kultūrai, un tie ir 823 864 
euro.

432 941 euro jeb 52,6% no atpū-
tai, sportam un kultūrai atvēlētajiem 
izdevumiem ir atalgojums un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas šīs nozares iestāžu un struk-
tūrvienību darbiniekiem.

52 096 euro jeb 6,3% no atpūtai, 
sportam un kultūrai atvēlētajiem iz-
devumiem ir pašdarbības kolektīvu, 
ansambļu uzturēšanas izdevumi, t.sk. 
43 346 euro ir atalgojums un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātās iemak-
sas kolektīvu vadītājiem. 2016. gadā 
7505 euro ir plānoti pašdarbības kolek-
tīvu dalībnieku jaunu tērpu iegādei. 

97 050 euro jeb 11,8% no atpūtai, 
sportam un kultūrai atvēlētajiem izde-
vumiem veido tēriņi kapitālajiem izde-
vumiem, t.sk.:
1. pašvaldības bibliotēkām: bibliotēkas 

fondu papildināšanai 14 000 euro, 
datortehnikas un citas biroja tehni-
kas iegādei 1300 euro;

2. Inčukalna kultūras namam: datora 
iegādei 1000 euro;

3. Vangažu kultūras namam: akordeona 
iegādei 1000 euro, akustiskās sistē-
mas ierīkošanai 7200 euro, 70 000 
euro paredzēti kultūras nama kapitā-
lajam remontam (fasādes siltināša-
nai, logu un durvju nomaiņai, apkures 
sistēmas rekonstrukcijai);

4. Inčukalna sporta kompleksam saim-
nieciskā inventāra iegādei – 2550 euro.
35 271 euro no atpūtai, sportam un 

kultūrai plānotajiem izdevumiem ir pa-
redzēti pašvaldības sporta pasākumu 
organizēšanai un sportistu atbalstam, 
labāko sportistu apbalvošanai.

Pārējie izdevumi 25 109 euro ir šīs 
nozares iestāžu, struktūrvienību uztu-
rēšanas izdevumi un ar kultūras nozari 
saistītu pasākumu organizēšanas un no-
drošināšanas izdevumi.

Ekonomiskajai darbībai 2016. gadā 
plānots izlietot 374 778 euro, t.i., 5,5% 
no pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
miem.

Šajā gadā pašvaldība plānojusi no 
pamatbudžeta paredzēt pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanai 4000 
euro, ielu un ceļu rekonstrukcijas izde-
vumu segšanai paredzēti 113 000 euro, 
t.sk. plānotie darbi – Vidzemes ielas 
rekonstrukcija Vangažos – 93 000 euro; 
piebraucamais ceļš pie Gaujas katlumā-
jas – 20 000 euro.

Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir 
gan ekonomiskās attīstības un konku-
rētspējas, gan arī iedzīvotāju ikdienas 
komforta un drošības jautājums.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasi-
fikāciju atbilstoši funkcionālajām kate-
gorijām 2016. gada budžetā klasifikācijā 

„Ekonomiskā darbība” ir iekļauti būvval-
des, zemes ierīcības speciālista un teri-
torijas plānotāja darbības nodrošināša-
nas izdevumi – 63 691 euro.

Inčukalna novada 2016. gada budžeta 
klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” bez 
iepriekš minētā ir plānoti līdzekļi Eiro-
pas Savienības struktūrfondu līdzfinan-
sētiem projektiem izdevumos 180 087 
euro, kuru apjoms var tikt precizēts 
atbilstoši projektu īstenošanas gaitai. 
ELFLA projekta „Grantsceļu būvniecība 
un rekonstrukcija” realizācijai plānoti iz-
devumi – 155 000 euro – būvēsim ceļu 
uz Salām un ceļu uz Grantiņiem. 17 266 
euro ir plānoti projekta „Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” realizācijai. Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Proti un dari” 
realizēšanai plānoti 7821 euro. 5000 
euro ir paredzēti jaunu ideju un projektu 
realizēšanai, piesaistot kā ideju ģenera-
torus arī novada iedzīvotājus. Tūrisma 
attīstības veicināšanai kopējā projektā 
ar Siguldas novada domi ieplānoti 5000 
euro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai kopā 2016. gadā 

plānoti 789 271 euro, t.i., 11,6% no 
pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta 
izdevumiem.

Maksājumiem par ielu apgaismoju-
mam patērēto elektroenerģiju ir pare-
dzēti 24 000 euro. 2016. gadā ir plānoti 
16 600 euro ielu apgaismojuma izbūves 
kapitālajiem remontiem. Plānotie ielu 
apgaismojuma uzturēšanas izdevumi 
41 660 euro apmērā.

Pašvaldības teritoriju apsaimnieko-
šana Vangažos ir nodota SIA „Vangažu 
namsaimnieks”. Šo funkciju veikšanai 
2016. gada budžetā ir paredzēti 30 000 
euro.

2016. gadā ir plānots veikt estrādes 
solu nomaiņu un vides labiekārtoša-
nas darbus pēc izstrādātā projekta – 
50 000 euro apmērā, veikt siltumtra-
ses posma nomaiņu uz p/a „Sociālās 
aprūpes māja „Gauja”” – 30 000 euro 
apmērā. 8000 euro ir paredzēti esošā 
Inčukalna bērnu rotaļu laukuma daļējai 
iekārtu nomaiņai un remontam. Plānoti 
līdzekļi skeitparka izveidošanai Gau-
jā – 15 000 euro. Koku vainagu veido-
šanai, apgriešanai Vangažu pilsētā un 
Inčukalnā plānoti 5000 euro. Atkritumu 
savākšanai no kapiem un lielās talkas 
laikā – 20 000 euro.

Pavisam nelielu īpatsvaru (tikai 
2,1%) no pašvaldības 2016. gada 
pamatbudžeta izdevumiem sastāda 
izdevumi sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai – 147 710 euro. Turpināsies 
sadarbības līgums ar Ķekavas novada 
domi un savstarpējie norēķini par paš-
valdības policijas pakalpojumiem. 

Inčukalna novada pašvaldības sais-
tību apmērs 2016. gadam ir plānots 
410 644 euro jeb 7,2% no 2016. gada 
plānotajiem pamatbudžeta ieņēmu-
miem (bez mērķdotācijām). Saskaņā 

ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem 
2016. gadā atmaksājamā kredītu pa-
matsumma ir 308 340 euro. 

Speciālais budžets ir kopbudžeta 
daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezī-
mēti ieņēmumi (dabas resursu nodokļa 
un valsts autoceļu fonda līdzekļi), zie-
dojumi un dāvinājumi, un citi pašu ieņē-
mumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts 
segt no šiem ieņēmumiem.

Inčukalna novada pašvaldības 2016. 
gada speciālā budžeta ieņēmumu un 
izdevumu detalizēts atšifrējums ir In-
čukalna novada domes saistošo notei-
kumu „Par Inčukalna novada budžetu 
2016. gadam” 3., 4. pielikumā.

2016. gadā Inčukalna novada paš-
valdības speciālajā budžetā ieņēmumi 
ir plānoti 195 450 euro un izdevumi – 
153 000 euro.

Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi 
ir plānoti 2015. gada līmenī – 138 000 
euro un veido lielāko īpatsvaru – 70,6% 
no speciālā budžeta ieņēmumiem. 

2016. gadā visu saņemto finansēju-
mu autoceļu uzturēšanai plānots izlie-
tot pašvaldības autoceļu un ielu ikdie-
nas uzturēšanai 100 000 euro un veikt 
Atpūtas ielas rekonstrukcijas darbus – 
53 000 euro.

Ieņēmumi no dabas resursu no-
dokļa 2016. gadā plānoti 57 000 euro, 
t.i., 29,2% no speciālā budžeta ieņē-
mumiem.

No dabas resursu nodokļa nav plā-
noti izdevumi 2016. gadā, bet budžeta 
izpildes procesā būs iespējams novirzīt 
atbilstoši speciālā budžeta izlietoša-
nas mērķiem.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 
un izdevumi plānoti 3700 euro apmērā, 
kas paredzēti Vangažu pilsētas kultū-
ras pasākumu daļējai finansēšanai. 

Par Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada budžetu

Klasifikācijas 
kods

Nosaukums Iepr. gada 
izpilde 
(EUR)

Plāns 
2016.g 
(EUR)

 I KOPĀ IEŅĒMUMI 196 430 195 450
 II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA 

VEIDIEM
196 430 195 450

 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 196 430 195 450
05.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces
57 072 57 000

10.1.0.0. Naudas sodi 585 450

18.6.0.0. Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem 
pašvaldību pamatbudžetā no valsts 
budžeta

138 773 138 000

 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 

128 428 153 000

04.000  Ekonomiskā darbība 128428 153 000

 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 
KATEGORIJĀM 

128 428 153 000

2000 Preces un pakalpojumi 103 676 100 000

2200 Pakalpojumi 103 676 100 000

5000 Pamatkapitāla veidošana 24 753 53 000

5200 Pamatlīdzekļi 24 753 53 000

2016. gada speciālais budžets

Turpinājums. Sākums 3. lpp. 
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Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis; 4737837; 

68% 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis; 476532; 7% 

 Nenodokļu 
ieņēmumi; 
15460; 0% 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi; 473153; 

7% 

Valsts budžeta 
transfēri; 1123959; 

16% 

Pašvaldības budžeta 
transfēri; 149000; 2% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpāšuma nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi Budžeta iestāžu ieņēmumi
Valsts budžeta transfēri Pašvaldības budžeta transfēri

Vispārējie valdības 
dienesti; 749269 Sabiedriskā kārtība 

un drošība; 147710 

Ekonomiskā darbība; 
374778 

Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana; 
789271 

Atpūta, kultūra un 
reliģija; 823864 

Izglītība; 2726306 

Sociālā aizsardzība; 
1213415 
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Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis; 4737837; 

68% 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis; 476532; 7% 

 Nenodokļu 
ieņēmumi; 
15460; 0% 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi; 473153; 

7% 

Valsts budžeta 
transfēri; 1123959; 

16% 

Pašvaldības budžeta 
transfēri; 149000; 2% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpāšuma nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi Budžeta iestāžu ieņēmumi
Valsts budžeta transfēri Pašvaldības budžeta transfēri

Vispārējie valdības 
dienesti; 749269 Sabiedriskā kārtība 

un drošība; 147710 

Ekonomiskā darbība; 
374778 

Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana; 
789271 

Atpūta, kultūra un 
reliģija; 823864 

Izglītība; 2726306 

Sociālā aizsardzība; 
1213415 

1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

2. attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām
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3. attēls Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (EUR) 

 

Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti 
ieņēmumi (dabas resursu nodokļa un valsts autoceļu fonda līdzekļi), ziedojumi un 
dāvinājumi, un citi pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem 
ieņēmumiem. 

Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 
detalizēts atšifrējums ir Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par 
Inčukalna novada budžetu 2016. gadam” 3., 4. pielikumā. 

Atalgojums; 
2915438 

Darba devēja 
sociālās 

apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 
un sociālie pabalsti; 

879683 

Preces un 
pakalpojumi; 

1578860 

Procentu 
maksājumi par 
aizņēmumiem; 

5300 

Subsīdijas, 
dotācijas 

biedrībām; 
24000 

Sociālie 
pabalsti; 
380035 

Pašvaldības budžetu 
uzturēšanas 

transferti; 391646 

Kapitālie izdevumi; 
649651 

3. attēls. Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (EUR)
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Laiks pagājis nemanot – šķiet, ka 
vēl nesen dibinājām Inčukalna in-
valīdu biedrību, meklējām mājvietu, 
remontējām, iekārtojām, uzsākām 
savu darbību… Protams, tas viss 
tika darīts ar lielām cerībām, ticību 
tam, ka darām labu un vajadzīgu 
darbu. Bet bijušas arī vilšanās, sāpīgi 
aizvainojumi, līdzcilvēku neizpratne, 
nevēlēšanās atbalstīt un arī klajas 
ļaunprātības.

Vai to vajadzētu atcerēties? Tomēr, 
jā, lai varētu visam pavilkt simbolis-
ku svītru un iet tālāk.

Iespējams, ka šīs atmiņas rosinā-
ja viesošanās Inčukalna novada sa-
draudzības pilsētā Sauē, Igaunijā, kur 
mūs uzaicināja uz invalīdu apvienī-
bas 15 gadu jubileju. Var teikt, ka vi-
sur ir labi, kur mēs neesam, bet tomēr 
par to, kā tikām uzņemti – dievkalpo-
jums baznīcā, personīgs sveiciens un 
dāvanas mūsu delegācijai no domes 
priekšsēdētāja, sirsnība un rūpes par 
mums –, bijām patīkami pārsteigti. 
Uzzinājām arī to, kā šajā Igaunijas 
pilsētā rūpējas par cilvēkiem ar in-
validitāti un vecāka gadagājuma ļau-
dīm – atšķirība ir ļoti būtiska.

Tomēr mēs dzīvojam tepat Inču-
kalnā, un 10 darba gadi ir pagājuši, 
tādēļ neliels ieskats biedrības dzīvē. 

Biedrībā ir apvienojušies 115 bied-
ru – cilvēki ar invaliditāti, hroniskām 
saslimšanām, kā arī viņu ģimeņu lo-
cekļi un atbalstītāji. Mūsu mājvieta 
ir Plānupes ielā 15, kur esam iekār-
tojuši integrācijas un mācību centru 

„Mūsmājas”. Sniegtos pakalpojumus 
izmanto ne tikai biedri, bet arī dau-
dzi novada iedzīvotāji – ir pieejami 
tādi pakalpojumi kā duša, pirts, ve-
ļas mazgāšana, dažādas nodarbības, 
izglītojoši un veselību uzlabojoši 
pasākumi. Strādājam katru dienu no 
9.00 līdz 17.00, apmeklētāju skaits ir 
vidēji 20 cilvēku dienā. 

Esam sabiedriskā labuma NVO, 
kuras darbība ir vērsta uz kopienas 
dzīves kvalitātes uzlabošanu un at-
tīstību, esam līdzeklis pašvaldību 
funkciju nodrošināšanai. Vēl gribam 
atgādināt, ka esam organizācija, 
kura piesaista finansējumu novada 
problēmu risināšanai projektu veidā, 
sadarbojoties ar dažādiem fondiem 
un piedaloties akcijās, kā arī risinām 
vietējai sabiedrībai būtiskus jautā-
jumus pašvaldības uzdevumu jomā – 
sociālajā jomā. Esam reģistrēti kā 
sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Biedrība darbojas kā biedrs orga-
nizācijā LCĪVSO „Sustento”, Rīgas 
rajona Lauku attīstības biedrībā, kā 
arī sadarbojas ar lielākajām organi-
zācijām, kuras apvieno cilvēkus ar 
invaliditāti. Darbojamies dažādos 
labdarības projektos – projektā „Pa-
ēdušai Latvijai!”, sadarbojamies ar 
fondu „Ziedot” un Latvijas Samā-
riešu apvienību. Vairākus gadus sa-
darbībā ar Borisa un Ināras Teterevu 
fondu ziemas mēnešos nodrošinām 
ēdināšanu trūcīgajiem novada iedzī-

votājiem, katru mēnesi izdalot 320 
porciju silta un ļoti garšīga ēdiena.

Biedrība piedalās Nodarbinātības 
valsts aģentūras projektos un dod 
darbu cilvēkiem ar invaliditāti. Pro-
jektu veidā no Eiropas fondiem ir 
piesaistīti vairāk nekā 80 000 EUR, 
par kuriem veikti remonti, labiekār-
tošanas darbi, iegādāts inventārs, 
izveidotas aušanas un kokapstrādes 
darbnīcas. Regulāri sniedzam ma-
teriālu palīdzību trūcīgajiem, krīzes 
situācijās nonākušajiem, ģimenēm 
ar bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti 
u.c. Šo gadu laikā tās ir tūkstošiem 
pārtikas paku, neskaitāmas tonnas 
humānās palīdzības, dažādi sadzī-
ves priekšmeti un saimniecības lie-
tas, palīglīdzekļi invalīdiem un arī 
pajumte krīzes situācijās.

Mūsu novadam zaudējumus ne-
radām, strādājam kā brīvprātīgie, 
atalgojumu nesaņemam un esam 
pateicīgi Sociālajam dienestam par 
piešķirtajiem 200 eiro mēnesī. Tā 
varam daļēji nomaksāt rēķinus, īpa-
šuma nodokli un zemes nomu, no-
pirkt nedaudz kurināmā, bet tas ne-
nodrošina biedrības dzīvotspēju. Un 
tādēļ mūsu ikdiena ir nepārtraukta 
cīņa par izdzīvošanu. Tomēr ar mūsu 
ģimeņu un labu cilvēku atbalstu, ar 
ticību labajam un cerību, ka tiksim 
novērtēti, esam veiksmīgi darboju-
šies jau 10 gadus. 

Biedrības dzimšanas diena ir 2006. 
gada 6. februāris.

Vēlamies visiem pateikt pal-
dies un aicinām saņemt dāvanu 
no Inčukalna invalīdu biedrības – 
koncertu 12. februārī plkst. 14.00 
Inčukalna tautas namā. Lūdzu, at-
nāciet!

Valda Pavloviča,  
valdes priekšsēdētāja  

Pensionāru biedrība saka PALDIES!

Sanāksim kopā un iedegsim prieku –
Egles zaļajos zaros tā svecītes liek.
No tīra un klusa Jaungada sniega
Baltākas domas un lūgšanas tiek.
Ir atkal apritējis gads, kad 9. janvārī Inčukalna novada pensionāri sa-

nāca kopā Inčukalna tautas namā novēlēt cits citam laimīgu Jauno gadu. 
Pasākums bija kupli apmeklēts, ar skaistām dziesmām priecēja Ēriks 
Loks, un jautru deju mūziku mums sniedza Vilnis Daņilēvičs. 

Kā jau daudzus gadus, arī šogad bija ieradušies mūsu novadnieki un 
draugi no Vangažiem.

Vēlos pateikt paldies Inčukalna novada priekšsēdētājam Aivaram Na-
livaiko un Sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei par labiem un 
siltiem vārdiem, labestību, atsaucību un palīdzību pasākuma rīkošanā. 
Paldies vēlos teikt arī vairākām mūsu partijām un to biedriem: „Vieno-
tībai”, „Vidzemes partijai”, „Kristīgajiem demokrātiem”, kā arī biedrībai 

„Inčukalna izaugsmei”, veikala „Elvi” kolektīvam. Lielu paldies saku arī 
tautas nama vadītājai Ingai Freimanei, māksliniecei Ivetai Rozentālei, 
Zintai Nolbergai un, protams, arī manai Pensionāru padomei, manām bur-
vīgajām seniorēm, kas palīdzēja gan pirms, gan pēc balles – deva savu 
nesavtīgu ieguldījumu ar darbu, ko citi bieži vien pat nepamana.

Paldies visiem par labiem vārdiem un skaistiem ziediem un par atbal-
stu mūsu novada senioriem! Uz tikšanos nākamajā gadā!

Lai šajā jaunajā gadā visiem laba un stipra veselība, novēlu saglabāt 
dzīvesprieku un entuziasmu!

Ņina Bērziņa, Inčukalna novada Pensionāru padomes priekšsēdētāja  

Reizē ar jauno gadu atnākusi īsta zie-
ma – sniegs, sals un atkusnis. Pēc ziemas 
baudīšanas priekiem atnāciet uz Inčukalna 
tautas namu – tur durvis atvērtas kultūras 
dzīvei, un arī janvāris bijis notikumiem ba-
gāts. 

Vecais jaunais gads tautas namā ir īpašs, 
jo jau 15. gadu sagaidām to ar karnevālu 16. 
janvārī. Šoreiz aicinājām veidot savu tēlu, 
domājot par dziesmas „Svešās zemēs esot 
jauki” motīvu. Un tautas nams piepildījās ar 
dažādu tautību cilvēkiem. Draudzīgā, kuplā 
bariņā laiku pavadīja ļaudis no tālās Ameri-
kas. Zālē grozījās diezgan daudzi pārstāvji 
no Tuvajiem Austrumiem – naftas magnā-
ti un tuksnešu kuģu vadītāji ar harēmu un 
personīgu pilotu. Amerikas pamatiedzīvo-
tāji indiāņi tika atzīti par krāsainākajiem, jo 
krāsainas bija ne tikai spalvas, bet arī sejas. 
Karnevālā spilgtas krāsas ienesa meksikāņi, 
tirolieši, uzbeki, krievi, arī pārstāvis no Ja-
maikas. Melnbalti stilīgi tika pārstāvēta vēl 
neesoša Balonlandija vai, kā žūrija nodēvēja 
tās ļaudis, balti melnais Kaviārs. Karnevāls 
ir reize, kad var ļaut savai fantāzijai un ra-
došumam brīvu vaļu – atpūsties, enerģētis-
ki uzlādēties ar labām emocijām un jaunām 
idejām. Paldies visiem, kas piedalījās, un 
paldies smalkajai žūrijai no Emirātiem, kas 
dāsni dalīja nominācijas – Inčukalna novada 
čiekurus un labus vārdus!

Inčukalna tautas namā apskatāma jauna 
izstāde „Liktenis” – no piektdienas, 22. 
janvāra. Māksliniece Silvija Auere vairāk 
nekā 10 gadu ir strādājusi Inčukalna pamat-
skolā par vizuālās mākslas skolotāju un saka, 
ka viņas darbi vairāk ir domāti kā fons foto-
grāfijām. Jurijs Deņisovs, pēc profesijas civi-
lās aviācijas pilots, vispirms 30 gadu zemi ir 

skatījis no augšas – sakārtotu un krāsainu. 
Šodien fotogrāfu iedvesmo cilvēku portreti, 
kas izcili parāda katra indivīda iekšējo pasauli. 
Abu autoru radīto harmonisko „priekšnesu-
mu”– izstādi varēsiet skatīt tautas namā līdz 
pat marta vidum.

Ir pagājuši 25 gadi kopš barikāžu notiku-
miem Rīgā, un šai atceres dienai bija veltī-

ta 24. janvāra pēcpusdiena, kad pie mums 
ciemojās Siguldas Tautas teātris ar Ārijas 
Liepiņas-Stūrnieces dzejas izrādi „Man-
tojums. Arī tā”. Tā neatstāja vienaldzīgu 
nevienu skatītāju. Milzīgs paldies režisorei 
un izrādes autorei Ārijai Liepiņai-Stūrniecei. 
Izrāde kā latvisks rupjās maizes rieciens, ar 
ko cienājāmies noslēgumā, deva spēku un 
ticību. Paldies arī visiem jums, enerģiskie 
aktieri, kas uzjundīja aizmigušās patriotisma 
un piederības jūtas.

Zinta Nolberga,  
Inčukalna tautas nama  

mākslinieciskās daļas vadītāja  

Inčukalna Pensionāru biedrība jaungada ballē

10 gadi sirdsdarba Inčukalna 
invalīdu biedrībā „Mūsmājas”

Jaunais gads Inčukalna tautas namā sācies aktīvi

Mākslinieki Jurijs Deņisovs, Silvija Auere, Inčukalna mākslinieku kopas priekšsēdētājs Jānis Zvirbulis iz-
stādes „Liktenis” atklāšanā
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Atraktīvie Inčukalnieši karnevālā!
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2016. gada 20. janvārī
 Nr.1/2016
Par Inčukalna novada domes  
saistošo noteikumu publicēšanu 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
 45. panta piekto daļu

Saistošie noteikumi nosaka Inčukalna novada domes saistošo noteiku-
mu publicēšanas vietu.

Inčukalna novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir 
pašvaldības informatīvais izdevums „Novada Vēstis”. 

Saistošo noteikumu Nr. 1/2015
„Par Inčukalna novada domes saistošo noteikumu publicēšanu” 
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. 
panta piekto daļu novada dome pieņem 
saistošos noteikumus, kuros nosaka 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka Inčukalna 
novada domes saistošos noteikumus 
publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Novada Vēstis”.
3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu publicēšana papildus 
pašvaldības budžetu neietekmēs, jo 
saistošie noteikumi jau tika publicēti 
informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”. 
Informatīvā izdevuma izdošanu finansē 
pašvaldība.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Projekts neietekmē sociāli ekonomisko 
stāvokli pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

A.Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

Paziņojums par Inčukalna novada  
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  
2013.–2035. gadam aktualizēšanas  
projekta publisko apspriešanu

Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2035. gadam 
aktualizēšanas projekts tiek nodots publiskai apspriešanai, balstoties uz 
Inčukalna novada domes 2016. gada 20. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1–1 
§).

Publiskā apspriešana ir noteikta no 2016. gada 8. februāra līdz 2016. 
gada 7. martam.

Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt vai sūtīt pa pastu Inčukal-
na novada domei (Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141) 
vai Vangažu pilsētas pārvaldei (Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, 
LV-2136), vai iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu arhitekts@incukalns.
lv, vai portālā www.geolatvia.lv līdz 2016. gada 7. martam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais plānošanas 
dokuments pašvaldībā, saskaņā ar kuru izstrādā un groza citus 
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus (attīstības program-
mu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu) un ievieš attīstības projek-
tus. Stratēģija tiek aktualizēta ar mērķi radīt priekšnoteikumus Eiro-
pas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa „Rail Baltica” 
infrastruktūras būvniecībai Inčukalna novadā. 

Ar stratēģijas aktualizēšanas projektu var iepazīties Inčukalna no-
vada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads) darba laikā, 
internetā pašvaldības mājas lapas www.incukalns.lv sadaļā „Attīstība”, 
sadaļā „Attīstības plānošanas dokumenti”, kā arī šeit:

• Domes lēmums un Stratēģijas aktualizēšanas projekts;
• Konsolidētais stratēģijas projekts;
• Spēkā esošā „Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2013.–2035. gadam”.
Stratēģijas aktualizēšanas projekta publiskās apspriešanas sanāksme 

notiks 2016. gada 22. februārī plkst. 17.00 Vangažu pilsētas pārvaldes 
zālē Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā. 

Inčukalna novada  
domes deputātu Ētikas 
komisija informē

2016. gada 25. janvārī notika Inču-
kalna novada domes deputātu Ētikas 
komisijas sēde. Sēdē izskatīja Inčukal-
na novada domes deputāta Igora Pur-
maļa iesniegumu par Inčukalna novada 
domes deputāta Ivo Bernata rīcību.

Inčukalna novada domes deputā-
tu Ētikas komisija pieņēma lēmumu 
ieteikt Inčukalna novada domes de-
putātam Ivo Bernatam ievērot Inču-
kalna novada domes deputātu Ētikas 
kodeksa 6. un 7. punktu.

 Ineta Igale, Inčukalna novada 
domes juriste 

Par lokālplānojuma izstrādāšanu Inčukalna  
pagasta teritorijas daļā, grozot Inčukalna novada 
teritorijas plānojumu 

Inčukalna novada dome 2016. gada 20. janvārī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.1, 
23.§) ,,Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Gaujaskrasti” 
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā”. 

Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna pagasta teritorijā, kurā atrodas nekus-
tamais īpašums „Gaujaskrasti”. Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma teritorijā 
veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukalna novada teritorijas plānojumā, izmainot te-
ritorijas plānojumā noteikto teritoriju funkcionālo zonējumu, izmainot atļauto terito-
rijas izmantošanu no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz Savrupmāju apbūves 
teritoriju (DzS). 

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna novada domes teri-
torijas plānotāja Agnese Jeņina. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti 
var saņemt Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV- 
2141, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālru-
nis 62007232), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm 2016. gadam
Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2015 

paredz 2016. gadā Inčukalna novadā deklarētajām fiziskām 
personām un reģistrētajiem uzņēmumiem noteikt nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi zemei 1% apmērā, pārējām fizis-
kām un juridiskām personām – 1,5% apmērā (informācija tiek 
fiksēta pēc stāvokļa uz 01.01.2016.). 

Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2015 
paredz 2016. gadā neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 
dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot garāžas. (Likuma nor-
mas neparedz pašvaldībai iespējas lemt par garāžu neaplik-
šanu ar nekustamā īpašuma nodokli.)

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pants (1) no-
saka nekustamā īpašuma nodokļa likmes ēkām – dzīvoja-
mām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvoja-
mo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un 
kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai: 
• 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR; 
• 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 

EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR;
• 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 

EUR.
• 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības ēkām vai 

to daļām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veik-
šanai un inženierbūvēm. Komersantu īpašumā esošajiem 
dzīvokļiem, ja tie nav izīrēti dzīvošanai un īres tiesības uz 
šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu 

apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektā-
ru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās 
darbības ierobežojumi.

Jaunums no 2016. gada. Lai nodrošinātu samērīgu no-
dokļa sloga pieaugumu, zemes vienībām (to daļām), kuras 
atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru 
platība pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no noteiktajiem 
lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas „Lauksaim-
niecības zeme”, „Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta 
ar normatīvo aktu” vai „Ūdens objektu zeme” (turpmāk – lau-
ku zeme), nekustamā īpašuma nodokli līdz 2025. taksācijas 
gadam aprēķina no speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodok-
ļa aprēķinam (turpmāk – speciālā vērtība). Likuma „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 3. panta (12).

Speciālā vērtība ir noteikta, pamatojoties uz lauku zemes 
kadastrālo vērtību. Taksācijas gada lauku zemes speciālās 
vērtības pieaugums gadā nepārsniedz 10% no iepriekšējam 
taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās vērtības. 
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pants (13).

Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendā-
rais gads.

Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
(5. pants.)1. Valsts noteiktie NĪN atvieglojumi ir:
1. Politiski represētajām personām – 50% nodokļa atvieglo-

jums par zemi un ēkām, kas netiek izmantotas saimniecis-
kās darbības veikšanai;

2. 90% nodokļa atvieglojumi par mājokli un mājoklim piekrī-
tošo zemi, kas netiek izmantota saimnieciskās darbības 

veikšanai, personām, kurām ir piešķirts trūcīgas personas 
statuss;

3. daudzbērnu ģimenēm – 50% par mājokli un mājoklim piekrī-
tošo zemi, ja viens no vecākiem ar vismaz 3 nepilngadīgiem 
bērniem (līdz 18 gadiem) ir deklarējis dzīvesvietu īpašumā 
uz 01.01.2016.
2. Pašvaldības noteiktie NĪN atvieglojumi, kas tiek apstip-

rināti Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos. Lai 
iegūtu šos atvieglojumus, atvieglojumu saņēmējam jāgriežas 
pašvaldībā ar motivētu iesniegumu, pievienojot iesniegumam 
nepieciešamo dokumentu kopijas. Atvieglojumi pēc Inčukalna 
novada domes saistošajiem noteikumiem tiek piešķirti uz eso-
šo gadu tām fiziskajām personām, kuras dzīvesvietu ir dekla-
rējušas savā īpašumā.

Pašvaldības noteiktie atvieglojumi fiziskām personām par 
mājokli un mājoklim piekrītošo zemi:
1) 1. un 2. grupas invalīdiem – zemes īpašniekiem, 

lietotājiem 70%;
2) ģimenēm ar bērnu vai laulāto 1. un 2. grupas invalīdu – 50%;
3) maznodrošinātajām personām – 50%;
4) „Goda novadniekiem” – 50%.

Atlaides piešķiramas tikai par to īpašumu, kurā ir deklarē-
ta atvieglojumu saņēmēja dzīvesvieta. Atlaides piešķiramas 
tiem zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kuru ze-
mes īpašums nav iznomāts citam lietotājam un uz kuru zemes 
netiek veikta saimnieciskā darbība.

Kārtība, kādā maksātājs var saņemt nodokļa atvieglo-
jumus

Nodokļa maksātājam jāiesniedz Inčukalna novada domē 
motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu. Nepieciešamie dokumenti atvieglojumu 
saņemšanai:
• jaunā tipa invaliditātes apliecība vai VDEĀK invaliditātes iz-

ziņas kopija (īpašnieka, lietotāja, bērnu vai laulāto);
• politiski represētā apliecības kopija;
• Sociālā dienesta izziņas kopija par maznodrošinātās perso-

nas statusu.
• Iesniegumi par NĪN atlaidēm iesniedzami līdz esošā gada 1. 

jūlijam.
• Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr.17/2009, 

kas ir apstiprināti 16.12.2009., ar papildinājumiem ir publi-
cēti Inčukalna novada domes mājas lapā www.incukalns.lv.

• Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi tiek izsūtīti uz 
maksātāja deklarēto dzīvesvietas adresi vai norādīto e-
pastu līdz kārtējā gada 20. martam. Ja nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājs vēlas nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumu saņemt nevis pa pastu, bet elektroniski, to var 
izdarīt šādi: portālā www.epakalpojumi.lv ir izveidota sadaļa, 
kurā nodokļa maksātājs var pieteikties saņemt maksāšanas 
paziņojumu pa e-pastu. To var izdarīt arī NĪN maksātājam 
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu, kurā norādīta pasta ad-
rese, uz kuru jāsūta NĪN paziņojums. 
Inčukalna novada domes nodokļu inspektores Inas Zvir-

bules apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Inčukalna novada domē pirmdien (9.00–12.00, 13.00–19.00); 

ceturtdien (8.00–12.00, 13.00–18.00), tālr. 67977108.
Vangažu pilsētas pārvaldē trešdien (8.00–12.00, 13.00–

17.00), tālr. 67995840.
Informāciju sagatavoja Inčukalna novada domes nodokļu 

inspektore Ina Zvirbule 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKIEM 
UN LIETOTĀJIEM
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KULTŪRA
Pasākums Laiks Vieta

Filma „Īvāns”. Ieeja 2.00 eiro Piektdien, 5. februārī, 19.00 Inčukalna tautas nams
Kora mūzikas koncerts
Programmā: latviešu kora dziesmu klasika un Ulda Stabulnieka 
dziesmas.
Piedalās: Inčukalna jauktais koris „Mežābele” un pūtēju orķestris, LU 
absolventu jauktais koris „JUBILATE”, Latvijas izdevniecību jauktais 
koris „Burtnieks”, Sv. Franciska baznīcas jauktais koris. Ieeja 2,00 eiro

Sestdien, 6. februārī, 17.00 Inčukalna tautas 
nams

Pasākums „Drošāka interneta diena 2016”. Tiek aicināti bērni un jaunieši, 
kuri bieži izmanto internetu.

Otrdien, 9. februārī, 15.00 Vangažu pilsētas 
bibliotēka

Inčukalna invalīdu biedrībai10 gadu jubilejas pasākums. Piektdien, 12. februārī, 14.00 Inčukalna tautas nams
Bērnu deju kolektīva „MINKĀNS” koncerts „DEJOJAM, LAI BŪTU 
PRIEKS”. Ieeja brīva

Sestdien, 13. februārī, 13.00 Inčukalna tautas 
nams

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas koncerts
„RAIMONDAM PAULAM 80”. Ieeja brīva

Pirmdien, 15. februārī, 17.00 Inčukalna tautas 
nams

TATJANAS KOZLOVAS mākslas darbu personālizstāde. No 15. februāra  Vangažu pilsētas 
bibliotēka

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Kung Fu Panda”. Biļetes cena 5,00 
eiro. Iepriekšpārdošanā Inčukalna tautas namā un bibliotēkā 4,00 eiro.

Piektdien, 19. februārī, 18.00
 

Inčukalna tautas 
nams

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem
„Kung Fu Panda”. Biļešu iepriekšpārdošana Vangažu kultūras namā darba 
dienās pēc pulksten 15.00. Ieeja 3,50 eiro

Piektdien, 19. februārī, 10.00 Vangažu kultūras 
nams

„Deju kolektīvam VIRŠI – 20”. Jubilejas koncerts. Ieeja 2,00 eiro Sestdien, 20. februārī, 18.00 Inčukalna tautas nams

LIETUVIEŠU CIRKS „PASAKAINĀ PLANĒTA”. Biļetes cena 5,00 eiro. 
Iepriekšpārdošanā Inčukalna tautas namā un bibliotēkā. 

Piektdien, 26. februārī, 18.00 Inčukalna tautas 
nams

Estrādes deju grupas „Ciprese” koncerts. Piektdien, 26. februārī. 
Laiks tiks precizēts.

Vangažu kultūras 
nams

CIGUNA iepazīšanās nodarbība visiem interesentiem. Jūs gaidīs 
sertificēta instruktore Solvita un CIGUNA Inčukalna draugu pulks. 
Līdzi jāņem ērts apģērbs vingrošanai un paklājiņš.

Sestdien, 27. februārī, 16.00 Inčukalna tautas 
nams

Konkurss „POPiela”. Ieeja 0,50 eiro Svētdien, 28. februārī, 13.00 Vangažu tautas nams
Izstāde „LIKTENIS”. Silvijas Aueres gleznas un Jurija Deņisova 
fotoportreti.

Visu februāri Inčukalna tautas 
nams

Nepaej garām! Pasākumi Inčukalna novadā februārī

2015. gadā Inčukalna novadā paš-
valdības policija uz iedzīvotāju izsau-
kumiem ir izbraukusi 1829 reizes un iz-
skatīti 103 dažāda rakstura iesniegumi. 

Kopā sastādīti 734 administratīvā 
pārkāpuma protokoli. No tiem: 
• 120 par alkoholisko dzērienu vai 

citu apreibinošu vielu lietošanu sa-
biedriskās vietās un atrašanos sa-
biedriskā vietā alkoholisko dzērienu 
iespaidā, kas aizskar cilvēka cieņu. 
Tajā skaitā 8 protokoli sastādīti ne-
pilngadīgajiem; 

• 5 par smēķēšanu neatļautās vietās 
un 4, ja to darījis nepilngadīgais; 

• 15 par huligāniskām darbībām; 
• 5 par apzināti nepamatotu speciālo 

dienestu izsaukšanu; 
• 167 par gājējiem noteikto pienāku-

mu pārkāpšanu; 
• 33 par atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumu pārkāpšanu;
• 18 par dzīvnieku turēšanas, labturī-

bas, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšanu un 18 par dzīv-
nieka nereģistrēšanu pašvaldībā; 

• 62 par dzīvošanu bez derīga perso-
nu apliecinoša dokumenta un dekla-
rētās dzīvesvietas; 

• 103 par teritorijas labiekārtošanu 
un kopšanu, būvju uzturēšanu un 
apstādījumu aizsardzību Inčukalna 
novadā; 

• 17 par obli-
gāto zemes 
aizsardzības 
p a s ā k u m u 
nep i ld īšanu 
un 4 par vides 
piesārņošanu 
un piegružošanu; 

• 91 par sabiedriskās kārtības trau-
cēšanu Inčukalna novadā; 

• 49 par ielu un nekustamo īpašu-
mu nosaukumu, ēku numuru vai 
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu nu-
muru plākšņu pie nekustamiem 
īpašumiem izvietošanu un nofor-
mēšanu Inčukalna novadā; 

• 5 par ceļu aizsardzības noteikumu 
pārkāpšanu un 5 par kravu pārva-
dāšanas noteikumu pārkāpšanu; 

• 4 par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu un 1 par fizisko un 
emocionālo vardarbību pret bēr-
nu.
Inčukalna novadā konstatēts 30 

administratīvo pārkāpumu par ap-
stāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu. 

Aizturētas un Valsts policijā nogā-
dātas 51 persona, Rīgas nakts pat-
versmē vai dzīvesvietā nogādātas 47 
personas. 

Sadarbībā ar dzīvnieku patversmi 
„Mežvairogi” izķerti 77 dzīvnieki. 

Pieteikties platību maksājumiem šogad 
varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem 
jābūt EPS lietotājiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties pla-
tību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD elektroniskās pie-
teikšanās sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimnie-
kiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpo-
jumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri vēl nav kļuvuši par 
EPS lietotājiem, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi 
varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma 
forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „Kā 
kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Līgu-
mu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot 
elektronisko parakstu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas 
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot uz e-pastu: klienti@
lad.gov.lv vai zvanot pa informatīvo tālruni 67095000. 

Inčukalna brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība ir 
dibināta 2013. gada 31. 
martā un darbojas kā pa-
līgspēks Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas die-
nestam Inčukalna novada 
teritorijā. Pastāvēšanas 
laikā biedrība vairākkārt rīkojusi ar ugunsdrošību 
saistītus sabiedriskos pasākumus, kā arī sniegusi 
palīdzību Inčukalna novada iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem.

Tomēr, lai veiktu pilnvērtīgu ugunsdzēsības dar-
bu, biedrībai līdz šim pietrūka tehnikas. 2015. gada 
pavasarī par novada uzņēmēju („Graanul Pellets”, 

„Rāmkalni”, „Sorbas”, „Latgranula”, „Pindstrup Lat-
vija”, „M Bergs”, firma „Gaida”) saziedotajiem līdzek-
ļiem iegādājāmies 1988. gada ugunsdzēsības auto-
cisternu GAZ 66 AC 30. Vasarā biedrība automašīnu 
atjaunoja, un pašlaik tā ir labā stāvoklī, lai sniegtu 
kaut nelielu palīdzību Inčukalna novada teritorijā. 
Automobilim ir liela caurgājamība, un tas ir labi pie-
mērots ugunsgrēku dzēšanai grūti pieejamās vietās, 
kā arī kūlas un meža ugunsgrēku dzēšanai.

Tā kā pašlaik Inčukalna BUB rīcībā ir automobilis, 
esam spējīgi sniegt palīdzību, un mūs var sazva-
nīt pa Inčukalna BUB operatīvo tālruņa numuru – 
27300112. 

Inčukalna BUB pašlaik darbojas 15 biedru, tomēr 
ir nepieciešams vairāk entuziastu, kuri vēlētos brīva-
jā laikā sniegt atbalstu līdzcilvēkiem. Tādēļ aicinām 
ikvienu, kurš vēlas un var darboties, pieteikties Inču-
kalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā, lai darbo-
tos pēc moto – „Mūsu brīvais laiks jūsu drošībai!”. 

Pieteikuma anketu meklējiet incukalnabub.lv.
Rihards Keišs,  

Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 
valdes priekšsēdētājs 

Neskatoties uz visām grūtībām un problēmām, tomēr esam 
sagaidījuši 40 gadu jubileju no pirmā garāžu kooperatīva izveides 
Vangažos 1975. gadā. Varu visus biedrus apsveikt ar iespēju (teo-
rētisko, jo visus iespējamos dokumentus savācu) tomēr līdz 2023.
gadam pabeigt šo objektu, ja tikai daži „labvēļi”, tagad izmantojot 
dažu labu neapmierināto no iekšpuses, nepanāks pretējo. 

Es kā Inčukalna novada domes deputāts informēju, ka jau atkal 
M.Jaunups sēdes laikā izteicās, ka es kā kooperatīva priekšsēdē-
tājs nodarbojos ar nelikumībām, jo viņam esot zvanījuši. Bet vis-
maz šoreiz M.Jaunups nepiešķīra sev ekskluzīvas tiesības tiesas 
vietā izlemt – kooperatīvā nodarbojas ar nelikumībām vai ne, bet it 
kā esot aizsūtījis ziņotāju, lai zvana nevis viņam, bet policijai. Kas 
tiesiskā valstī būtu loģiska darbība, ja kāds redz nelikumīgas darbī-
bas – zvanīt policijai, nevis deputātiem. Jau no 2011. gada I.Bernats 
izteicās, ka kooperatīvā nodarbojas ar nelikumībām, vēlāk 2013. 
gadā viņam pievienojās M.Jaunups, apzināti musinot un maldinot 
kooperatīva biedrus un visus Inčukalna iedzīvotājus ar saviem ska-
ļajiem paziņojumiem. Ir taču tik grūti iedomāties, ka novada depu-
tāti uzdod vēlamo par faktisko un izplata baumas, kurām paši notic. 
Informēju visus kooperatīva biedrus, ka rudenī ir spēkā stājies 
Augstākās tiesas Senāta spriedums par labu kooperatīvam, un, 
ja šīs divas personas uzskata, ka Senāta spriedums ir tukša skaņa, 
tad viņi laikam dzīvo savā pasaulē, tikai pārpratuma pēc maisās pa 
Latviju, kurā viņiem par nožēlu tomēr likums ir augstāks par dažu 
personu vēlēšanos visu pakļaut savām iegribām.

Tajā pašā attīstības komisijas sēdē I.Bernats kārtējo reizi mani 
apsaukāja un izteicās – (citēju) „ja jego grohnu”. Protams, kārtējais 
I.Bernata tukšais solījums. Ar šīm darbībām I.Bernats tikai kārtējo 
reizi parāda, kāda viņam ir attieksme pret viņa oponentu. Bet lep-
nība ir viens no septiņiem nāves grēkiem, ja viņš pats to nezina, 
tad būtu vismaz kādam no baznīcas uzprasījis, kā baznīca to traktē. 

Tā kā es, pēc dažu personu ieskatiem, kooperatīvā daru visu ne-
likumīgi un jūs visi (tā viņi apgalvo) sapņojat mani nomainīt, tad 
jums būs tāda iespēja to izdarīt 11.03.2016. 19.30 Vangažu kul-
tūras namā kārtējā kopsapulcē, lai, izsakot savu attieksmi pret 
padarīto, pārvēlētu valdi un valdes priekšsēdētāju. 

Cerībā uz pilnvērtīgu kopsapulci, kooperatīva priekšsēdētājs 
I.Purmalis.

Par šī raksta saturu ir atbildīgs  
tikai un vienīgi šī raksta autors 

SPORTS
Inčukalna novada čempionāts spiešanā guļus uz reižu skaitu Sestdien, 20. februārī. 

Sacensību sākums 12.00
Inčukalna sporta 
komplekss

Inčukalna čempionāts GALDA HOKEJĀ Trešdien, 27. februārī. Laiks 
tiks precizēts.

Inčukalna sporta 
komplekss

Ziņo Reģionālās pašvaldības  
policijas Inčukalna novada nodaļa

Informācija AGĪKS  
„Vangažu moto” biedriem

Inčukalna brīvprātīgo  
ugunsdzēsēju biedrības  
izsaukuma numurs – 27300112

Mums rūp jūsu 
drošība!
RPP INN,  

tālr. 67937102

Pieteikšanās skolai 1. klasē  
ir sākusies!

CIENĪJAMIE VECĀKI!
VANGAŽU VIDUSSKOLAS ADMINISTRĀCIJA AICINA JŪS PIETEIKT BĒR-

NUS 1. KLASĒ 2016./2017. mācību gadam.
Pieteikties pie skolas sekretāres līdz 2016. gada 1. martam darba dienās 

no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00 vai iesniedzot iesniegumu un bērna dzimša-
nas apliecību (kopiju) skolas e-pastā: vang_vsk@latnet.lv.

Iesnieguma veidlapa pieejama skolas mājas lapā www.vangazuvsk.lv.
LĪDZI ŅEMT BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBU UN VIENA VECĀKA PASI.

INČUKALNA PAMATSKOLAS ADMINISTRĀCIJA AICINA JŪS PIETEIKT 
BĒRNUS MĀCĪBĀM 1. KLASĒ 2016./2017. mācību gadā.

Pieteikties pie skolas direktora 318 a kabinetā līdz 2016. gada 1. mar-
tam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00.

Laiku ar direktoru Kasparu Kiri lūdzam iepriekš saskaņot pa tālruni 
28451134 vai e-pastā: kaspars.kiris@incukalns.lv.

Ierodoties skolā vecāki:
• iesniedz iesniegumu par uzņemšanu,
• iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu),
• uzrāda viena vecāka pasi vai ID karti.
Iesnieguma veidlapa pieejama skolas mājas lapā incukalnapsk.lv –  

PAR SKOLU – UZŅEMŠANA.
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Inčukalna novada Sociālais 
dienests sveic skaistajās 

jubilejās – 75, 80, 85, 90…. 
Labu veselību un možu no-

skaņojumu!

Ciguna iespējas Inčukalnā
Ciguna jeb saulainā, miera un kustības harmonijas mācība ir radusies Ķīnā un 

ir zināma jau tūkstošiem gadu. Ciguns ir arī atveseļojoša sistēma, kas derīga os-
teoporozes profilaksei, locītavu, asinsrites un sirds veselības uzlabošanai, vispā-
rējās imunitātes veicināšanai un nostiprināšanai, arī veģetatīvās nervu sistēmas 
sabalansēšanai. Ciguns var palīdzēt, ja tev ir vēlme sakārtot savu iekšējo dzīvības 
spēku, bagātināt sevi ar sabalansētu enerģiju, smelties to no dabas, atbrīvoties 
no noguruma un dzīvot saskaņā ar sevi. 

„Nodarbojoties ar cigunu, man ir iestājies iekšējs miers, kas palīdz agrāk stre-
sainās situācijās saglabāt sevi”; „Mana mugura iztaisnojusies, locītavas paliku-
šas kustīgākas, varu ātri iet, nepiekūstu, man pietiek enerģijas visai dienai”; „Man 
ir tāda enerģija, ka aizmirstu savus gadus. Uzlabojies miegs, jūtos vingra, optimis-
tiska” – tādas un līdzīgas atsauksmes ir no cilvēkiem, kas regulāri nodarbojas ar 
cigunu pusgadu vai pat dažus mēnešus. Vēlies pievienoties? Tāda iespēja Inčukal-
nā pastāv: regulāras ciguna nodarbības grupās notiek otrdienu rītos tautas namā.  
Atvērtā ciguna iepazīšanās nodarbība gaida arī tevi 27. februārī plkst. 16.00. 
Lai laba enerģija un pietiek saulaina spēka visiem jūsu veselības un dzīvesprieka 
nodomiem!

Nodarbības vada sertificēta ciguna instruk-
tore, Dr.med. Igora Kudrjavceva – Latvijas 
Austrumu vingrošanas asociācijas preziden-
ta – skolniece.

Papildinformācija par dalību ciguna grupā, 
zvanot pa tālr. 26703834 Valdai Pavlovičai. 

Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko!

Prieks, ka atradāt laiku un bijāt kopā ar mums brīdī, kad Saeima pedagogus 
nevēlas atbalstīt. Paldies par patieso nostāju un skaidrajām atbildēm uz jau-
tājumiem diskusijas laikā. Esam pateicīgi par iespēju paust savu viedokli un 
sajūtu, ka Jūs neesat neaizsniedzams. Pateicamies Jums par ieguldīto darbu 
Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis” darba ap-
stākļu uzlabošanā.

Ir gandarījums, ka mūsu darbs tiek novērtēts. Katru gadu nedaudz uzlabojas 
mūsu materiālais stāvoklis (algas pielikumi, apdrošināšana, koplīgums, nau-
das balvas). Darbinieks nāk uz darbu ar prieku un strādā ar lielāku atdevi tikai 
tad, ja jūtas novērtēts un uzklausīts. 

Mēs strādājam Inčukalna novada nākotnes labā un pēc iespējas cenšamies 
popularizēt un pārstāvēt mūsu iestādi un novadu dažādos Latvijas pasākumos.

Izsakām arī lielu pateicību visiem Inčukalna novada domes darbiniekiem un 
deputātiem, kuri mūs atbalstīja gan strādājot pie budžeta izstrādes, gan bal-
sojot.

Ceram uz atbalstu un sapratni arī turpmāk. Kopā mēs varam vairāk!
PII „Jancis” darbinieku vārdā arodbiedrības priekšsēdētāja  

Linda Erdmane 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis” 2. grupas bērni ciemojās Vangažu pil-
sētas dienas centrā „Vangaži”. Daudzi bērni šo iestādi apmeklēja pirmo reizi un 
neko nezināja par šo vietu, bet citi jau bija tur bijuši kopā ar vecākiem. Paldies 
Evijai Rozenlaukai par laipno uzņemšanu!

Teksts un foto: Līga Brizga 

Vangažu bibliotēkā sirsniņu nedēļa
Vangažu bibliotēkā no 8. februāra līdz 12. februārim norisināsies Valentīn-

dienai veltīta sirsniņu nedēļa.
Valentīndiena ir tumšo ziemas mēnešu romantiskākais, gaišākais notikums. 

Valentīndienā, kuru saucam par mīlestības svētkiem, visu mīlētāju dienu vai vien-
kārši par sirsniņdienu, mums apkārt ir vienas vienīgas sirdis. Tāpēc nedēļu pirms 
Valentīndienas Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāres aicina gan lielus, gan 
mazus lasītājus piedalīties radošajās darbnīcās, kurās veidosim sirsniņas no da-
žādiem materiāliem. 

Darbnīcas norisināsies no 8. februāra līdz 12. februārim katru dienu no plkst. 
15.00 līdz 16.00. Radošos darbus vēlāk varēs atstāt aplūkošanai bibliotēkas iz-
veidotajā izstādē, kas būs skatāma divas nedēļas, vai arī paņemt uz mājām. Visi ir 
laipni gaidīti smelties emocijas un idejas savai Valentīndienai! 

Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu darbu plānot un veikt,

Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt,
Daudz siltu staru dzīves saulei,
Daudz skaistu dienu nākotnei!
   /L.Briedis/ 

Inčukalna novada dome sveic deju kolektīvu 
„Virši” 20 gadu jubilejā! Novēlam pastāvēt vēl ilgus 

gadus, dejotājiem – dzirkstošu dejas soli un dejotprieku, 
vadītājam – radošas idejas un enerģiju tās realizēt kopīgi ar saviem dejo-

tājiem!

Skaistākos ziedus, kas rasā mirdz,
Gaišākos vārdus no visas sirds:
Lai veselība, izturība, darba griba,
Lai prieka mirkļu spoža ziba!
   /Aspazija/

Inčukalna invalīdu biedrībai 10 gadu jubile-
jā vēlam arī turpmāk būt tikpat pozitīviem, apņē-
mīgiem, izpalīdzīgiem un aktīviem sava novada 
dzīves veidotājiem. Esiet arī turpmāk stiprs atbalsts, sapratnes un gaišu-
ma nesēji daudziem jūsu biedriem. 

Inčukalna novada dome

Vangažu  
kultūras nams  
aicina bērnus  
pieteikties POPielai! 

19. februārī pulksten 15.00 POPielas 
atlase (bez skatītājiem).

Aicinām bērnus sagatavot priekšne-
sumu, atdarinot savu mīļāko dziedātā-
ju vai grupu!

Uz atlasi jāierodas jau atbilstošos 
tērpos.

Ar oriģinālo dziedātāja izpildījuma 
video nodrošinās kultūras nams.

Pieteikties kultūras namā pie Evijas 
Ozolas vai pie dežuranta līdz 12. feb-
ruārim.

Tiek izsludināts mazo vokālistu konkurss 
„INČUKALNA CĀLIS 2016”
Sestdien, 5. martā, 11.00 Inčukalna tautas namā 
par prieku māmiņām, vecmāmiņām, pašiem un visai pasaulei!

NOTEIKUMI:
Konkursā var piedalīties ikviens mazais 

pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu ska-
nīgu dziesmu pēc brīvas izvēles.

Dziesmas pavadījums – akustiskais, ie-
raksts vai a capella.

Mazie dziedātāji tiks vērtēti trīs vecuma 
grupās: 2–3 gadi, 4–5 gadi un 6–7 gadi.

Vecākiem vai pedagogiem bērni konkursam 
jāpiesaka līdz 29. februārim Inčukalna tautas 
namā vai pa tālr. 29478251, e-pasts: ingatn@
inbox.lv; atniz@inbox.lv.

Noteikti nāc un pamēģini – TEV IZDOSIES!   

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumjā brīdī esam kopā ar 

mūsu kolēģi Modri Jaunupu, brāli 
mūžībā aizvadot.

Inčukalna novada domes 
deputāti

LĪDZJŪTĪBA

FOTOMIRKLIS

AGĪKS „Vangažu 
moto” biedriem

11.03.2016. plkst.19.30. Vangažu 
kultūras namā notiks kārtējā ko-
operatīva biedru kopsapulce.

Dienas kārtībā:
1) Valdes un priekšsēdētāja 

pārvēlēšana,
2) Atskaite par 2015. gadu,
3) 2016. gada plānoto darbu 

apstiprināšana,
4) Aktuālie  jautājumi.
AGĪKS „Vangažu moto” valdes 

priekšsēdētājs I.Purmalis

Vangažos aktīvi aizvadīta Sniega diena
15. janvārī pie Vangažu kultūras nama par godu Sniega dienai pulcējās bērni – gan lieli, gan mazi – uz sportiskām un jaut-

rām ziemas rotaļām un spēlēm. Tā kā pēc Austrumu kalendāra šis ir Pērtiķa gads, pie mums viesojās trīs pērtiķi, kuri visus 
aicināja uz ziemas priekiem. Sporta skolotājs Ģirts Bunkus visus iesaistīja ziemas sporta stafetēs, mērķī mešanas sacensī-
bās un rotaļā „Haizivs ķeršana”.

Pēc kārtīgas izskriešanās svaigā gaisā 
Vangažu kultūras namā bērni noskatījās 
krāsainu un atraktīvu teātra grupas „Pār-
steiguma tēli” izrādi „MEDUS RAUSIS”. Tajā 
tika stāstīts par darbiem un nedarbiem, par 
prieku, draudzību, iejūtību, līdzjūtību, par 
savstarpēju atbalstu un palīdzību. Darbojās 
Ruksis Žanis tirgotājs, saimnieciskā Lācene, 
dārznieks Ezis, Žagata, Vāvere un Mizgrau-
zis-Visgrauzis. Pēc izrādes aktieri iesaistīja 
bērnus un vecākus muzikālās rotaļās kultū-
ras nama zālē.

Evija Ozola,  
Vangažu kultūras nama mākslinieciskās 

daļas vadītāja 

Inčukalna novada bibliotēka lūdz atsaukties puisi, kurš fotografēja 
bibliotēkas 70 gadu jubilejas pasākumā. Lūdzu, atnāciet uz bibliotēku vai 

piezvaniet: 67977473 vai 29114334.

No izrādes „MEDUS RAUSIS”
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