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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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Jana Bunkus

Pagājušā gada decembrī par savu 
maksātnespēju paziņoja SIA „Eko Svel-
me”, kas vairākus gadus piegādāja sil-
tumenerģiju Inčukalna, Gaujas un Kārļ-
zemnieku iedzīvotājiem. Līdz ar to līdz 
sezonas beigām siltumu nodrošinās cits 
uzņēmums – SIA „Wesemann Siltums”.

SIA „Eko Svelme” 2012.gada 6.decem-
brī tika pasludināts maksātnespējas pro-
cess. Pēc maksātnespējas procesa paslu-
dināšanas uzņēmuma administrators vēl 
turpināja saimniecisko darbību līdz brīdim, 
kamēr tika atrasts jauns siltumapgādes 
pakalpojuma sniedzējs.

2013.gada 21.janvārī SIA „Eko Svelme” 
administrators sadarbībā ar Inčukalna 
novada domi pārņēma katlu māju apsaim-
niekošanu un nodeva tās jaunajam pakal-
pojumu sniedzējam – SIA „Wesemann Sil-
tums”, kura nodrošinās siltumapgādi līdz 
šīs apkures sezonas beigām par iepriekš 
(esošajiem) apstiprinātajiem siltuma tari-
fiem.

Šādi rīkojoties, Inčukalna novada dome 
nodrošināja, ka iedzīvotājiem netiek pār-
traukta pakalpojumu sniegšana. Saistībā 
ar šīm izmaiņām iedzīvotājiem vienīgās 
neērtības sagādās tas, ka par janvāri tiks 
saņemti divi rēķini: vienu rēķinu izrakstīs 
SIA „Eko Svelme” par laika posmu no 2013.
gada 1.janvāra līdz 2013.gada 21.janvārim, 
bet otru izrakstīs jaunais pakalpojumu 

sniedzējs par laika posmu no 2013.gada 
22.janvāra līdz 31.janvārim.

Lai arī turpmāk saņemtu siltumu, iedzī-
votājiem jānoslēdz jauni līgumi ar jauno pa-
kalpojumu sniedzēju.

Ņemot vērā situācijas aktualitāti, janvārī 
Inčukalna novada dome organizēja tikšanās 
ar iedzīvotājiem, lai Inčukalna un Gaujas ie-
dzīvotājiem būtu iespēja uzdot jautājumus 
SIA „Eko Svelme” administratoram un SIA 

„Wesemann Siltums”. „Ņemot vērā radušos 
situāciju, mēs darīsim visu, lai iedzīvotāji 
nepaliktu bez siltuma, kura padevi nodro-
šināsim līdz sezonas beigām. Darīsim visu 
iespējamo, tomēr, tā kā būsim pakalpojuma 
sniedzēji uz laiku, lielus kapitālieguldījumus 
neveiksim. Jaunajā sezonā dome organizēs 
konkursu, vai mēs tajā piedalīsimies, šobrīd 
ir pāragri spriest,” tikšanās laikā uzsvēra 
SIA „Wesemann Siltums” pārstāve Oksana 
Careva.

Jaunais siltumenerģijas piegādātājs ir ga-
tavs iedzīvotājiem piedāvāt par siltumener-
ģijas pakalpojumiem norēķināties pakāpe-
niski, kā tas bija arī sadarbībā ar SIA „Eko 
Svelme”. Par šiem un citiem jautājumiem 
iedzīvotājiem jāzvana pa tālruni 26462449.

Savukārt SIA „Eko Svelme” administra-
tors atgādināja iedzīvotājiem par parādu 
nomaksu, uzsverot, ka uzņēmuma maksāt-
nespēja neatbrīvo iedzīvotājus no parādu 
nomaksas. Sankcijas pret parādniekiem 
diemžēl grasās būt bargas – pat līdz īpašu-
ma zaudēšanai. SIA „Eko Svelme” adminis-
tratora tālrunis:  29378096. 

Mainījies siltumenerģijas  
piegādātājs Inčukalnam, Gaujai 
un Kārļzemniekiem

Gaujas un Inčukalna katlumājās tagad saimnieko citi saimnieki. SIA „Eko Svelme” diemžēl pārstājusi darboties un 
paziņojusi par savu maksātnespēju.

SIA „Wesemann Siltums” pārstāve Oksana Careva, tiekoties ar 
iedzīvotājiem, apsolīja, ka uzņēmums darīs visu iespējamo, lai 
šajā apkures sezonā Inčukalna novada iedzīvotāji justos silti.

Gaujas iedzīvotājus visvairāk uztrauca 
jautājumi par siltumenerģijas tarifiem. Lai 
arī uz laiku mainījies siltumenerģijas pie-
gādātājs, siltuma tarifi paliks līdzšinējie.
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• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.1/2013 „Par pašvaldības aģentūras 

„Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” mak-
sas pakalpojumiem”.

• Vienai personai piešķirt finansiālu at-
balstu sporta sacensībām Ls 50 ap-
mērā.

• Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, 
kādā piešķiramas naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem izglītībā un 
kultūrā, un naudas balvu apmēru”. Ar 
nolikumu var iepazīties arī mājas lapā 
www.incukalns.lv.

• Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā 
piešķiramas naudas balvas par izci-
liem sasniegumiem sportā, un naudas 
balvu apmēru”. Ar nolikumu var iepa-
zīties arī mājas lapā www.incukalns.lv. 
Atcelt 2010.gada 20.janvāra Inčukalna 
novada domes lēmumu Nr.1-24.§. „Par 
nolikuma „Kārtība, kādā Inčukalna no-
vadā atbalstāms sports, sportistiem 
piešķiramas naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā, un naudas balvu 
apmēru” apstiprināšanu”.

• Izskatot iesniegumu, atļaut vienu 
reizi 2013.gadā izmantot Inčukalna 
novada Sporta kompleksa sporta zāli 
biedrībai „Spēka pasaule” sacensību 
organizēšanai (saskaņojot ar Sporta 
kompleksa direktoru). Piedalīties ar 
Inčukalna novada suvenīru piešķirša-
nu sacensību uzvarētājiem Inčukalna 
novada reklamēšanas un prezentēša-
nas nolūkā un balvu fondu līdz Ls 100, 
slēdzot sadarbības līgumu par atpa-
zīstamības veicināšanu.

• Izskatot iesniegumu, neparedzēt 2013.
gada pašvaldības budžetā finansēju-
mu Ls 3580,50 apmērā dalībai kopējā 
tūrisma veicināšanas plānā, lai pārstā-
vētu Inčukalna novada tūrisma pro-

duktus kopējā Gaujas nacionālā parka 
piedāvājumā.

• Piemērot nodokļu atbalsta pasāku-
ma piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodoklim piecām personām, nepie-
mērot – divām. Pret divām personām 
uzsākt nodokļu parādu piedziņu par 
nekustamo īpašumu.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa piemērošanu zemei un dzīvojamo 
māju palīgēkām Inčukalna novadā”.

• Veik izmaiņas Inčukalna novada do-
mes 2012.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.4-
48.§. „Par Inčukalna novada domes 
uzņemšanas komisijas pirmsskolas 
izglītības iestādēs apstiprināšanu” un 
apstiprināt Inčukalna novada domes 
uzņemšanas komisiju pirmsskolas iz-
glītības iestādēs sekojošā sastāvā:
1. Inčukalna novada domes sekretāre/
dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste 
Laine Kerča,
2. PII „Minka” vadītāja Ilze Zubare,
3. PII „Jancis” vadītāja Kadrija Jani-
sele,
4. Inčukalna novada domes Sociālā 
dienesta darbiniece darbam ar ģimeni 
un bērniem Sņežana Marina,
5. Inčukalna novada Bāriņtiesas locek-
le Marita Rušiņa.

• Nodot Inčukalna novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g. pilnveidoto 
redakciju un Vides pārskata projektu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai. Publiskās apspriešanas 
termiņu noteikt no 2013.gada 28.jan-
vāra līdz 2013.gada 18.februārim.

• Apstiprināt Inčukalna novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģiju 2013.-2035.
gadam.

• U.c. 

• Утвердить обязательные правила № 1/2013 
«О платных услугах агентства самоуправле-
ния «Дом социального ухода «Gauja»»».

• Выделить одному лицу финансовую под-
держку для спортивных соревнований в 
размере Ls 50.

• Утвердить Положение «О порядке выделе-
ния денежных вознаграждений за выдаю-
щиеся достижения в образовании и культу-
ре и размере денежных вознаграждений». С 
Положением также можно ознакомиться на 
сайте www.incukalns.lv.

• Утвердить Положение «О порядке выделе-
ния денежных вознаграждений за выдаю-
щиеся достижения в спорте и размере де-
нежных вознаграждений». С Положением 
также можно ознакомиться на сайте www.
incukalns.lv. Отменить решение думы Ин-
чукалнского края № 1-§24 от 20 января 
2010 года «Об утверждении положения 
«Порядок поддержки спорта, выделения 
спортсменам денежных вознаграждений за 
выдающиеся достижения в спорте и размер 
денежных вознаграждений в Инчукалнском 
крае»».

• Рассмотрев заявление, разрешить общест-
ву «Spēka pasaule» использовать спортзал 
Спортивного комплекса Инчукалнского 
края для организации соревнований один 
раз в 2013 году (по согласованию с дирек-
тором Спортивного комплекса). Принять 
участие с помощью вручения сувениров Ин-
чукалнского края победителям соревнова-
ний с целью рекламирования и презентации 
Инчукалнского края и с помощью призового 
фонда до Ls 100, заключив договор о со-
трудничестве для содействия узнаваемости.

• Рассмотрев заявление, не предусматривать 
в бюджете самоуправления на 2013 год 
финансирование в размере Ls 3580,50 для 
участия в общем плане содействия туризму, 
чтобы представлять туристические продук-

ты Инчукалнского края в общем предложе-
нии Национального парка «Гауя».

• Применить мероприятие налоговой поддер-
жки по налогу на недвижимое имущество в 
отношении пяти лиц, не применять – в отно-
шении двух лиц. Начать взыскание задолжен-
ности по налогу на недвижимое имущество в 
отношении двух лиц.

• Утвердить обязательные правила № 2/2013 
«О применении налога на недвижимое иму-
щество к земле и вспомогательным построй-
кам жилых домов в Инчукалнском крае».

• Внести изменения в решение № 4-§48 от 
18 апреля 2012 года думы Инчукалнского 
края «Об утверждении комиссии по приему в 
учреждения дошкольного образования думы 
Инчукалнского края» и утвердить комиссию 
по приему в учреждения дошкольного обра-
зования думы Инчукалнского края в следую-
щем составе:
1. Секретарь/специалист по декларированию 
места жительства думы Инчукалнского края 
Лайне Керчь;
2. Руководитель учреждения дошкольного 
образования «Minka» Илзе Зубаре;
3. Руководитель учреждения дошкольного 
образования «Jancis» Кадрия Яниселе;
4. Работник Социальной службы думы Инчу-
калнского края по работе с семьей и детьми 
Снежана Марина;
5. Член Сиротского суда Инчукалнского края 
Марита Рушиня.

• Передать усовершенствованную редакцию 
территориальной планировки Инчукалнского 
края на 2013–2024 гг. и Отчетный проект по 
среде для публичного обсуждения и получе-
ния заключения. Установить срок публичного 
обсуждения с 28 января 2013 года до 18 фев-
раля 2013 года.

• Утвердить стратегию устойчивого развития 
Инчукалнского края на 2013–2035 годы.

• Прочее. 

Domes svarīgākie lēmumi janvārī Важнейшие решения думы в январе

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003

Materiālus apkopoja Jana Bunkus, tālr. 29170955. Maketu sagata-
voja SIA „Siguldas Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. 
E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 3000 eks. „Novada Vēstis” in-
ternetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild 
raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu 
saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Apstiprināti ar Inčukalna novada 
domes 2012.gada 19.decembra sē-
des lēmumu, protokols Nr.22-66.§

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 
14., 21., 46.pantu,

likuma „Par pašvaldību
 budžetiem” 

2., 7., 11., 15., 16., 17. pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību” 11. un 41.pantu,
 likuma „Par nodokļiem un node-

vām” 12.pantu

1. Palielināt Inčukalna novada do-
mes pamatbudžeta ieņēmumus 
par Ls 260 559.

2. Izmainīt Inčukalna novada pa-
matbudžeta izdevumus atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiska-
jām kategorijām.

3. Palielināt Inčukalna novada do-
mes pamatbudžeta izdevumus 
par Ls 66 236.

4. Palielināt Inčukalna novada do-
mes speciālā budžeta izdevumus 
par Ls 7275.

Novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Blaus 

Apstiprināti ar Inčukalna novada 
domes 2012.gada 19.decembra sēdes 
lēmumu, protokols Nr.22-70.§

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām”

43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka mate-

riālās palīdzības pabalstu sniegšanas 
un saņemšanas kārtību personām/ģi-
menēm, materiālās palīdzības pabal-
stu veidus, apmērus, kā arī pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtību.

Materiālās palīdzības pabalstu mēr-
ķis ir sniegt materiālu pabalstu perso-
nām/ģimenēm, neizvērtējot to materi-
ālo stāvokli.

Ar materiālo palīdzību saistīto jau-
tājumu risināšanu un lēmumu pieņem-
šanu Inčukalna novada dome deleģē 
Inčukalna novada pašvaldības iestādei 

„Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – 
Dienests).

II Materiālās palīdzības 
pabalstu veidi un to  
piešķiršanas kārtība

1. Dienests izsniedz šādus pabals-
tus:
1.1. rehabilitācijas pabalsts;

1.2. pabalsts ārkārtas situācijā;
1.3. apbedīšanas pabalsts;
1.4. dzimšanas pabalsts;
1.5. pabalsts sodu izcietušām 

personām, kuras atgriezušās no 
ieslodzījuma;

1.6. pabalsts politiski represē-
tām personām;

1.7. pabalsts personai ar pirmās 
grupas invaliditāti, bērniem ar 
invaliditāti un personai ar inva-
liditāti kopš bērnības Ziemas-
svētkos;

1.8. pabalsts cienījama vecuma 
personām dzīves jubilejās.

2. Lai saņemtu noteikumu 4.punktā 
minētos pabalstus, persona ie-
sniedz Dienestam rakstveida ie-
sniegumu, kurā norāda, kāda veida 
pabalstu vēlas saņemt, kā arī uzrā-
da un pievieno nepieciešamo doku-
mentu kopijas vai oriģinālus.

3. Dienests 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc dokumentu saņemšanas 
un reģistrēšanas pieņem lēmumu 
piešķirt vai atteikt pieprasīto pa-
balstu.

4. Dienests rakstiski informē personu 
par lēmumu un norāda pabalsta sa-
ņemšanas laiku un vietu.

III Rehabilitācijas pabalsts
5. Rehabilitācijas pabalsts bērniem 

invalīdiem un invalīdiem kopš bēr-

nības tiek piešķirts 1 reizi gadā Ls 
70,00 apmērā.

6. Pabalsta saņemšanai Dienestā jā-
iesniedz iesniegums, kā arī Veselī-
bas un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas atzinums.

IV Pabalsts  
ārkārtas situācijā

7. Pabalsts ārkārtas situācijās (stihis-
kas nelaimes vai iepriekš nepare-
dzamu apstākļu dēļ, kas saistīti ar 
veselības problēmām) tiek piešķirts, 
ņemot vērā iepriekš neparedzamo 
apstākļu radīto zaudējumu sekas, 
un tikai tajos gadījumos, ja klientam 
nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai apdrošināšanas atlīdzī-
ba vai tas ir nepietiekams minimālo 
izdevumu segšanai, līdz Ls 300,00 
apmērā vienai ģimenei (mājsaimnie-
cībai), neizvērtējot tās ienākumus.

8. Pabalsta saņemšanai Dienestā jāie-
sniedz iesniegums, kā arī atzinums 
no iestādes par esošo problēmu 
(slimnīcas, policijas, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta).

9. Pabalstu piešķir, ja iesniegums un 
ārkārtas situāciju apliecinošs doku-
ments Dienestā saņemts ne vēlāk 
kā vienu mēnesi pēc ārkārtas situā-
cijas rašanās.

Saistošie noteikumi Nr.23/2012  
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr.4/2012 „Par Inčukalna novada  
pašvaldības budžetu 2012.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.24/2012  
„Materiālās palīdzības piešķiršanas kārtība Inčukalna novadā”

Turpinājums 3.lpp 
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V Apbedīšanas pabalsts
10. Apbedīšanas pabalsts tiek pie-

šķirts par personu, kuras pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir 
bijusi Inčukalna novada administratī-
vā teritorija, Ls 100,00 apmērā.

11. Pabalsta saņemšanai mirušās 
personas ģimenes loceklim (apgād-
niekam) vai personai, kura uzņēmu-
sies apbedīšanu, Dienestā jāiesniedz 
iesniegums, kā arī miršanas apliecī-
bas kopija, uzrādot oriģinālu.

12. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras 
dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un kurai 
nav apgādnieku vai personas, kas 
uzņemtos apbedīšanu, kā arī ga-
dījumos, kad pašvaldības teritorijā 
mirusi persona, kuras dzīvesvietu vai 
personību nav iespējams noskaidrot, 
Dienests slēdz līgumu par šī pakal-
pojuma organizēšanu un sedz ar ap-
bedīšanu saistītos izdevumus.
Dienestā jāiesniedz iesniegums, 
miršanas apliecības kopija, uzrādot 
oriģinālu, Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras izziņa par pie-
šķirto apbedīšanas pabalstu, kā arī 
izdevumus apliecinoši dokumenti vai 
apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja 
rēķins.

VI Dzimšanas pabalsts
13. Dzimšanas pabalsts tiek piešķirts 

par katru jaundzimušo bērnu, kura 
vecāku pēdējā deklarētā dzīves-
vieta ir Inčukalna novada adminis-
tratīvā teritorija, Ls 120,00 apmērā. 
Pabalsts tiek izmaksāts vienam no 
vecākiem, kurš aprūpē bērnu.

14. Pabalsta saņemšanai Dienestā 
jāiesniedz iesniegums, kā arī dzim-
šanas apliecības kopija, uzrādot ori-
ģinālu.

VII Pabalsts sodu izcietušai 
personai, kura atgriezusies 
no ieslodzījuma vietas

15. Pabalsts sodu izcietušai personai, 
kura atgriezusies no ieslodzījuma 
vietas un kuras deklarētā dzīvesvie-
ta pirms brīvības atņemšanas bijusi 
Inčukalna novada administratīvajā 
teritorijā, tiek piešķirts pamatvaja-
dzību nodrošināšanai 50% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mē-
nešalgas apmēra.

16. Pabalsta saņemšanai Dienestā 
jāiesniedz iesniegums, kā arī Ieslo-
dzījuma vietu pārvaldes izdotas iz-
ziņas par atbrīvošanu pēc brīvības 
atņemšanas soda izciešanas kopija, 
uzrādot oriģinālu, vai tiesas sprie-
dums par atbrīvošanu, dokuments, 
kas apliecina dzīvokļa lietošanas, 
īpašuma un/vai īres tiesības, ja to 
pieprasa sociālais darbinieks.

17. Pabalstu piešķir, ja personas ie-
sniegums saņemts ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma vietas, ko apliecina no-
teikumu 19.punktā minētā izziņa.

18. Pabalstu izmaksā vienas darba 
dienas laikā pēc lēmuma pieņemša-
nas.

19. Dienests var apmaksāt arī citus 
pakalpojumus (pases noformēša-
na, nodokļu grāmatiņas dublikāta 
atjaunošana, ārstēšanās no dažā-
da veida atkarībām utt.), par tiem 
veicot pārskaitījumu pakalpojumu 
sniedzēju institūcijām. Šie pakalpo-
jumi tiek apmaksāti vienu reizi triju 

gadu periodā pēc atgriešanās no ie-
slodzījuma vietas.

VIII Pabalsts politiski  
represētām personām

20. Pabalsts politiski represētām 
personām tiek piešķirts vienu reizi 
gadā – 25.martā, Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienā – līdz 
Ls 30,00 apmērā.

21. Pabalsta saņemšanai Dienestā 
jāiesniedz represētās personas ap-
liecības kopija, uzrādot oriģinālu.

IX Pabalsts personai ar 
1.grupas invaliditāti, bērniem 
ar invaliditāti un personai 
ar invaliditāti kopš bērnības 
Ziemassvētkos
22. Pabalsts personai ar pirmās gru-

pas invaliditāti, bērniem ar invaliditā-
ti un personai ar invaliditāti kopš bēr-
nības Ziemassvētkos tiek piešķirts 
vienu reizi gadā Ls 20,00 apmērā.

23. Pabalsta saņemšanai Dienestā 
jāiesniedz iesniegums, kā arī Vese-
lības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas atzinums.

X Pabalsts cienījama 
vecuma personām dzīves 
jubilejās

24. Pabalsts cienījama vecuma per-
sonām tiek piešķirts Ls 20,00 apmē-
rā 75., 80., 85., 90. un pēc tam katra 
nākamā gada jubilejā.

25. Dienests organizē sveikšanu un 
pabalsta izmaksu skaidrā naudā 
personas dzīvesvietā tās dzimšanas 
mēnesī.

XI Materiālais atbalsts atse-
višķām iedzīvotāju grupām

26. Dienests, neizvērtējot personas 
ienākumus, var piešķirt personai 
vienreizēju materiālo atbalstu Zie-
massvētkos:
26.1. pensionāriem, kuri ievietoti 

aprūpes centros, līdz Ls 5,00 
paciņām;

26.2. pirmsskolas vecuma bērniem 
paciņām līdz Ls 5,00 vienam bēr-
nam;

26.3. materiālais atbalsts aizbildņu 
ģimenēm līdz Ls 20,00 katram 
bērnam.

27. Dienests organizē paciņu iegādi un 
to izsniegšanu.

XII Lēmuma pārsūdzības 
kārtība 

28. Dienesta lēmumus klientam ir tiesī-
bas apstrīdēt Inčukalna novada domē.

29. Inčukalna novada domes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Administra-
tīvā procesa likumā un likumā „Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

XIII Noslēguma noteikumi
30. Noteikumi stājas spēkā nākamā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Novada Vēstis”.

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brī-
di spēku zaudē Inčukalna novada do-
mes 2011.gada 19.janvāra saistošie 
noteikumi Nr.2/2011 „Par materiālās 
palīdzības piešķiršanas kārtību”.

Novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Blaus  

Apstiprināti ar Inčukalna novada 
domes 2012.gada 19.decembra sēdes 
lēmumu, protokols Nr.22-71.§

Izdarīt Inčukalna novada domes 
2012.gada 18.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.15/2012 „Sociālās palīdzības 
pabalsti Inčukalna novadā un papildus 
nosacījumi trūcīgas personas/ģimenes 
statusa noteikšanai” šādus grozīju-
mus:
1. izteikt noteikumu 9.punktu sekojošā 

redakcijā:
„9. Pabalsta izmaksa tiek pārtrauk-
ta vai samazināta, ja Klients iztikas 
līdzekļu deklarācijā sniedzis nepa-
tiesas ziņas vai līdzdarbības pienā-
kumu pildīšanā iesaistītās personas 
apzināti izvairās no līdzdarbības 
pienākumu izpildes. Klients sociālās 
palīdzības pabalstu var saņemt In-
čukalna novada domes kasēs Inču-
kalnā un Vangažu pārvaldē, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu”;

2. svītrot noteikumu 12.punktu;
3. izteikt noteikumu 18.1.apakšpunktu 

sekojošā redakcijā:
„18.1. brīvpusdienas skolēniem (trūcī-
gām un maznodrošinātām ģimenēm, 
kā arī daudzbērnu ģimenēm, kuru 
ienākumi nepārsniedz Ls 200,00 uz 
katru ģimenes locekli)”;

4. izteikt noteikumu 18.4.apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:

„18.4. pabalsts medicīnisko izde-
vumu daļējai apmaksai (trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, kā arī 
vientuļiem pensionāriem, kuru ienā-
kumi nepārsniedz Ls 200,00 mēne-
sī)”;

5.izteikt noteikumu 18.6.apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:

„18.6. pabalsts pamatvajadzību no-
drošināšanai ārkārtas situācijā no-
nākušajām ģimenēm”;

6.izteikt noteikumu 22.punktu sekojo-
šā redakcijā:

„22. Mājokļa pabalsta veidi un ap-
mērs:
22.1. mājokļa pabalstu ģimenei 

(mājsaimniecībai), ja tā atzīta par 
trūcīgu ģimeni, izmaksā skaidrā 
naudā vai pārskaita pakalpojuma 
sniedzējam Ls 30,00 apmērā mē-
nesī (līdz 5 mēnešiem) apkures 
sezonas laikā;

22.2. mājokļa pabalstu ģimenei 
(mājsaimniecībai), ja tā atzīta par 
maznodrošinātu ģimeni, izmaksā 
skaidrā naudā vai pārskaita pa-

kalpojuma sniedzējam Ls 20,00 
apmērā mēnesī (līdz 5 mēnešiem) 
apkures sezonas laikā;

22.3. vienatnē dzīvojošam, nestrā-
dājošam pensionāram, nestrādā-
jošai personai ar 1. un 2.grupas 
invaliditāti un valsts sociālā no-
drošinājuma pabalsta saņēmē-
jam, kura ienākumi nepārsniedz 
Ls 200,00 mēnesī, Ls 20,00 ap-
mērā mēnesī (līdz 5 mēnešiem) 
apkures sezonas laikā;

22.4. sociālā dzīvokļa īrniekam par 
katru mēnesi, kad dzīvoklim ir 
piešķirts sociālā dzīvokļa sta-
tuss:
22.4.1. līdz 30% no īres maksas 

par sociālo dzīvokli;
22.4.2. līdz 30% no apkures 

maksas apkures periodā;
22.4.3. līdz 50% no īres maksas 

un līdz 50% no komunālajiem 
pakalpojumiem, kas tiek no-
drošināti ar apsaimniekotāja 
starpniecību, ja dzīvokli īrē bā-
renis, kuram piešķirts trūcīgas 
personas statuss, kurš dzīvo 
viens un bez pārtraukuma 
turpina mācības vispārējās iz-
glītības iestādē vai augstākās 
izglītības iestādē pilna laika 
studiju programmā, neapvie-
nojot mācības ar algotu darbu, 
un kurš nav vecāks par 24 ga-
diem”;

7. svītrot noteikumu 23.punktu; 
8. izteikt noteikumu 25.punktu sekojo-

šā redakcijā:
„25. Dokumentus 22.1., 22.2. un 
22.3.apakšpunktā minēto pabalstu 
piešķiršanai pieņem apkures se-
zonas laikā no decembra mēneša 
pirmās apmeklētāju pieņemšanas 
dienas līdz aprīļa mēneša pēdējai 
apmeklētāju pieņemšanas dienai”;

9. svītrot noteikumu 26.punktu;
10. izteikt noteikumu 27.1.apakš-

punktu sekojošā redakcijā:
„27.1. bērniem no trūcīgām ģime-
nēm un maznodrošinātām ģimenēm, 
kā arī no daudzbērnu ģimenēm, kuru 
ienākumi nepārsniedz Ls 200,00 uz 
katru ģimenes locekli)”;

11. izteikt noteikumu 30.punk tu se-
kojošā redakcijā:

„30. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi 
tiek pārskaitīti pakalpojumu snie-
dzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā 
konkrētā pašvaldības izglītības ies-
tādē, vai izmaksājot uz rokas tiem, 
kuri mācās citās pašvaldībās”;

12. izteikt noteikumu 39.punk tu se-
kojošā redakcijā:

„39. Pabalsts medicīnisko izde-
vumu daļējai apmaksai tiek piešķirts 
trūcīgām un maznodrošinātām ģi-
menēm, kā arī vientuļiem pensionā-
riem, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 
200,00 mēnesī”;

13. izteikt noteikumu 42.punk tu se-
kojošā redakcijā:

„42. Noteikumu 40.1. un 40.2.apakš-
punktā minētos pabalstus piešķir 
līdz Ls 50,00 viena kalendārā gada 
laikā vienai personai vai līdz Ls 
60,00 viena kalendārā gada laikā 
vienai ģimenei (mājsaimniecībai), 
kurā ir vairāk kā viens ģimenes (māj-
saimniecības) loceklis”; 

14. izteikt noteikumu 43.punk tu se-
kojošā redakcijā:

„43. Pabalstu endoprotezēšanas iz-
devumu daļējai segšanai piešķir līdz 
Ls 250,00 vienai personai trīs gadu 
laikā”;

15. izteikt noteikumu XII nodaļas no-
saukumu sekojošā redakcijā:

„XII Pabalsts aprūpei mājās, pabalsts 
pamatvajadzību nodrošināšanai un 
uzturam”;

16. izteikt noteikumu 47.punk tu se-
kojošā redakcijā:

„47. Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai tiek piešķirts ārkār-
tas situācijā nonākušajām ģimenēm 
līdz Ls 30,00 mēnesī”;

17. papildināt noteikumus ar 47.1 
punktu sekojošā redakcijā:

„47.1 Pabalsts uzturam tiek piešķirts 
tuberkulozes slimniekiem Ls 1,00 
apmērā dienā ārstēšanās periodā, 
pamatojoties uz Tuberkulozes dis-
pansera ārsta izziņu”;

18. izteikt noteikumu 51.punk tu se-
kojošā redakcijā:

„51. Noteikumi stājas spēkā nākamā 
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Novada Vēstis””.
Novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks Ņikita Kozlovs  

Saistošie noteikumi Nr.25/2012 „Grozījumi Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.15/2012 „Sociālās palīdzības pabalsti 
Inčukalna novadā un papildus nosacījumi trūcīgas personas/ģimenes 
statusa noteikšanai”” Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 

ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta 
1.daļu un 25.panta 1.daļu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 11.punktu, Ministru 
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 

43.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu

Izdoti saskaņā ar  
Publisko aģentūru likuma

2.panta otro daļu, 17.panta otro un 
ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Inču-
kalna pašvaldības aģentūras „Soci-
ālās aprūpes mājas „Gauja”” (turp-
māk – Aģentūra) sniegtos maksas 
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi. 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpo-
jumiem Aģentūra saņem skaidras 

naudas un bezskaidras naudas 
norēķinu veidā ar kredītiestāžu 
starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem iegūtos līdzekļus Aģentū-
ra var izmantot atbilstoši Aģentū-
ras apstiprinātajam budžetam, ar 
to saistīto nodokļu un izdevumu 
samaksai, kā arī citu ar Aģentūras 
saimnieciskās darbības nodroši-
nāšanu saistītu izdevumu samak-
sai.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā „Novada Vēstis”.

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Inčukalna nova-
da domes 2009.gada 16.decembra 
lēmums Nr.13, 1.§ „Par PASAM 

„Gauja” pakalpojumu izmaksu ap-
stiprināšanu”.

Novada domes priekšsēdētājs  
Arvīds Blaus  

Saistošie noteikumi Nr.1/2013 „Par pašvaldības aģentūras  
„Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”
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Ar 01.01.2013. stājušies spēkā 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” grozījumi, kas paredz vai-
rākas nozīmīgas izmaiņas nekusta-
mā īpašuma nodokļa piemērošanā 
2013.gadā.

Balstoties uz likumu „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli”, Inčukalna 
novada dome ir pieņēmusi pašval-
dības saistošos noteikumus „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanu zemei un dzīvojamo ēku 
palīgēkām Inčukalna novadā 2013.
gadā”. Šie saistošie noteikumi pa-
redz:
• nepaaugstināt nekustamā īpa-

šuma nodokli (NĪN) zemei 2013.
gadā, ja netiek mainīts zemes lie-
tošanas mērķis;

• netiks apliktas ar nekustamā 
īpašuma nodokli dzīvojamo 
ēku palīgēkas, izņemot garāžas. 
Likuma normas neparedz pašval-
dībai iespējas lemt par garāžu ne-

aplikšanu ar nekustamā īpašuma 
nodokli.

Atvieglojumi nekustamā 
īpašuma nodokļa  
maksātājiem:

1. Valsts noteiktie NĪN atvieglojumi ir:
• politiski represētajām perso-

nām – 50% nodokļa atvieglojums 
par zemi un ēkām, kas netiek iz-
mantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai un ir īpašumā vairāk kā 
piecus gadus; pamats – politiski 
represētās personas iesniegums;

• 90% nodokļa atvieglojumi par 
mājokli un tam piekritīgo zemi, 
kas netiek izmantots saimnie-
ciskās darbības veikšanai, perso-
nām, kurām ir piešķirts trūcīgas 
personas statuss; pamats – Soci-
ālā dienesta sniegtā informācija;

• daudzbērnu ģimenēm – 50% no-
dokļa atvieglojums par mājokli 

un tam piekritīgo zemi. Atvieg-
lojums pienākas īpašniekam vai 
laulātajam, ja uz 01.01.2013. ir 
trīs un vairāk bērni vecumā līdz 
18 gadiem un ja personai vai tā 
laulātajam šajā objektā ir dekla-
rētā dzīvesvieta kopā ar vismaz 
trim bērniem. Minēto atvieglo-
jumu piemēro arī gadījumā, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs ir kāds no 
bērniem. Pamats – iesniegums.

2. Pašvaldības noteiktie NĪN atvieg-
lojumi tiek apstiprināti Inčukalna 
novada domes saistošajos notei-
kumos. Lai iegūtu šos atvieglo-
jumus, atvieglojumu saņēmējam 
jāgriežas pašvaldībā ar motivētu 
iesniegumu, pievienojot iesniegu-
mam nepieciešamo dokumentu 
kopijas. Atvieglojums tiek pie-
šķirts uz esošo gadu. Saistošie 
noteikumi par NĪN atlaidēm ir 
pieejami Inčukalna novada mājas 

lapā www.incukalns.lv. Tie paredz 
nodokļa atlaides:

• 1. un 2.grupas invalīdiem, īpaš-
nieka laulātā (1. vai 2.grupa) vai 
bērna invaliditātes gadījumā ar 
nosacījumu, ka personu dekla-
rētā dzīvesvieta ir īpašumā, par 
kuru tiek piešķirtas nodokļa at-
laides;

• maznodrošinātajām personām, 
kuru deklarētā adrese ir īpašumā, 
par kuru tiek piešķirtas nodokļu 
atlaides.
Lūgums laicīgi iesniegt dokumen-

tus, lai varētu saņemt paredzētās 
nekustamā īpašuma nodokļa atlai-
des!

Nekustamā īpašuma nodokļa pa-
ziņojums tiek izsūtīts uz maksātā-
ja deklarēto dzīvesvietas adresi vai 
norādīto e-pastu līdz kārtējā gada 
20.martam. Ja līdz 20.martam ne-
esat saņēmuši NĪN maksāšanas 
paziņojumu, informējiet Inčukalna 

novada domes nodokļu inspek-
tori pa tālruņiem 67977108 vai 
67995840. Ja nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājs vēlas nekusta-
mā īpašuma nodokļa paziņojumu 
saņemt nevis pa pastu, bet elek-
troniski, tad to ir iespējams izdarīt 
sekojoši: portālā www.epakalpo-
jumi.lv ir izveidota sadaļa, kurā 
nodokļa maksātājs var pieteikties 
saņemt maksāšanas paziņojumu 
pa e-pastu (šai portālā ir arī iespē-
ja iepazīties ar aprēķināto nodokli, 
kā arī veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa nomaksu); tāpat elektro-
niska paziņojuma saņemšanai NĪN 
maksātājs var pieteikties, iesnie-
dzot pašvaldībā iesniegumu, kurā 
norādīta e-pasta adrese, uz kuru 
jāsūta NĪN paziņojums.

Inčukalna novada domes
nodokļu inspektore  

Ina Zvirbule 

• Par mājokļa pabalstu
Lai nerastos domstarpības, So-

ciālais dienests lūdz visus Inču-
kalna novada trūcīgos un mazno-
drošinātos iedzīvotājus, kuri vēlas 
saņemt apkures sezonas laikā 
mājokļa pabalstu, sakārtot do-
kumentus. Personām/ģimenēm ir 
jābūt deklarētām savās reālajās 
dzīvesvietās.

• Par „Latvenergo  
norēķinu kartēm”
Joprojām turpina dalīt „Latvener-

go norēķinu kartes”. Elektrības no-
rēķinu kartes var saņemt iedzīvotā-
ji – sociāli mazaizsargātās ģimenes 
ar bērniem:

1. trūcīgās ģimenes ar bērniem 
(izņemot tās ģimenes, kas ie-

priekšējās akcijas ietvaros 
saņēmušas 2 kartes);

2. ģimenes ar bērniem – invalī-
diem;

3. ģimenes ar audžubērniem un 
aizbildnībā esošiem bērniem;

4. daudzbērnu ģimenes (kas nav 
saņēmušas tarifa kompensāci-
ju 2400 kWh patēriņam).

Tālruņi uzziņām: Vanga-
žos – 67995140 un Inčukalnā – 
67977466.

• Inčukalna novada trūcī-
gās ģimenes/personas 
var saņemt Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) 
pārtikas pakas, kas tiek 
dalītas:

1. PASAM „Gauja”, tālr.67977075;

2. DC „Sarma” trešdienās 
no plkst.10.00 līdz 13.00, 
tālr.67977102;

3. LSK Vangažu nodaļā, Parka ielā 2, 
tālr.67898230 (Ā.Teivāne).

*  *  *
LIELS PALDIES IU „Priedes I” un 

visiem pārējiem labdariem, kuri 
sarūpējuši palīdzību Inčukalna 
novada sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm! Arī turpmāk būsim prie-
cīgi saņemt palīdzību.

Paldies arī firmai SIA „Selva” par 
sadarbību ar Sociālo dienestu, gata-
vojot garšīgo silto ēdienu. Arī turp-
māk visos četros sadales punktos 
trešdienās tiks dalīta silta zupa.

Sociālā dienesta vadītāja  
Zinaīda Gofmane (attēlā) 

16.01.2013. Inčukalna novada dome ir pie-
ņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.1-47.§) 
nodot Inčukalna novada teritorijas plāno-
juma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata 
pilnveidoto redakciju publiskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 28.01.2013. 
līdz 18.02.2013. Ar teritorijas plānojuma 
1.redakciju un Vides pārskata projektu no 
28.01.2013. līdz 18.02.2013. var iepazīties: 

• Inčukalna novada domē (Atmodas 
iela 4, Inčukalns, LV-2141) darba lai-
kā;

• Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 
1, Vangaži, LV-2136) darba laikā;

• Inčukalna novada pašvaldības mājas 
lapā www.incukalns.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt In-
čukalna novada domē vai Vangažu pilsētas 
pārvaldē līdz 18.02.2013.  

Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2012.gada 19.decembra domes sēdes lēmumu 
(Nr.22, prot.Nr.20) „Par Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ap-
stiprināšanu” ir apstiprināta „Inčukalna novada attīstības programma 2013.-2019.ga-
dam”.

Ar dokumentu elektroniski iespējams iepazīties novada mājaslapā www.incukalns.lv. 
Inčukalna novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam izstrādāta Eiropas Sociālā 

fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/041/059 ESF „Inčukalna no-
vada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Inčukalna novada dome nepaaugstina  
nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam

Sociālā dienesta informācija

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam un Vides pārskata pilnveidotās  
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Apstiprināta Inčukalna novada attīstības  
programma 2013.-2019.gadam

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ NĀKOTNĒ
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KULTŪRA

No 2012.gada 1.aprīļa sabiedrisko kārtību Inčukal-
na novada administratīvajā teritorijā kopā ar Valsts 
policijas Siguldas iecirkni nodrošina Reģionālās paš-
valdības policijas Inčukalna novada nodaļa (RPP INN).

Pateicoties ciešai sadarbībai starp Valsts polici-
jas Siguldas iecirkņa un RPP INN darbiniekiem, tika 
atrastas un aizturētas divas automašīnas, kas tika 
izsludinātas meklēšanā, ka arī „uz karstām pēdām” 
tika atrasts nozagts mopēds.

2012.gadā tika aizturēti un nodoti Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes (VP RRP) Siguldas iecirknim 
35 likumpārkāpēji (trīs personas par zādzībām no vei-
kaliem, piecas personas par metāla zādzībām, viena 
persona par draudiem neatliekamās medicīniskās 
palīdzības darbiniekiem, viena persona par policijas 
uzraudzības noteikumu neievērošanu), kā arī nodoti 
izskatīšanai 15 administratīvie materiāli.

Sadarbojoties ar VP RRP Siguldas iecirkni, Inču-
kalna novadā tika palielināta policijas autoritāte, par 
ko liecina 723 saņemtie izsaukumi un 59 saņemtie 
iesniegumi no Inčukalna novada iedzīvotājiem.

Pateicoties šāda veida tiešai sadarbībai, tika no-
vērsti vairāki vidēja smaguma likuma pārkāpumi, tai 
skaitā huligānisms, kad pārkāpēju aizturēšanā pieda-

lījās gan pašvaldības, gan Valsts policijas darbinieki, 
par to liecina vairāk nekā divdesmit administratīvo 
pārkāpumu lietu nodošana uz izskatīšanu tiesā.

Pagājušajā gadā RPP INN 36 reizes sniedza palī-
dzību neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinie-
kiem un 45 reizes Valsts policijas darbiniekiem, t.sk. 
Valsts policijas Ceļu policijas darbiniekiem. Sastādīti 
198 administratīvo pārkāpumu protokoli, patrulēša-
nas laikā konstatēti un novērsti 219 likumu pārkā-
pumi, t.sk. aizstūrēti un nodoti Valsts policijas Ceļu 
policijas darbiniekiem 17 mehānisko transportlīdzek-
ļu autovadītāji, kuri braukšanas laikā atradās alkoho-
liskā reibuma stāvoklī.

Izķerti 65 klaiņojošie dzīvnieki, t.sk. viena lapsa, 
kura pieklīda pirmsskolas izglītības iestādē.

Sadarbībā ar VP RRP Siguldas iecirkni tika veikti 
vairāki reidi, sabiedriskās kārtības kopīga nodrošinā-
šana pilsētas un novadu svētkos, kā arī tika rīkota 

„Drošības diena” Inčukalna novada bērniem ar citu 
dienestu piesaisti.

Pateicos par paveikto darbu ātrā, kvalitatīvā un 
efektīvā likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā, 
kā arī ceru uz turpmāku sadarbību!

RPP INN priekšnieks Viktors Dorodnovs 

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa (RPP INN) 
informē, ka sakarā ar strauji pieau-
gušo klaiņojošo dzīvnieku skaitu un 
RPP INN saņemtajām sūdzībām no 
novada iedzīvotājiem par cilvēkiem, 
kuri nepieskata savus mājdzīvniekus, 
palaižot tos pastaigāties bez uzrau-
dzības vai ar savu rīcību pieļaujot 
dzīvnieku patvaļīgu izkļūšanu no te-
ritorijas, RPP INN kopā ar dzīvnieku 
patversmi „Mežavairogi” februārī un 
martā rīkos vairākus reidus, kuros 
tiks izķerti brīvi klaiņojošie suņi. Par 
brīvi klaiņojošu suni tiks uzskatīts 
tāds dzīvnieks, kurš atradīsies nova-
da teritorijā ārpus iežogotās teritori-
jas bez saimnieka vai suņa turētāja 
klātbūtnes.

Tāpat vēlamies informēt Inčukalna 
novada iedzīvotājus, ka tiks veikta 
mājas suņu reģistrācijas un potēša-
nas pārbaude. Lūdzam visus dzīvnie-
ku saimniekus un turētājus savlaicīgi 
veikt visas darbības, kas ir paredzētas 
likumā un Inčukalna novada saistoša-
jos noteikumos.

Atgādinām: ja jūsu ģimenē ir suns, 
tad viņš jāreģistrē Inčukalna novada 
domē, kā to paredz 2007.gada 18.ap-
rīlī izdotie Inčukalna novada saistošie 
noteikumi Nr.6/2007. Atbildību par 
suņa nereģistrēšanu paredz Latvijas 
Administratīvā pakāpuma kodeksa 
(LAPK) 107.pants: „Par dzīvnieku slēp-
šanu no Pārtikas un veterinārā dienes-
ta inspektora, dzīvnieku neidentificē-
šanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos 

no to uzskaites pašvaldībā – uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām 
no pieciem līdz simt piecdesmit la-
tiem, bet juridiskajām personām – no 
desmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja 
tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, – uz-
liek naudas sodu fiziskajām perso-
nām no simt piecdesmit līdz divsimt 
piecdesmit latiem, bet juridiskajām 
personām – no divsimt piecdesmit 
līdz piecsimt latiem.”

2006.gada 4.aprīlī izdotie MK no-
teikumi Nr.266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai pub-
liskās izstādēs, kā arī suņa apmācī-
bai” izvirza prasības suņu saimnie-

kiem. Par to neievērošanu saimnieks 
var tikt saukts pie atbildības saskaņā 
ar LAPK 106.pantu – par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas 
un pārvadāšanas prasību pārkāp-
šanu „izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 
pieciem līdz divsimt piecdesmit la-
tiem, bet juridiskajām personām – no 
desmit līdz piecsimt latiem, konfiscē-
jot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. 
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja 
tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas vai ja 
to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls 
zaudējums, – uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no desmit līdz 
piecsimt latiem, bet juridiskajām 
personām – no piecsimt līdz tūkstoš 
latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas. Par bīstama suņa tu-
rēšanas prasību pārkāpšanu – uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 
piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet 
juridiskajām personām – no septiņ-

desmit pieciem līdz tūkstoš latiem, 
konfiscējot dzīvnieku vai bez tā kon-
fiskācijas”.

RPP INN vēlas pievērst Inčukalna 
novada iedzīvotāju uzmanību liela-
jam klaiņojošo dzīvnieku skaitam 
un novērst nepareizu suņu turēšanu, 
kā arī atgādināt, ka klaiņojoši suņi ir 
bīstami un apdraud jūsu un jūsu bēr-
nu veselību un dzīvību. Turklāt izķert 
šādus suņus ir problemātiski.

Izķeršanas laikā katrs dzīvnieks 
tiek fotografēts. Ja sunim netiek kon-
statēts reģistrācijas žetons, pēc kura 
ir iespējams atrast suņa īpašnieku, 
tad īpašnieks netiek meklēts. Tādā 
gadījumā, ja jūsu suns ir pazudis un 
neatgriežas mājās pēc kārtējās pat-
stāvīgās pastaigas, lūdzam griezties 
pie RPP INN, lai pēc fotogrāfijām 
atpazītu savu mīluli un atgrieztu to 
mājās.

RPP INN priekšnieks  
Viktors Dorodnovs 

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukal-
na novada nodaļas (RPP INN) kolektīvs aici-
na visus Inčukalna novada iedzīvotājus būt 
vienotiem, paceļot valsts karogu pie saviem 
īpašumiem, kā to nosaka Latvijas Valsts ka-
roga likuma 7.pants: „Latvijas valsts karoga 
lietošana svētku, atceres un atzīmējamās 
dienās:
• Latvijas valsts karogu pie publisko personu 

ēkām, privāto tiesību juridisko personu un 
personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām 
ēkām novieto 1.maijā, 4.maijā, 21.augustā, 
11.novembrī un 18.novembrī;

• Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie 
publisko personu ēkām, privāto tiesību ju-
ridisko personu un personu apvienību ēkām, 
kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25.martā, 
14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā un decembra pir-
majā svētdienā;

• Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru 
kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadīju-
mos;

• Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reli-
ģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās 
un citos gadījumos, garantējot tam pienācī-
gu cieņu.”
Reģionālā pašvaldības policija atgādina, ka:

1. Ja Latvijas valsts karogs pace-
ļams sēru noformējumā, virs karo-
ga pie kāta piestiprina melnu lenti, 
kuras platums ir 1/20 no karoga 

platuma un garums atbilst karoga platu-
mam. Mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu 
nolaiž pusmastā bez sēru lentes.

2. Par Latvijas valsts karoga pacelšanas vei-
da un kārtības pārkāpšanu, kā arī karoga 
nepacelšanu tiek piemērota administratīvā 
atbildība saskaņā ar Latvijas administratī-
vā pārkāpuma kodeksa 201.43 pantu: „Par 
Latvijas valsts karoga vai citu valstu karo-
gu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, 
republikas pilsētu domju vai novadu domju 
noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par 
Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts 
karoga pacelšanas veida vai kārtības pār-
kāpšanu – izsaka brīdinājumu. Par tādām 
pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikša-
nas, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz trīsdesmit latiem.”
RPP INN kolektīvs ir gatavs cilvēkiem ga-

dos, kuri nevar pašu spēkiem izkārt karogus 
pie savām mājām, palīdzēt to izdarīt. Vienī-
gais nosacījums – ar policiju jāsazinās laicīgi 
un karoga izkāršana jāpiesaka iepriekš. Tālru-
nis: 67937102.

RPP INN priekšnieks Viktors Dorodnovs 

Labi sniegota ziema, arī sals labi 
kož degunā – ko darīt tādā laikā? 
Vieni brauc uz kalniem, citi pastai-
gājas, bet daudzi lasa grāmatas. Lai 
jums, mūsu mīļie lasītāji, būtu, ko 
lasīt, mēs sekojam grāmatu jaunu-
miem un, ja ir kas interesants, pēr-
kam! Arī šomēnes jūs gaida daudzi 
jaunumi.

Ja plānojat braucienu uz Poliju, tad 
maršruta izveidei jums lieti noderēs 
ceļvedis „Polija”. Savukārt mazā ce-
ļojumā pa Rīgas Zooloģisko dārzu jūs 
aizvedīs grāmata „Mans mīļais zoo-
loģiskais dārzs”.

Rokdarbu mīļotājus interesēs 
M.Grasmanes grāmata „Latvieša cim-
di”. Autore šo grāmatu sagatavojusi, 
lai ikvienam interesentam dotu 
iespēju iepazīt latviešu etnogrāfisko 
cimdu daudzveidību un krāšņumu. 
Ieskatu mazāk senā pagātnē sniedz 
grāmata „Spirta jūra”, kuras tapšanā 
izmantoti plaši arhīvu materiāli par 

pagājušā gadsimta 20.-30.gadu kon-
trabandas spirta ceļiem no Igaunijas 
uz Somiju, tai skaitā arī Latvijā.

Adrenalīna cienītājus noteikti in-
teresēs Bēra Grilla autobiogrāfija 

„Dubļi, sviedri un asaras”. Bērs savā 
dzīvē ir izbaudījis dažādas ekstrē-
mas situācijas, piemēram, Āfrikā, 
lecot ar izpletni, viņš guva smagas 

traumas un nezināja, vai vēl kādreiz 
spēs staigāt, tomēr jau 18 mēnešus 
vēlāk kļuva par vienu no jaunākajiem 
alpīnistiem, kas uzkāpuši Everestā. 
Pie tam tas ir tikai viens no visiem 
viņa piedzīvojumiem, kas aprakstīti 
grāmatā.

„Pagātnes mītiem apvīts, neat-
slābstošs baudījums vēstures mī-
ļotājiem,” tā „Sunday Herald Sun” 
raksturo populārās Austrālijas rakst-
nieces K.Mortones grāmatu „Aizmirs-
tais dārzs”. Tas ir pirmais no viņas 
bestselleriem, kas iztulkots latviešu 
valodā, un noteikti aizraus ikvienu 
lasītāju. Tikpat aizraujošs daudziem 
varētu šķist T.Hilla darbs par leģen-
dāru dārg akmeņu likteņiem „Akme-
ņus mīlot”, kur vēsturiskas detaļas 
meistarīgi kombinētas ar aizraujošu 
sižetu.

Vēstures zinātājus noteikti inte-
resēs Vidzemē dzimušā žurnālista, 
korespondenta un rakstnieka Zigf-
rīda Fon Fēgezaka (1888-1974) tet-
raloģija „Baltiešu gredzens”, kurā 
apvienoti viņa iepriekšējie darbi un 
vēsturiskā romāna „Senči un pēcteči” 
turpinājums.

Savukārt pamieloties ar gardiem 
ēdieniem mūs aicina Sandra Kalniete 
savā grāmatā „Prjaņiks. Debesman-
nā. Tiramisū”, kurā mūs iepazīstina ar 
kārdinoši aprakstītām 250 latviskām, 
eiropeiskām un eksotiskām ēdienu 
receptēm.

Īpaši piedāvājumi bērniem – 
grāmatas ar skaņām, ar dzeju un pa-
sakas. Piemēram, J.Zvirgzdiņa grā-
matas „Kad muzejā iespīd mēness” 
lasītājus sagaida neparasts ceļojums 
pa Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeju.

Informēju, ka turpinās makulatūras 
vākšanas akcija, par kuru jau rakstīju 
janvārī.

Nāciet uz novada iedzīvotāju iecie-
nītāko grāmatu pasauli!

Bibliotekāre
Marija Aleksejeva  

Jauki laiki Inčukalna bibliotēkā

Liels paldies 
Mierkalnu ģi-
menei par bib-
liotēkai uzdāvi-
nātajām bērnu 
spēļmantiņām – 
dažādām ma-
šīnām! Visas 
atrodamas bēr-
nu stūrītī, par 
ko mazajiem 
apmeklētājiem 
liels prieks. Fo
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Strauji pieaug klaiņojošo dzīvnieku 
skaits – būs vairāki reidi

Pacelsim karogu!Aizvadītais gads pašvaldības  
policijai darba pilns un sekmīgs
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6.janvārī Vangažu kultūras namā 
viesojās Baltinavas teātris ar Dans-
kovītes lugu „Ontans i Anne” (vadītāja 
Anita Ločmele), kuru ļoti atsaucīgi uz-
ņēma skatītāji. Asprātīgā un humora 
pilnā izrāde ienesa prieku ikviena sir-
dī. Izrādes dalībnieki iesaistīja savā 
darbībā arī skatītājus, kas izraisīja 
īpašu jautrību. Aktieri skatītājus naski 
cienāja arī ar dažādiem latgaļu gar-

dumiem. Lai arī izrāde noritēja latga-
liešu valodā, tas neliedza skatītājiem 
izjust humora pilno sižetu. Aktierus 
var uzteikt par lielisko aktiermākslu 
un saspēli ar skatītājiem. Jau aprīlī 
kolektīvs viesosies pie mums ar vēl 
vienu izrādi.

13.janvārī notika estrādes deju gru-
pas „Ciprese” koncerts. Šo kolektīvu 
pārstāv 80 dalībnieki – bērni vecumā 

no 3 līdz 18 gadiem. Koncertā tika 
nodejotas 23 dejas, kuru horeogrāfe 
ir kolektīva vadītāja Ilona Petrovska. 
Bērni dejoja ar lielu prieku, enerģiju 
un aizrautību. Dejas bija ļoti daudz-
veidīgas un artistiskas. Priekšnesumi 
priecēja arī ar košiem un krāsainiem 
tērpiem – daudz jaunu kostīmu tika 
uzšūti tieši koncertam. Paldies skolo-
tājai Ilonai un vecākiem par sadarbību 
un atbalstu!

16.janvārī tautas deju kolektīvs „Pī-
lādzītis” (vadītāja Ilona Petrovska) un 
bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(vadītāja Maira Lazdiņa) viesojās Gau-
jas pansionātā, lai iepriecinātu vecos 
ļaudis un novēlētu veselību un spēku 
Jaunajā gadā.

Jau otro reizi pie mums viesojās In-
čukalna amatierteātris ar izrādi „Mil-
jonāra ugunsvieta” (vadītāja Zigrīda 
Ezeriņa). Izrādes sižets bija par ne 
vienmēr gludo sadzīvi, likteņiem un 
dzīves situācijām. Jaukajā aktieru tē-
lojumā sevišķi izcēlās kolorītā Gaļina 
(īstajā vārdā Regīna Logina). Paldies 
par sadarbību Inčukalna Tautas na-
mam, gaidīsim atkal ciemos arī ar ci-
tām izrādēm!

Bet 20.janvārī mūsu skatītājiem bija 
iespēja noskatīties ilgi gaidīto jauno 
latviešu mākslas filmu „Sapņu koman-
da”. Tāpat kā visā Latvijā, arī Vangažu 
skatītāji jauno filmu novērtēja ļoti at-
zinīgi.

Vangažu kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja  

Evija Ozola 

Jau trešo gadu pēc kārtas labdarī-
bas biedrība „Sievietes par Saskaņu” 

Inčukalna iedzīvotājas Valentīnas Vo-
lodjko vadībā VEF Kultūras pilī rīkoja 

Ziemassvētku labdarības koncertu Rī-
gas bērniem-bāreņiem, pensionāriem, 
invalīdiem un maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem. Šie koncerti ir ļoti po-
pulāri rīdzinieku vidū – tie pulcē vairāk 
nekā 800 skatītājus un apmēram 180 
koncerta dalībniekus. Pēc nopietnas 
atlases dalībai koncertā parasti tiek 
uzaicināti labākie bērnu un pieaugu-
šo radošie kolektīvi. Pagājuša gada 
nogalē piedalīties Ziemassvētku kon-
certā bija uzaicināti arī Vangažu ko-
lektīvu dalībnieki: vokālais ansamb-
lis „Kaprīze” Janas Bunkus vadībā, 

folkloras ansamblis „Krievu kadriļa” 
ar māksliniecisko vadītāju Gaļinu Ti-
tarenko un baltkrievu kolektīvs „Na-
dzeja”, kura sastāvā ir 5 dalībnieces 
no Vangažiem. Skatītāji silti uzņēma 
Vangažu kolektīvu priekšnesumus, un 
mākslinieki saņēma ielūgumu piedalī-
ties lielajā koncertā, kas veltīts Mātes 
dienai un Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas dienai. Šo koncertu 
klubs „Sievietes par Saskaņu” tra-
dicionāli rīkos Rīgas Kongresu namā 
4.maijā.

Teksts un foto
Valentīna Volodjko  

Pasākumi  
Vangažu kultūras 

namā:
Piektdien, 8.februārī plkst.18.00,
uz hokeja laukuma izrāde  

„Ziemas pasaka”.
Kopā ar mums būs atraktīvi pa-
saku tēli – lācītis, ezītis un feja.
Pēc izrādes ziemas sporta akti-
vitātes ar Ģirtu.

Sestdien, 9.februārī plkst.23.00,
nakts diskotēka.
Ieeja – Ls 1,50.

Sestdien, 16.februārī plkst.13.00,
 konkurss bērniem un jauniešiem 

„Popiela – 2013”.
Žūrijas apspriedes laikā de-
jos estrādes deju grupa „Cip-
rese” un deju grupa „Cats”.  
Ieeja – Ls 0,50.
Plkst.18.00 bērnu diskotēka.  
Ieeja – Ls 0,60.

Svētdien, 24.februārī plkst.19.00,
garāžu īpašnieku sapulce.

KULTŪRA

No latgaliešu sadzīves ainām 
līdz miljonāra ikdienai

Šis nav nejauši iemaldījies, nosalis garāmgājējs, bet gan Ontans no izrādes „Ontans i 
Anne”, kurš skatītājiem piedāvāja „iesildīties”. Kas bija pudelē – īsts grādīgais dzēriens 
vai tikai ūdens – to zina tie drosmīgie, kuri piekrita Ontana piedāvājumam dziru nobaudīt.

Tā kā Annes vedekla nosprieda, ka šoreiz Ziemassvētki jāsvin pēc sentēvu tradīcijām, 
tad mājas iemītniekiem nācās pārģērbties dažādās maskās. Vai tas viņus patiesi ieprie-
cināja? Nē, bet jāklausa smalkajai Rīgas dāmai – gribi vai negribi!

Deju grupa „Ciprese” skatītājiem sniedza krāšņu koncertu ar skaistām dejām un ie-
spaidīgiem tērpiem.

Vangažu radošie 
kolektīvi uz Rīgas 
skatuves
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Melnā ūdens pūķa gada vietā nez 
kāpēc atnācis melnās ūdens čūskas 
gads. Neskatoties uz vārdu „melns” 
abu gadu astroloģiskajās prognozēs, 
sagaidīt un arī pavadīt gadus vajadzē-
jis spīdīgos, raibos apģērbos un pēc ie-
spējas interesantāk. Zvilnēšanu mājās 
pie televizora nevar nosaukt par labu 
sagaidīšanu! Tāpēc noteikti ieguvuši ir 
visi tie, kas pulcējās Inčukalna Tautas 
namā uz Vecā labā Jaunā gada kar-
nevālu „Viss spīd un laistās – lai svi-

nam dzīvi!”. Kā jau kārtīgā maskarādē 
bija masku parādes, žūrijas vērtējums, 
priekšnesumi un kopīgas „lecam-
dejas”, kas vienoja vairāku paaudžu 
ļaudis. Mūsu karnevāls šogad pulcēja 
dalībniekus jau 12.reizi, un pēc daudzu 
dalībnieku domām tas ir vienīgais jaut-
rais un bezrūpīgais pasākums gada lai-
kā, kad var sanākt kopā visi Inčukalna 
Tautas nama pašdarbības kolektīvi un 
ikviens, kurš vēlas būt neatpazīstams 
un atraisīts. Karnevālā pašdarbnieki 
priecē visus ar oriģināliem, asprātī-
giem un akrobātiskiem priekšnesu-

miem. Tomēr nu jau vairākus gadus ar 
saviem izklaidējošajiem numuriem pie-
dalās ne tikai pūtēju orķestris, dejotāji, 
koristi un aktieri, bet vienkāršas do-
mubiedru grupas. Šogad ar savu izcilo 
dejotprasmi dažādos deju žanros visus 
iepriecināja pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Minka” darbinieki ar saviem ģi-
menes locekļiem – sniegpārsliņām, eņ-
ģeļiem un kabarē dejotājām, un kāda 
ģimene – Brīvības piemineklis un Eiro 
naudaszīme, kas regulāri piedalās kar-

nevālos ar pašu sacerētām, aktuālām 
dziesmām. Šoreiz atmosfēra bija tik 
ļoti brīva, ka piedziedājumu dziedāja 
visa zāle kopā. Individuālu priekšnesu-
mu sagatavojusi bija arī kāda kundzīte, 
tīrības speciāliste Maiga, kuru ikdienā 
pazīstam ar pavisam citu vārdu – Žeņa. 
Šī gada karnevāls bija īpašs ar to, ka 
pie mums ļaudis bija atbraukuši arī 
no Siguldas un Lēdurgas. Lēdurgas 
viesis Spociņš pat ieguva godalgotu 
vietu, bet viņa partneris Vinnijs Pūks, 
ieģērbts kārtīgā lāča kostīmā, apzinīgi 
svīda savā tērpā visu karnevāla laiku, 

un tas nebūt nebija viegli! Liels prieks 
par to, ka mūsu cilvēki ir tik radoši, iz-
domas bagāti, atraktīvi un atsaucīgi. 
Un kas par to, ka vienu ķīniešu zvēru – 
pūķi, nomaina otrs – čūska; ir jāspēj 
sevī rast pozitīvas emocijas un dzī-
vesprieku. Paldies visiem karnevāla 
dalībniekiem – jūsu enerģija uzlādē!

Jau janvārī sākās amatiermākslas 
kolektīvu skates. Inčukalna teātrim 
tā jau ir aiz muguras, jo 19.janvā-
rī Mālpils kultūras namā pulcējās 
Pierīgas amatierteātru kolektīvi. In-
čukalnieši skatē piedalījās ar Paula 
Putniņa lugu „Miljonāra ugunsvieta”. 
Rezultāti ļoti labi, jo mūsu režisore 
Zigrīda Ezeriņa ieguva nomināciju 

„Labākā režisore”, viens no mūsu ak-
tieriem – Jānis Liepiņš – saņēma ap-
balvojumu par izcilāko aktiermākslas 
sniegumu, bet viss aktieru ansamb-
lis vēlreiz rādīs Paula Putniņa lugu 
nākamajā līmenī – zonālajā skatē 
Limbažos. Turiet par mūsu aktieriem 
īkšķus 23.februārī! Veiksmīga kolek-
tīvam bija skates diena, bet reizē arī 
skumja, jo šajā dienā pēdējā gaitā 
tika pavadīta teātra pirmā režisore 
Regīna Grīnpūkala, kura ļāva noticēt, 
ka inčukalnieši var spēlēt teātri.

Inčukalna Tautas namā no 26.jan-
vāra apskatāma izstāde „Piemiņai”.
Tajā apskatāmas 6 mākslinieku glez-
nas, metālkalumi un fotogrāfijas. Zālē 
jaušama īpaša atmosfēra, jo katrs 
no sešiem jau mūžībā aizgājušajiem 
māksliniekiem ir atstājis mums, inču-
kalniešiem, ne tikai savus darbus, bet 
arī mīlestību. Visu mākslinieku dzīves 
ceļš kādā no tā posmiem ir bijis sais-
tīts ar Inčukalnu.

Es iešu tālāk, iešu neskatoties
Un nedomājot, kas būs rīt, kas parīt.
Es tikai gribēju vēl atvadoties
No sevis dažus vārdus nosūtīt.
Tas nebūs grūti, ieskaties tais lapās,
Kas rītos tev zem kājām klusi čab,
Tur atradīsi tik daudz sīku vārdu,
Tie visi vēlēs tev ko ļoti labu.
Tas nebūs grūti, tikai pacel acis
Uz augšu, kaut vai mākoņos it viss –
Tās lietus lāses, kas tik ļoti slapjas,
Caur plakstiem  
un aiz skropstām acīs viz.
Tev pačukstēs tos dažus sīkos vārdus,
Tik īsus, klusus, varbūt smieklīgus...
Tas nebūs grūti, gājputni cels spārnos,
Tev tikai viņiem līdzi jāvēlas
Un jānosapņo balti ziemas rīti,
Vēl  viss, pa īstam jānotic ir tas.

(Maija Bajaruniene)

Mākslinieka Jonasa Bajarunasa 
sievas Maijas dzejas rindas ir it kā 
aizsaulē aizgājušā vīra diktētas, bet 
izstādītās spilgtās un dzīvesprieka 
pilnās gleznas ir tapušas mākslinieka 
pēdējos dzīves gados. Kopā ar sievu 
viņi bija Inčukalna pamatskolas sko-
lotāji. Jonas mācīja bērniem mākslu 
un amatus, viņam vienmēr ir bijusi 
aktīva un patriotiska dzīves pozīcija. 
Jonasam un Maijai ir 4 bērni un nu jau 
3 mazbērni.

Mākslinieks Valdis Beļaunieks bija 
īpašs cilvēks, patiess paraugs ticības 
spēkā, ģimeniskumā un darba tikumā. 
Reizēm cilvēks dzīvo dzīvi, vēlēdamies 
būt godīgs un zinādams, ka jārīkojas 
pēc Dieva prāta, bet īstenībā sanāk 
pavisam citādi. Tomēr Valdis patiesi 
dzīvoja pēc Dieva prāta, un viņš dau-
dziem ir palicis atmiņā kā SIRDSAPZI-
ŅA – godīgs pret Dievu un uzticīgs līdz 
matu galiņiem.

Gan Valdim Beļauniekam, gan 
māksliniekam Imantam Jākobso-
nam šogad paliktu 80 gadu. Bagāts 
mūžs ir nodzīvots gan kā cilvēkam, 
gan kā māksliniekam. Imanta Jākob-
sona darbi ir no metāla un dzintara, ir 
apskatāmas arī viņa fotogrāfijas. Iz-
stādes viesiem bija iespēja noskatīties 
arī videofilmu ar paša mākslinieka vei-
doto dārzu pie mājas Inčukalnā. Viņa 
dzīvesbiedre Biruta ar pateicību stāsta, 
ka vīram bijušas zelta rokas un dabas 
dots talants.

Ar Inčukalnu ir saistīts arī Latvi-
jā pazīstamais mākslinieks Pāvils 
Šēnhofs – scenogrāfs, leļļu meistars, 
grāmatu ilustrators, gleznotājs, jo Pā-
vils, Inčukalna Mākslinieku kopas va-
dītāja Jāņa Zvirbuļa mudināts, bija šīs 
kopas biedrs, piedalījās visās izstādēs 
un kopā ar sievu Birutu regulāri apcie-
moja mūs. Arī šoreiz klāt bija Pāvila 
sieva Biruta un viņa draugs no Portu-

gāles, kurš par mākslinieku teica dau-
dzus sirsnīgus vārdus – kā par cilvēku, 
kas dziļi interesējās par kultūru, vēs-
turi un mākslas dažādajām izpausmēm.

Izstāde var lepoties arī ar divu se-
nāku mākslinieku gleznām. Tie ir glez-
notājs Alberts Osītis, kas dzīvojis un 
strādājis Inčukalnā, un profesors Edu-
ards Kalniņš, kura tēva mājas vēl jop-
rojām ir ģimenes īpašumā Inčukalnā. 
Eduards Kalniņš ir spilgtākais latviešu 
marīnists, kam bija raksturīga emocio-
nāla un dziļa īstenības uztvere, augsta 
glezniecības kultūra, kā arī garīgā ak-
tivitāte.

Vēl tikai neliels brīdis un pavasaris 
klāt, tāpēc saņemt vienu kārtīgu lādi-
ņu mākslas ziemas izturībai un labam 
garastāvoklim aicinām arī tevi! Izstā-
de būs apskatāma līdz pat Inčukalna 
Mākslas dienām aprīlī!

Tavs Inčukalna Tautas nams 

Čūska nomaina pūķi, bet tikumi tie paši! Inčukalna  
Tautas nama  

pasākumi 
Sestdien, 9.februārī plkst.18.00,
ielūdzam uz jubilejas pasākumu

„KOPĀ AR MŪZIKU 180”
jauktais koris „Mežābele” atska-
tīsies uz 80,
bet Inčukalna pūtēju orķestris uz 
30 radoša darba gadiem un
diriģents VITALIS KIKUSTS – 70 
dzīves gadiem.

Visi mīļi aicināti!

Sestdien, 9.martā plkst.11.00,
ikgadējais mazo vokālistu kon-
kurss „Inčukalna CĀLIS 2013” 
par prieku māmiņām un vecmāmi-
ņām.

NOTEIKUMI:
• konkursā var piedalīties ikviens 

mazais dziedātājs līdz 7 gadu 
vecumam ar vienu skanīgu 
dziesmu pēc brīvas izvēles,

• dziesmas pavadījums – akustis-
kais, ieraksts 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 5.mar-
tam Inčukalna Tautas namā vai 
pa tālr.29478251, e-pasti: in-
gatn@inbox.lv; atniz@inbox.lv.

Noteikti nāc un pamēģini –  
TEV IZDOSIES!

Svētdien, 10.martā plkst.18.00,
muzikāla izrāde klavieru pavadīju-
mā „OLGAS DIENA”:
dziedātāja – Olga RAJECKA,
pianists – Juris KRISTONS,
dramaturgs – Kārlis ANITĒNS.
Biļetes iepriekšpārdošanā Inču-
kalna Tautas namā un bibliotēkā, 
un www.bilesuparadize.lv – Ls 4.  
Izrādes dienā – Ls 5.

Karnevāls pulcēja 
dažādus tēlus – 
pat atbraucējus 
no citām planē-
tām.

Kur izklaides, tur 
arī pats nelabais 
ar radziņiem klāt. 
Šis gan bija ļoti 
simpātisks, smai-
dīgs, laimīgs un uz 
lustēšanos kārs.

Lai arī Tautas nama zāle karnevāla laikā bija siltu smaidu piepildīta, sniegavīram tas 
lika nevis izkust, bet gan kļūt arvien smaidīgākam un smaidīgākam. Un nevienam, ar 
viņu dancojot, nebija auksti. Tāds, lūk, ir īsts sniegavīrs!

Par izstādi priecājas Valda Beļaunieka meita Aiva un Imanta Jākobsona dzīvesbiedre 
Biruta, jo mākslinieki ir piedzīvojuši 80 gadu jubilejas izstādi.

Izstādes „Piemiņai” atklāšana
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Kā jau iepriekšējā numurā raks-
tīju, florbola sezona rit pilnā sparā. 
Dažām komandām fināla izslēgša-
nas spēlēs iekļūt neizdosies, bet da-
žām vieta jau garantēta. Citi turpina 
cīnīties.

Diemžēl veterāniem un sieviešu 
1.līgas komandām šogad neizdosies 
pacīnīties par medaļām, bet sezonu 
beigsim ar labām spēlēm un emocijām. 
Iemesls? Nepaspējām „ieskrieties” – 
sieviešu 1.līga sākās agri un piedzīvo-
jām daudz zaudējumu, lai gan tagad ir 
skaistas uzvaras, bet „sasmelt izlieto” 
nav iespējams. Bez pārdzīvojumiem 
meitenes turpinās cīnīties „jauniešos”, 
jo tur sezona vēl tikai sākas.

Savukārt mazākie U-8 komandas 
spēlētāji jau ir topā – mājās izcīnīta 
2.vieta un izbraukumā Lielvārdē iegūta 
3.vieta. Tas jau garantē labu rezultātu 

sezonas beigās, prieks par šo koman-
du, jo arī 3.vieta tika iegūta astoņu 
spēlētāju sastāvā, cīnoties pret ko-
mandām ar 15-20 spēlētājiem. Vēl jo 
vairāk prieks par šiem spēlētājiem, jo 
viņi pārsvarā veido arī U-10 komandas 
kodolu, kurā spēlē arī daži vecāki bērni.

Mūsu jaunajai komandai ir labas iz-
redzes nākotnē, jo jau tagad ir rezul-
tāti un uz treniņiem turpina ierasties 
arvien vairāk jauno spēlētāju, jau no 
trīs gadu vecuma. Kuplākais spēlētā-
ju skaits ir Vangažos, kur ir atsaucīgi 
vecāki un vecvecāki, kā arī paši mazie 
sportisti ir vienkārši super – katram 
sava spilgtā personība. Tā tik turēt, 
kopā būsim labākie un izaugsim par 
lieliem spēlētājiem!

Izturību vecākiem, kuriem jāatceras, 
ka par zinātniekiem un sportistiem ne-
piedzimst – ir jāmācās un jātrenējas, 
lai sasniegtu savus mērķus.

Ir aizvadīts pirmais mācību pus-
gads, nosvinēts Jaunais gads, skolē-
ni kārtīgi brīvdienās atpūtušies. Lai-
ka apstākļi ir atbilstoši gadalaikam, 
un mūs lutina īsta Latvijas ziema ar 
skaistu, baltu sniedziņu. Tāpēc spor-
ta stundās ir iespēja slēpot.

Ar Inčukalna novada domes finan-
siālu atbalstu Inčukalna pamatskola 
ir iegādājusies 20 jaunus slēpju kom-

plektus (slēpes, nūjas un zābakus no 
39. līdz 46.izmēram). Skolēni un vecāki 
ir pateicīgi domei par šo dāsno mācību 
inventāra iegādi, jo tagad 2.-9.klašu 
skolēniem ir iespēja apgūt vienu no se-
nākajiem ziemas sporta veidiem – dis-
tanču slēpošanu.

Slēpošana pozitīvi ietekmē cilvēka 
vispārējo fizisko stāvokli, uzlabo ve-
selību, trenē vispārējo izturību, tiek 

nodarbināti gandrīz visi balsta aparāta 
muskuļi (90%), enerģijas patēriņš ļauj 
atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, 
piedevām tiek stiprināta imunitāte un 
veicināta norūdīšanās.

Distanču slēpošanai ir viszemākais 
traumatisma līmenis. Ar to var nodar-
boties jebkurā vecumā un ar dažādu 
fizisko sagatavotības līmeni. Slēpojot 
slodze tiek vienmērīgi sadalīta, tiek 
saudzēti ceļi un locītavas, tiek nostip-
rināts mugurkaulājs, uzlabota līdzsva-
ra sajūta un kustību koordinācija.

Vairākumam skolēnu distanču slē-
pošana ir jauns, nezināms sporta veids, 
daudzi pirmo reizi mūžā slēpo, jo dau-
dzās ģimenēs vairs neslēpo ar distan-
ču slēpēm. Bērniem šīs slēpošanas 
stundas rada prieku, kārtīgu izkustē-
šanos, bet dažos neizpratni, un ir dzir-
dēti pat šādi izteicieni: „Skolotāj, tas 
ir briesmīgākais, kas ar mani ir noticis! 
Es šodien pirmo reizi biju uz slēpēm!” 
Atzīstu, tas nav viegli, bet tāpēc mēs 
ejam skolā, lai iemācītos visu, ko nezi-
nām un nemākam. Mūsdienu laikmetā 
veselīgs dzīvesveids ir ļoti nepiecie-
šams. Sportosim, slēposim, baudīsim 
āra aktivitātes un stiprināsim savu 
veselību!

Inčukalna pamatskolas sporta 
skolotāja Agnese Kalniņa  

23.janvārī Inčukalna pamatskolā no-
tika 2.-5.klašu sacensības peldēšanā. 
Sacensības notika divu klašu grupās 
2.-3.klasei un 4.-5.klasei. Skolēniem 
peldēt prasme bija jāparāda vairākās 
disciplīnās: brīvajā stilā, kraulā uz mu-
guras, kombinētajā peldējumā un jaut-
rajās stafetēs.

Labākie rezultāti 4.-5.klašu grupā 
zēniem:

• 25 m brīvajā stilā:
1.vieta Aigaram Romalam;
2.vieta Paulim Martam Liepiņam;
3.vieta Ingum Romalam;
• kraulā uz muguras:
1.vieta Aigaram Romalam;
2.vieta Ingum Romalam;
3.vieta Paulim Martam Liepiņam.
Labākie rezultāti 4.-5.klašu grupā 

meitenēm:
• 25 m brīvajā stilā:
1.vieta Marutai Greidiņai;
2.vieta Viktorijai Jeršovai;
3.vieta Justīnei Priekunai;
• kraulā uz muguras:
1.vieta Marutai Greidiņai;
2.vieta Viktorijai Jeršovai;
3.vieta Amandai Igai.
Labākie rezultāti 2.-3.klašu grupā 

zēniem:

• 25 m brīvajā stilā:
1.vieta Ričardam Tramdaham;
2.vieta Adrianam Eikertam;
3.vieta Edvardam Kalniņam;
• kraulā uz muguras:
1.vieta Ričardam Tramdaham;
2.vieta Endijam Buliņam;
3.vieta Edvardam Kalniņam.
Labākie rezultāti 2.-3.klašu grupā 

meitenēm:
• 25 m brīvajā stilā:
1.vieta Anitai Ozoliņai;
2.vieta Keitai Pļasunovai;
3.vieta Artai Adrijai Kernai;
• kraulā uz muguras:
1.vieta Anitai Ozoliņai
2.vieta Keitai Pļasunovai;
3.vieta Agnesei Veselovai.
Paldies visiem sacensību dalībnie-

kiem! Uzvarētāji ir visi, kas apguvuši 
peldēt prasmi. Mēs varam būt lepni, 
ka gandrīz visi mūsu skolas bērni prot 
tehniski pareizi peldēt vairākos aka-
dēmiskajos peldēšanas stilos un jūtas 
droši, esot ūdenī. Liels paldies mūsu 
skolas peldēšanas skolotājiem Aijai 
Saknei un Sandim Kalniņam par iegul-
dīto darbu skolēnu apmācībā!

Direktora vietniece audzināšanas
darbā Agnese Kalniņa  

Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Jancis” no 21. līdz 25.jan-
vārim noritēja Teātra nedēļa. Katru gadu tās ietvaros iestādes darbinieki 
rāda kādu jauku izrādīti bērniem. Šogad bērnus priecējām ar diviem pasaku 
iestudējumiem – „Trīs sivēntiņi un vilks” un „Zaķīša namiņš”. Izrādītes tapu-
šas, lai priecētu bērnus ar pasaku varoņu delverībām, skanīgām dziesmām, 
rotaļām un krāšņiem tērpiem.

PII „Jancis” izglītības metodiķe Kitija Meikšāne  

Meklēju auklīti, 
kas būtu ar mieru 

darba dienās 
pieskatīt manu 
pusotrgadīgo 

meitiņu. Darba 
laiks no ~ 7.30 līdz 
~19.00. Tālrunis: 
26390537 (Diāna)

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic  
janvāra 75, 80, 85, 90... gadu jubilārus, vēlot labu 

veselību un možu noskaņojumu!
Ceļš nekļūst īsāks mums no labiem vēlējumiem,

Un arī nesamais par gramu vieglāks nepaliek,
Bet labo vēlējumu ceļā ātrāk uzzied ievas,
Un ziema mīkstām, siltām pārslām snieg.

Lai gan slēpošana nav viegls sporta veids, tas bērnos rada prieku un uzlabo veselību.

Florbolā 50 uz 50

Mūsu skolā izbauda  
ziemas priekus slēpojot

Peldēšanas diena  
Inčukalna pamatskolā

Meitenes bija iemesls uzslavēt – visa spēle nospēlēta bez maiņām.

Veterāni – lepni par divām uzvarām pēcspēles metienos.

Jaunākie Inčukalna florbolisti mājas spēlēs pret Liepājas 
komandu.

Kā iepriekšējā numurā minēju, esmu priecīgs strādāt ar lielo 
zēnu komandu, kura ir „ieskrējusies”, un, savaldot savas emoci-
jas un pārdzīvojumus, esam uzvarējuši pēdējās divās čempionāta 
izbraukuma spēlēs. Mēs turpinām iesākto ceļu uz izslēgšanas spē-
lēm, un gribētos šogad pacīnīties arī par godalgotām vietām.

Tā turpināt, un uzvarētāji un ieguvēji būsim mēs visi! Aiziet!

Ģirts Bunkus  
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„Jancī”  
Teātra nedēļa

Fo
to

: P
II 

„J
an

ci
s”

Izsakām pateicību novada iedzīvo-
tājiem – Andrejam Asītim, Andrim 
Ankoriņam un Dzintaram Lubkānam – 
par aktīvu rīcību ugunsgrēka dzēšanas 
darbā š.g. 1.februārī Inčukalna ciema 
teritorijā. 

Inčukalna novada pašvaldība


