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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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Mazie inčukalnieši ieradušies ar pašu darinātiem eglītes rotājumiem, ko iekārt svēt-
ku eglē laukumā pie Inčukalna tautas nama.

Bez ziemas sajūtas it kā varētu 
mierīgi izdzīvot... ja dzīvotu Āfrikā. 
Tomēr esam raduši pie mazumiņa 
sniega un sala, kas dod pārliecību 
par to, ka viss ir kārtībā vismaz ar 
dabu. Tādēļ, lai arī kā, ir cilvēki, kas 
ilgojas pēc baltas pasaules visap-
kārt. Decembris jau pagājis, pilnīgi 
nemanot, nesot sev līdzi gūzmu ie-
spaidu, pārdomu un jaunu notikumu. 

Ievērojot tradīcijas, Inčukalna tau-
tas nams katru nedēļas nogali gai-
dīja apmeklētājus. Pirmajā adventa 
svētdienā 1. decembrī ar “Ziemas 
vakara” dziesmām klausītājus sveica 
Andris Daņiļenko, Vita Balčunaite un 
pianists Anatolijs Livča. Ar šo koncer-
tu atnāca svētku gaidīšanas sajūta, 
miers un Ziemassvētku noskaņas.

Nākamās nedēļas nogalē 7. de-
cembrī pie tautas nama blakus bērnu 
laukumam ar dziesmām, rotaļām un 
Rūķa palīdzību iededzām novada 
svētku eglīti. Beidzot arī mūsu ilgi 
gaidītais sniegs ar lielām, pūkainām 
pārslām noklāja visu pasauli un radīja 
svētku prieku. Šis vakars bija īpašs, jo 
pēc svētku egles iedegšanas tautas 
namā vēl gaidīja Inčukalna mākslas 
kopas dalībnieku izstādes atklāša-
na un tradicionālā “Vilku mēneša 
sadancošanās”. Izstādē “Baltā pa-
saule” 18 mākslinieku darbos – Jāņa 
Zvirbuļa, Alberta Osīša, Borisa Samu-
sa, Valijas Balodes, Daces Saulītes, 
Silvijas Aueres un Aijas Ausējas-Ru-
dzītes gleznās, Vitas Ošas fotogrāfi-
jās, Jolantas Bodnieces grafikās, Ilzes 
Kopmanes un Ivetas Rozentāles cim-
dos, zeķēs, Maijas Bāguntes izšuvu-
mos, Ritas Balodes, Lienes Vanagas 

un Līvijas Pētersones tamborējumos, 
Birutas Cīrules mezglojumos un ori-
gami pārslās, ko veidoja Kornēlija un 
Leons Kiščenko kopdarbā, atspoguļo-
jas baltas domas, cerības un miers. To 
visu tautas namā varēsim baudīt un 
apskatīt līdz 10. februārim. Pēc izstā-
des atklāšanas skatītājus iepriecināja 
deviņi deju kolektīvi, kas nu jau devī-
to reizi satikās uz sadancošanos. Arī 
šogad pie mūsu deju kolektīva “VIRŠI” 
un tā vadītāja Andra Briņķa ciemos 
bija atbraukuši VPDK “OGLĪTE”, va-
dītājs Jānis Marcinkēvičs, VPDK “CĪ-
PARS”, vadītāja Aija Šrādere, VPDK 

“RĒVELE”, vadītājs Raimonds Dzin-
tars, deju ansamblis (DA) “PĒRLE”, 
vadītājs Raimonds Dzintars, VPDK 

“SADANCIS”, vadītāja Marita Riek-
sta-Krivjonoka. Bet mājinieki – inču-
kalnieši – bija pārstāvēti ar vidējās 
paaudzes deju kolektīvu, labāko gadu 
deju kopu un jauniešu deju kolektīvu 
(visiem viens nosaukums “Virši”) And-
ra Briņķa vadībā un pirmsskolas deju 
kolektīvu “Minka”, ko vada Līga Dom-
brovska. Tas bija krāsains, daudzvei-
dīgs, sirsnīgs un pozitīvas enerģijas 
piesātināts piedzīvojums. Pēc koncer-
ta kopīgajā ballītē dalībnieki turpinā-
ja dejot atpūtas režīmā – aizmirsās 
nogurums un darba nedēļas spriedze. 
Tātad nākamie dejotājiem būs jau ju-
bilejas pasākumi – Inčukalna 5. Deju 
svētki 17. maijā un 10. “Vilku mēneša 
sadancošanās” decembrī. 

Trešajā adventā 15. decembrī visi 
tika aicināti uz Ziemassvētku gada-
tirgu, uz kuru atlēcis bija saimnieces 
Līgas “zaķis” un līdzēja tirgotājiem 
andelē, bet pircējiem iegādāties to 
pašu vērtīgāko pašmāju preci (medu, 

piparkūkas, “Skrīveru” saldumus, 
pupiņas un zirņus, dzijas, pašmāju 
vīnu un arī Inčukalna invalīdu bied-
rības čaklo roku darbiņus: cimdus, 
zeķes, grīdceliņus, sedziņas un vēl 
citus jaukus un derīgus rokdarbus). 
Tautas namā darbojās rūķu darbnī-
ca bērniem, kur varēja savām rokām 
izveidot apsveikuma kartītes Zie-
massvētkos, mazas dāvaniņas un ne-
lielus pārsteigumus. Līnijdeju bērnu 
un jauniešu grupa iejutās rūķu tēlos 
un pārsteidza ar koncertu, ko noslē-
dza latviešu animācijas filmu pro-
gramma “Dzērvenītes sniegā”, kamēr 
pie svētku egles domubiedri lielajā 
grāpī virs kārtīga ugunskura savārīja 
gardu spēka putru visiem, kas izsal-
kuši un nosaluši. To varēja nobaudīt 

pret nelielu ziedojumu Inčukalna 
invalīdu biedrībai. Paldies visiem 
par atbalstu! Kopā mūsu invalīdu 
biedrībai (pateicoties rokdarbu pir-
cējiem un putras ēdējiem) saziedots 
nedaudz vairāk kā 90 latu, kas tiks 
izlietoti “Mūsmāju” kurināmā iegādei.

Ceturtā adventa priekšvakarā  
20. decembrī klausītājiem Ziemas-
svētku un Jaungada noskaņas rast 
palīdzēja Inčukalna mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi, pamatsko-
las meitenes ar dzejoļiem, senioru 
koris “Atblāzma” diriģentes Ņinas 
Kiršteinas vadībā un jauktais koris 

“Mežābele” diriģenta Vitaļa Kikusta 
vadībā ar dziesmām kopīgā koncertā 

“Ziemassvētku sapnis”. Kopā izde-
vās uzburt gan Ziemassvētku gaidī-

šanas noskaņu, gan sajūtu, ka svētki 
ir gluži blakus.

Bez sniega, kas priecēja mūs ti-
kai dažas dienas, pagāja viss Zie-
massvētku laiks. Ir izdegusi pēdējā 
svecīte adventa vainagā, saņemtas 
dāvaniņas, izteikti laba vēlējumi, un 
labas domas virmo gaisā. Palikusi 
vien eglītes un svecīšu smarža mājās, 
atmiņā vēl ilgi paliks labie vārdi, ko 
sakām cits citam šajās dienās. Otra-
jos Ziemassvētkos 26. decembrī tau-
tas namā kopā ar Sienāzi, viņa meža 
draugiem un Salatēvu jampadraci tai-
sīja mazie inčukalnieši ikgadējā Eglī-
tē – gāja rotaļās, dziedāja, deklamēja 
dzejolīšus, saņēma dāvaniņas, ko bija 
sarūpējusi Inčukalna novada dome. 
Arī šie svētki mazajiem bija gaidīti un 
nopelnīti. 

Gadumijā aicinājām ļaudis iznākt 
no mājām, pulcēties pie lielās egles, 
kopīgi vēlot cits citam laimes un klau-
soties novada priekšsēdētāja Aiva-
ra Nalivaiko uzrunu, pavadīt veco 
2013. un iesākt jauno 2014. gadu 
pozitīvu domu gaisotnē. Prieks par 
to, ka atnācāt un bijām visi kopā! 
Paldies budēļiem par rotaļām, čigā-
nietēm, kuras pareģoja tikai labu, un 
Laimes lācim par pilnajām loterijas 
lozēm – lai tā būtu arī dzīvē. Pēdējā 
tikšanās aizgājušajā gadā ar Salaveci 
bija jautra un aizkustinoša – jo daudzi 
bērni, nopietni skatoties acīs, vēlēja 
klātesošajiem laimes un jautāja par 
vecīša plāniem jaunajā gadā, nemaz 
nemēģinot saprast, kas īsti slēpjas 
aiz bārdas un zem sarkanās cepures.

Novēlam saglabāt šo brīnišķīgo 
kopības izjūtu, pozitīvo attieksmi ci-
tam pret citu, vēlēšanos ievērot labo 
cilvēkos, kopā priecāties un arī pa-
šiem būt radošiem RADĪTĀJIEM! Lai 
baltā sniega sajūtu mums aizvieto 
baltas domas! Laimīgu visiem jauno 
gadu!

Jūsu Inčukalna tautas nams  

Pietrūkst sniega, sala un ziemas sajūtu, 
bet ir gana prieka, cerību un miera
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Pirmsskolas deju kolektīva „Minka” mazie dejotāji apņēmības un prieka pilni pirms 
uzstāšanās vilku mēneša koncertā.
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Domes priekšsēdētājs vēl veiksmi un prieku 2014.gadā vi-
siem klātesošajiem

Paldies budēļiem, kuri pavadīja veco 2013. un sagaidīja jauno 
2014. gadu kopā ar citiem inčukalniešiem.
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Materiālus apkopojusi Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu sa-
gatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mū-
kusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada 
Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas preci-
zitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un 
reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Šoreiz “Novada Vēstis” devās 
iepazīt jauno PII “MINKA” vadītā-
ju Indru Podziņu, kura jau iepriekš 
bijusi saistīta ar Inčukalnu. Inter-
vijā lasiet par Indras saistību ar 
Inčukalnu, par darbu ar bērniem 
un plāniem jaunajam 2014. gadam. 

Pastāstiet, lūdzu, no kurienes 
esat?

Pēdējos desmit gadus saucu sevi 
par siguldieti. Dzimusi Rīgā, bet ap-
zināto bērnības daļu pavadīju Stā-
merienas pusē, kur joprojām dzīvo 
mana mamma. Inčukalns ir tik ne-
tālu no Siguldas, ka pat nepamanīju, 
kā nokļuvu pie jums.

Kas jūsu dzīvei piešķir vērtību?
Šis ir bezgalīgais jautājums, jo 

cilvēks visu laiku ir attīstībā, un 
arī vērtību sistēma nemitīgi papil-
dinās. No tādām nemainīgām vērtī-
bām dzīvē varu minēt savu ģimeni, 
saskarsmi ar līdzcilvēkiem, dabu. 
Spēju ikdienā saskatīt pozitīvo sev 
apkārt. 

Inčukalna pusē esat nesen vai 
arī iepriekš gadījies šeit ciemo-
ties? Kāds jums šķiet Inčukalns?

Līdz šim Inčukalnu vairāk biju 
iepazinusi, strādājot Valsts policijā 
par nepilngadīgo lietu inspektori. 

Tad arī aizsākās sadarbība ar Inču-
kalna pamatskolu, Vangažu vidus-
skolu, sociālo dienestu un bāriņ-
tiesu. Šobrīd nevaru teikt, ka esmu 
jau labi iepazinusi Inčukalnu, jo pa 
tumsu atbraucu uz darbu un tumsā 
aizbraucu, taču ceru jau pavisam 
drīz kopā ar bērniem izstaigāt gan 
tuvāko pirmsskolas apkārtni, gan 
iepazīt attālākas Inčukalna vietas. 
Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi iepazīt 
vietu, kur dzīvojam un strādājam, 
lai labāk izprastu cilvēkus, viņu vēl-
mes un vajadzības.

Kādas ir bijušas jūsu darba gai-
tas, pirms kļuvāt par PII “Minka” 
vadītāju?

Visas manas nodarbošanās vai-
rāk vai mazāk ir saistītas ar pe-
dagoģisko darbu: esmu strādājusi 
Rīgā, Āgenskalna pirmskolā par au-
dzinātāju, tad krietns laika posms 
pavadīts Valsts policijā, strādājot 
ar nepilngadīgajām personām, un 
pēdējos divus gadus strādāju Si-
guldas novada Sociālajā dienestā 
darbā ar nepilngadīgajām personām. 
Katrā darbavietā man bija cieša sa-
skarsme ar bērniem, viņu vecākiem 
un dažādām institūcijām. Esmu 
ilgi strādājusi ar sekām, ieguvusi 
daudz atziņu par to, cik ļoti lielā 

mērā mēs – pieaugušie – esam at-
bildīgi par saviem bērniem. Kā mūsu 
aizņemtība, reizēm nevērība vai pār-
prastā brīvības izjūta ietekmē bērnu 
attīstību, saskarsmi ar vienaudžiem...

Kas tieši ir svarīgs darbā ar bēr-
niem?

Pats galvenais – saskatīt kat-
rā bērnā pozitīvo, ļaut viņa garam 
augt. Radīt vidi, sniegt atbalstu, lai 
ikviens bērns noticētu savai varē-
šanai, nebaidītos mēģināt eksperi-
mentēt, analizēt, izdarīt secināju-
mus. Tikai aktīvi darbojoties, bērns 
iegūst tik nepieciešamo pieredzi. 
Ikviena nodarbe bērna vecumā ir 
mērķtiecīga: iepazīt, saprast, ana-
lizēt. Pieaugušā uzdevums ir nevis 
parādīt visu priekšā, bet gan būt 
blakus, atbalstīt un ievirzīt, ja tas 
nepieciešams.

Kas jums sniedz gandarījumu 
šajā darbā?

Viss! Katra diena saskarsmē ar 
bērniem ir neatkārtojama, bērnos ir 
tik daudz pozitīvas enerģijas. Mans 
moto ir šāds: “Kaut katra dvēse-
le, pat viegli pieskārusies manējai, 
gūtu sev kaut ko labu, kaut mazu 
prieka drusciņu, kaut vienu labu 
domu, agrāk neiepazītu iedvesmu, 
kaut daļiņu drosmes laikā, kad sa-

tumst debess. Ticības uzplaiksnī-
jumu, lai pretotos biezējošām ļau-
numa ēnām; vienu vienīgu saules 
staru, lai kliedētu miglu un darītu 
dzīvi skaistāku.” Eliots Dž.
“Minkā” strādājat nepilnus trīs 

mēnešus. Vai esat jau apradusi ar 
darba pienākumiem?

Darbadiena aizskrien vēja spār-
niem, pienākumu ir daudz, taču galā 
tieku. 

Kā esat iejutusies jaunajā ko-
lektīvā?

Esmu iejutusies, kolektīvs ir 
atsaucīgs un draudzīgs. Ceru, ka 
mums kopā izdosies paveikt daudz 
labu darbu.

Kādi ir būtiskākie plāni 
2014. gadam PII “Minka” un Gau-
jas filiālē “Lapsiņa”?

Jaunu velosipēdu jau neizgudro-
sim. Vēlos, lai pedagoģiskā procesa 

centrā tiešām ir bērns, viņa pilnvei-
došanās, attīstība. Mēģināsim vai-
rāk laika veltīt dažādu eksperimen-
tu un pētījumu veikšanai, lai bērni 
iemācītos savas prasmes izmantot 
ikdienas dzīvē. Plānojam vairāk lai-
ka pavadīt svaigā gaisā, būt fiziski 
aktīvi, aicināt vecākus uz dažādiem 
kopīgiem pasākumiem un nodar-
bībām. Iepazīsim tuvāko apkārtni 
un dabā sastopamo. Ir iecerēti arī 
remontdarbi un āra laukumu piln-
veidošana...

Jūsu novēlējums bērniem un 
viņu vecākiem!

Bērni tik īsu laiku ir mazi, bet 
mēs visu laiku steidzamies... No-
vēlu atrast laiku, lai kopā ar bērnu 
priecātos par ikdienu. Lai ikvienam 
bērnam būtu pārliecība, ka vecāki 
viņu mīl un atbalsta tieši tādu, kāds 
viņš ir.  

Snieg sniedziņš pār matiem, bet dvēseles neaizsnieg.
To redzēt var mirdzošos skatos un nerimtībā, kas zied.
/ A.Tomsone/

2014. Inčukalna bibliotēkā
Jaunais gads nāk ar cerībām, sapņiem, vēlējumiem. Mēs savus bibliotēkas 

lasītājus sveicam jaunajā gadā un vēlam, lai piepildās mūsu vislielākā vēlēša-
nās par bibliotēkas paplašināšu. Grāmatu fonds noteikti uzlabosies, jo mēs ļoti 
cenšamies iepriecināt savus uzticīgos lasītājus ar jaukajiem grāmatu jaunumiem. 
Sirsnīgi pateicamies visiem tiem Inčukalna iedzīvotājiem, kuri dāvina grāmatas 
bibliotēkai, bet sevišķi Mucenieku ģimenei par daudzām skaistām, interesantām 
grāmatām. Paldies arī visiem, kuri nodod makulatūru, piepildot konteinerus pie 
bibliotēkas. Paldies visiem mūsu lasītājiem, kuri savlaicīgi apmeklē bibliotēku, 
laikus nodod grāmatas vai pagarina lietošanas termiņu pa telefonu vai internetā. 
Mēs cenšamies izsniegt jūsu pasūtītās – pierakstītās rindā grāmatas, bet jūs cen-
šaties savlaicīgi tās saņemt, lai rinda ātrāk virzās un lasītāji ātrāk tiek pie iemīļo-
tās grāmatas. Nav aizmirsti arī Gaujas iedzīvotāji – nāciet, atkal jauns pievedums!

Šoreiz atkal jūs gaida grāmatu jaunumi: L. Blaua “Jānis Stradiņš. Ceļš cauri 
laikiem”,  B. Grilla jaunais darbs “Dzimis, lai izdzīvotu” – izdzīvošanas paņēmie-
ni zemeslodes bīstamākajās vietās, P. Meila romānā “Viesnīca Pastis” netrūkst 
dēku un intrigu, romantikas, spilgtu raksturu, humora. S. Berija romāni ir tul-
koti četrdesmit valodās un pārdoti vairāk nekā piecdesmit valstīs – šoreiz jūsu 
vērtēšanai romāns “Karaļa viltība”. F. Gregorija lieliskais romāns par karalisko 
ģimeni “Baltā princese”. Daudzus lasītājus, kuri skatās TV seriālu “Uguns-
grēks”, iepriecinās I. Jērumas grāmata par jauko aktrisi Ilzi Vazdiku “Saldā ka-
torga”. Valdzinošs, noslēpumains un intriģējošs ir K. Tesaro romāns “Smaržu 

kolekcionārs”. Ļoti 
daudz interesantu 
grāmatu gaida bēr-
nus un jauniešus. 
Nāciet! Visi atradī-
siet sev interesan-
tu lasāmvielu. Jūs 
gaida arī bagāts 
žurnālu klāsts. Bib-
liotēkā var veikt ko-
pēšanu, printēšanu, 
var sūtīt faksu, var 
izmantot bezmak-
sas internetu.

M. Aleksejeva  

Tuvojoties gadumijai, sezonas 
aktualitāte ir dažādu uguņojošu 
un sprāgstošu priekšmetu lieto-
šana. Tādēļ, lai izglītotu un infor-
mētu jaunatni par iespējamiem 
riskiem, Reģionālā pašvaldības 
policija (RPP) sadarbībā ar SIA 

“Rīgas pirotehnika” organizēja 
lekciju ciklu Inčukalna novada 
skolās.

Lekcijas norisinājās Vangažu 
vidusskolā un Inčukalna pamat-
skolā. Reģionālās pašvaldības 
policijas inspektore un “Rīgas pi-
rotehnikas” pārstāvji stāstīja par 
pirotehnikas lietošanu, drošības 
pasākumiem un bīstamību, par 
likumdošanu, kas regulē tirdz-
niecību, kā arī demonstrēja dažus 
no jauniešu vidū pazīstamiem pi-
rotehnikas paraugiem: petardes, 
kasetes, strūklaku, ufo un citus.

Reģionālā pašvaldības policija 
regulāri rīko preventīvus un izglī-
tojošus pasākumus, lai veicinātu 
savstarpēju sadarbību ar iedzīvo-
tājiem un informētu par tradici-
onāliem riskiem bērnu drošībā.

Mums rūp jūsu drošība! 

BŪSIM BĒRNIEM BLAKUS UN 
ATBALSTĪSIM VIŅUS
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Policija izglīto 
skolēnus par 
drošību,  
lietojot  
pirotehniku

Skolēniem skolas iekšpagalmā tiek demonstrēta droša pirotehnikas lietošana.
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• Atbalstīt II Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkursa stīgu instrumentu spēles 
audzēkņiem organizēšanu.

• Piešķirt Inčukalna novada veterānu fut-
bola komandai finansiālu atbalstu dalī-
bas maksas segšanai, lai varētu piedalī-
ties kārtējā Vidzemes atklātajā veterānu 
līgas ziemas čempionātā futbolā telpās.

• Atbrīvot deputātu Sergeju Gorčinski no 
Attīstības, rūpniecības un lauksaimnie-
cības jautājumu komitejas locekļa pie-
nākumu pildīšanas.

• Segt viena dzīvokļa parādu par gāzi un 
gāzes pieslēguma atjaunošanas izmak-
sas vai pēc AS “Latvijas gāze” izrakstītā 
rēķina.

• Atcelt nodokļu atbalsta pasākumu vie-
nai personai nekustamā īpašuma nodok-
ļa NAP maksājumam.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma «Mazās 
Beverīnas», Krustiņos, Inčukalna pagas-
tā, Inčukalna novadā izsoles nosacīto 
sākuma cenu LVL 1550,– un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

• Atļaut iegādāties un uzstādīt sporta 
kompleksā 8-vietīgu tvaika kabīni.

• Piedzīt no uzņēmuma nodokļu parādu 
par īpašumu, kā arī nokavējuma naudu.

• Piedzīt no vienas personas nodokļu pa-
rādu par īpašumu, kā arī nokavējuma 
naudu.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma Plān-
upes ielā 27, Inčukalna pagastā, In-
čukalna novadā izsoles nosacīto sā-
kuma cenu LVL 5700,– un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

• Atļaut iegādāties zemi diviem nepil-
soņiem.

• Slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem 
gadiem ar vienu personu par mazdār-
ziņa izmantošanu.

• Pārtraukt zemes nomas līgumu ar vie-
nu personu.

• Neuzņemt dzīvokļu rindā vienu perso-
nu.

• Uzņemt sociālo dzīvokļu rindā vienu 
personu.

• Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kār-
tas grupā divas personas.

• Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu trim 
dzīvokļiem.

• Izīrēt divus sociālos dzīvokļus.
• Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgu-

mu ar vienu personu.
• Anulēt ziņas par sešu personu dekla-

rēto dzīves vietu.
• Nepagarināt sociālā dzīvokļa īres lī-

gumu ar vienu personu.

Visi domes lēmumi apskatāmi  
mājaslapā  

www.incukalns.lv. 

• Поддержать организацию II конкур-
са музыкальных школ малых городов 
и сельских музыкальных школ для 
воспитанников, обучающихся игре на 
струнных инструментах.

• Оказать команде ветеранов футбола 
Инчукалнского края финансовую под-
держку для покрытия платы за учас-
тие в очередном открытом зимнем 
чемпионате лиги ветеранов Видземе 
по футболу в помещениях.

• Освободить депутата Сергея Горчин-
ского от выполнения обязанностей 
члена Комитета по вопросам развития, 
промышленности и сельского хозяй-
ства.

• Покрыть долг за газ и расходы по воз-
обновлению подключения газа одной 
квартиры или по счету, выписанному 
АО «Latvijas gāze».

• Отменить мероприятие налоговой 
поддержки для одного лица в отно-
шении платежа в рамках этого ме-
роприятия по налогу на недвижимое 
имущество.

• Утвердить условную начальную цену 
аукциона по продаже недвижимого 
имущества «Mazās Beverīnas», Кру-
стини, Инсукалнская волость, Инсу-
калнский край, в размере LVL 1550,- и 
утвердить правила аукциона.

• Разрешить приобретение и установку 
в спортивном комплексе 8-местной 
паровой кабины.

• Взыскать с предприятия налоговую 
задолженность по имуществу, а также 
пеню за задержку.

• Взыскать с одного лица налоговую 
задолженность по имуществу, а так-
же пеню за задержку.

• Утвердить условную начальную 
цену аукциона по продаже не-
движимого имущества по адресу 
ул. Планупес 27, Инсукалнская во-
лость, Инсукалнский край, в размере 
LVL 5700,- и утвердить правила аук-
циона.

• Разрешить приобретение земли 
двум негражданам.

• Заключить договор об аренде зем-
ли с одним лицом на пять лет на ис-
пользование небольшого сада.

• Прервать договор об аренде земли с 
одним лицом.

• Не принимать в квартирную очередь 
одно лицо.

• Принять в очередь на социальные 
квартиры одно лицо.

• Не принимать в первоочередную 
группу квартирной очереди двух лиц.

• Присвоить статус социальной квар-
тиры трем квартирам.

• Сдать в аренду две социальные 
квартиры.

• Продлить договор аренды жилого 
помещения с одним лицом.

• Аннулировать сведения о деклари-
рованном месте жительства шести 
лиц.

• Не продлевать договор аренды со-
циальной квартиры с одним лицом.

Со всеми решениями думы можно ознако-
миться на веб-сайте www.incukalns.lv. 

Domes svarīgākie lēmumi 
decembrī

Важнейшие решения 
думы в декабре

NOVADA VĒSTIS

SLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek pārdots Inčukalna novada 

domei piederošais nekustamais īpašums – neapbūvēts zemes gabals, kas ir starp-
gabals, «Mazās Beverīnas», kas sastāv no divām vienībām: kad. nr. 8064 002 0433, 
315 m2 platībā, un kad. nr. 8064 002 0673, 553 m2 platībā, kas atrodas Krustiņos, 
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā un reģistrēts Inčukalna pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr.1000 00525621.

Ar izsoles noteikumiem varēs iepazīties
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 

no informācijas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 31. janvāra plkst. 14.00.

Izsoles objekta apskates vieta un laiks
Iepazīties ar objektu iespējams darbdienās, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna 

novada domes izpilddirektoru O. Kalniņu pa tālruni 29432381 vai 67977381.

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks
Dalībniekiem jāreģistrējas izsolei Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukal-

nā, ne vēlāk kā līdz 31.01.2014. plkst.14.00. Izsole notiks 2014. gada 31. janvārī plkst. 
14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.

Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – Ls 1550,- (viens tūkstotis pieci simti 

piecdesmit latu un 00 santīmu)/EUR 2205,45 (divi tūkstoši divi simti pieci eiro un 45 
centi).

Izsoles mērķis ir pārdot augstāk minēto pašvaldības īpašumu par maksimāli lie-
lāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās ar mutiskās izsoles metodi.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir, Ls 155,-(viens simts piec-
desmit pieci lati un 00 santīmi)/EUR 220,55 (divi simti divdesmit eiro un 55 centi) 
un dalības maksa Ls 50,- (piecdesmit latu un 00 santīmu)/EUR 71,14 (septiņdes-
mit viens eiro un 14 centu) apmērā, iemaksājams līdz 2014. gada 31. janvāra plkst. 
14.00 Inčukalna novada domes kontā: SEB banka, Siguldas filiāle, Norēķinu konta  
Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ. nr. 90000068337, vai iemaksā-
jot Inčukalna novada domes kasē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.

Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli, soļa apmērs – Ls 77,50 (EUR 110,27)

Samaksas kārtība
Samaksa veicama eiro – 14 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

SLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek pārdots Inčukalna novada do-

mei piederošais nekustamais īpašums – Plānupes ielā 27, Inčukalnā, kas sastāv no 
zemes gabala 0,3055 ha platībā ar kadastra Nr. 8064 006 0706, un noliktavas ēka 
ar kadastra Nr. 8064 006 0706 001, 468,4 m2 – sliktā (avārijas) tehniskā stāvoklī. 
Īpašuma apgrūtinājumi – ceļa servitūts 6 m, 0,03 km (0,018 ha).

Ar izsoles noteikumiem varēs iepazīties
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 

no informācijas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 07. februāra plkst. 14.00.

Izsoles objekta apskates vieta un laiks
Iepazīties ar objektu iespējams darbdienās, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna 

novada domes izpilddirektoru O. Kalniņu pa tālruni 29432381 vai 67977381.

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks
Dalībniekiem jāreģistrējas izsolei Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inču-

kalnā, ne vēlāk kā līdz 07.02.2014. plkst.14.00. Izsole notiks 2014. gada 07. februārī 
plkst. 14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.

Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 5700,- LVL (pieci tūkstoši septiņi simti 

latu un 00 santīmu)/EUR 8110,37(astoņi tūkstoši viens simts desmit eiro un 37 centi).

Izsoles mērķis ir pārdot augstāk minēto pašvaldības īpašumu par maksimāli lie-
lāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās ar mutiskās izsoles metodi.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir, Ls 570,- (pieci simti sep-
tiņdesmit latu un 00 santīmu)/EUR 811,04 (astoņi simti vienpadsmit eiro un 04 centi) 
un dalības maksa Ls 50,- (piecdesmit latu un 00 santīmu)/EUR 71,14 (septiņdes-
mit viens eiro un 14 centu) apmērā, iemaksājams līdz 2014. gada 07. februāra plkst. 
14.00 Inčukalna novada domes kontā: SEB banka, Siguldas filiāle, Norēķinu konta  
Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ. nr. 90000068337, vai iemaksā-
jot Inčukalna novada domes kasē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.

Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli, soļa apmērs – Ls 285,- (EUR 405,52)

Samaksas kārtība
Samaksa veicama eiro – 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par 

izsoles rezultātu apstiprināšanu.
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Balstoties uz likuma “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 3. pantu (1), 
Inčukalna novada dome 18.09.2013. 
ir pieņēmusi pašvaldības saisto-
šos noteikumus Nr. 16/2013 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanu zemei un dzīvojamo 
ēku palīgēkām Inčukalna novadā 
2014. gadā”. 

Šie saistošie noteikumi paredz 
šādas nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes zemei 2014. gadā:

- 1% no zemes kadastrālās vēr-
tības Inčukalna novadā deklarēta-
jām personām un Inčukalna nova-
dā reģistrētiem uzņēmumiem (uz 
01.01.2014.);

- 1,5% fiziskām personām, kuras 
nav deklarētas Inčukalna novadā, 
uzņēmumiem, kas nav reģistrēti 
Inčukalna novadā (uz 01.01.2014.).

Neaplikt ar nekustamā īpašu-
ma nodokli dzīvojamo ēku palī-
gēkas, izņemot garāžas. (Likuma 
normas neparedz pašvaldībai ie-
spējas lemt par garāžu neaplikša-
nu ar nekustamā īpašuma nodokli).

Likuma “Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” 3. pants (1) nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa lik-
mes ēkām – dzīvojamajām mājām, 
daudzdzīvokļu mājām (to daļām) 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav 
sadalītas dzīvokļu īpašumos, ne-
dzīvojamo ēku daļām, kuru funk-
cionālā izmantošana ir dzīvošana 
un kuras (kuru daļas) netiek iz-
mantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai: 

• 0,2 procenti no kadastrālās 
vērtības, kas nepārsniedz 
40 000 latu; 

• 0,4 procenti no kadastrālās 
vērtības daļas, kas pār-
sniedz 40 000 latu, bet ne-
pārsniedz 75 000 latu;

• 0,6 procenti no kadastrālās 
vērtības daļas, kas pār-
sniedz 75 000 latu;

• 1,5 procenti no nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtī-
bas ēkām vai to daļām, kas 
tiek izmantotas saimniecis-
kās darbības veikšanai un 
inženierbūvēm.

Ar nekustamā īpašuma nodokļa 
papildlikmi 1,5 procentu apmērā 
apliek neapstrādātu lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi, izņemot 

zemi, kuras platība nepārsniedz vie-
nu hektāru vai kurai normatīvajos 
aktos ir noteikti lauksaimnieciskās 
darbības ierobežojumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
taksācijas periods ir kalendārais 
gads.

Atvieglojumi nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem 
(5. pants)
1. Valsts noteiktie NĪN atvieglo-

jumi
• Politiski represētajām per-

sonām – 50% nodokļa at-
vieglojums par zemi un ēkām, 
kas netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai 
un ir īpašumā vairāk nekā 
piecus gadus;

• 90% nodokļa atvieglojumi 
par mājokli un mājoklim pie-
krītošo zemi, kas netiek iz-
mantota saimnieciskās dar-
bības veikšanai, personām, 
kurām ir piešķirts trūcīgās 
personas statuss;

• daudzbērnu ģimenēm – 50% 
par mājokli un mājoklim pie-
krītošo zemi.

2. Pašvaldības noteiktie NĪN at-
vieglojumi, kas tiek apstiprināti 
Inčukalna novada domes sais-
tošajos noteikumos. Lai iegūtu 
šos atvieglojumus, atvieglojumu 
saņēmējam jāvēršas pašvaldībā 
ar motivētu iesniegumu, pievie-
nojot iesniegumam nepieciešamo 
dokumentu kopijas. Atviegloju-
mi pēc Inčukalna novada domes 
saistošajiem noteikumiem tiek 
piešķirti uz tekošo gadu tām fi-
ziskajām personām, kuras dzīves-
vietu deklarējušas savā īpašumā.
Pašvaldības noteiktie atvieg-

lojumi fiziskām personām par mā-
jokli un mājoklim piekrītošo zemi:

1. 1. un 2. grupas invalīdiem – 
zemes īpašniekiem, lietotā-
jiem 70%;

2. ģimenēm ar bērnu vai laulā-
to 1. un 2. grupas invalīdu – 
50%;

3. maznodrošinātajām perso-
nām – 50%.

Atlaides piešķiramas tikai tiem 
zemes īpašniekiem un valdītājiem, 
kuru zemes īpašums nav iznomāts 
citam lietotājam un uz kuru zemes 
netiek veikta saimnieciskā darbība.

Kārtība, kādā maksātājs var 
saņemt nodokļa atvieglojumus

Nodokļa maksātājam jāiesniedz 
Inčukalna novada domē motivēts 
iesniegums par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu piešķir-
šanu. Nepieciešamie dokumenti 
atvieglojumu saņemšanai:

• VDEĀK invaliditātes izzi-
ņas kopija (paša īpašnieka, 
lietotāja, bērnu vai laulā-
to);

• politiski represētā apliecī-
bas kopija;

• deklarētās dzīvesvietas iz-
ziņa (par nepieciešamajām 
personām);

• Sociālā dienesta izziņas 
kopija par maznodrošinā-
tās personas statusu. 

Iesniegumi par NĪN atlaidēm ie-
sniedzami līdz tekošā gada 1. jū-
lijam.

Inčukalna novada domes sais-
tošie noteikumi Nr.17/2009., kas 
apstiprināti 16.12.2009., ar pa-
pildinājumiem ir publicēti Inču-
kalna novada domes mājaslapā  
www.incukalns.lv.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumi tiek izsūtīti uz maksā-
tāja deklarēto dzīvesvietas adresi 
vai norādīto e-pastu līdz kārtējā 
gada 20. martam. Ja nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs vē-
las nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumu saņemt nevis pa pas-
tu, bet elektroniski, to iespējams 
izdarīt šādi. Portālā www.epakal-
pojumi.lv ir izveidota sadaļa, kurā 
nodokļa maksātājs var pieteikties 
saņemt maksāšanas paziņojumu 
pa e-pastu. To var izdarīt arī, NĪN 
maksātājam iesniedzot pašval-
dībā iesniegumu, kurā norādīta  
e-pasta adrese, uz kuru jāsūta 
NĪN paziņojums. 

Inčukalna novada domes no-
dokļu inspektores Inas Zvirbules 
apmeklētāju pieņemšanas laiki:

• Inčukalna novada domē 
pirmdienās (9:00–12:00, 
13:00–19:00); ceturtdie-
nās (8:00–12:00, 13:00–
18:00), tālrunis 67977108

• Vangažu pilsētas pār-
valdē trešdienās (8:00–
12:00, 13:00–17:00), tāl-
runis 67995840  

AR KĀDĀM PĀRMAIŅĀM 
MŪS SAGAIDA JAUNAIS 
GADS

Pagājušā gada nogalē galvaspilsētas ministru kabinetos notika karstas 
sarunas un tika pieņemti lieli lēmumi, kas mūs vai kādu no mūsu tuvinie-
kiem sāka ietekmēt no šā gada 1. janvāra. Pieņemtie lēmumi par “pareizāko” 
darbaspēka nodokļu samazināšanas un dzimstības veicināšanas modeli jau 
drīzumā atstās vairāk vai mazāk jūtamas sekas ikviena darba ņēmēja un 
darba devēja, kā arī jauno vecāku un pensionāru dzīvē.

Darba alga
Saeima veikusi vairākas būtiskas izmaiņas likumos, kas no šā gada 1. jan-

vāra ietekmēs ienākumus lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju.
• Minimālā darba alga tiek pacelta. Šogad tā ir 320 eiro/225 lati. Ja 

salīdzina ar 2013. gadu, tad minimālā alga pieaugusi par 25 latiem.
• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis paliek iepriekšējā gada līmenī – 24%.
• Neapliekamais minimums tiek pacelts līdz 75 eiro/52,71 latam. 

2013. gadā tas bija 45 lati.
• Atvieglojums par apgādībā esošu personu arī tiek pacelts līdz 

165 eiro/155,96 latiem. 2013. gada otrajā pusē tas bija 80 latu.
• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējiem 

tiek samazinātas no 24,09% līdz 23,59%.
• Arī darba ņēmējiem šī iemaksa tiek samazināta no 11% līdz 10,5%.

Pabalsti
Jaunajiem vecākiem jāatceras, ka izmaiņas, kas vecākiem dos iespēju iz-

vēlēties tā dēvēto māmiņalgu saņemšanas laiku un tās apmēru, pilnā apjo-
mā stāsies spēkā no 2014. gada 1. oktobra.

• Bērnu kopšanas jeb vecāku pabalsts pieaug līdz 171 eiro/120,18 la-
tiem. 2013. gadā tas bija 100 latu.

• Svarīgi ir atcerēties, ka no 2014. gada 1. oktobra būs spēkā arī jauna 
vecāku pabalsta aprēķina sistēma.

• Uzturlīdzekļu garantiju fonda maksājums par bērniem (0–7 gadi) būs 
71,14 eiro/50 latu iepriekšējo 35 latu vietā. Savukārt par bērniem 
vecumā no 7 līdz 18 gadiem būs 78,26 eiro/55 lati iepriekšējo 40 latu 
vietā.

• Tiem, kas iecerējuši doties vecuma pensijā, jārēķinās, ka tagad pen-
sionēšanās vecums ir par trim mēnešiem lielāks nekā vecajā gadā. 
Līdz 2025. gada 1. janvārī tas būs 65 gadi.

• Minimālais apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas saņemšanai 
no 2014. gada 1. janvāra ir 15 gadu. Savukārt 2025. gadā tas būs 
20 gadu.

• No 2014. gada 1. janvāra spēkā stājas arī pērnvasar pieņemtie Ci-
villikuma grozījumi, kas noteic, ka līgumsoda un likumisko procentu 
apmērs nedrīkst pārsniegt 10% no pamatparāda vai galvenās sais-
tības apmēra.

• Tāpat spēkā stāsies Alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumi, 
kas noteic, ka pašapkalpošanās veikalos alkoholiskie dzērieni, izņe-
mot alu, kuros spirta saturs pārsniedz 5,8 tilpumprocentus, jāizvieto 
nodalītā zonā vai arī grādīgo dziru mazumtirdzniecība organizējama, 
individuāli apkalpojot katru pircēju. Alkoholisko dzērienu tirdzniecī-
bas zonās tirgotājiem jāorganizē nepārtraukta videonovērošana un 
videoierakstīšana.

• No 1. janvāra pieaug akcīzes nodoklis visiem tabakas izstrā-
dājumiem, kā arī nodoklis par tā dēvēto autogāzi – atbilstoši 
2013. gada novembrī pieņemtajiem likuma “Par akcīzes nodokli” 
grozījumiem tas palielināts no 128, 06 eiro līdz 161 eiro par 1000  
kilogramiem.

Materiāls sagatavots pēc likumdošanas dokumentiem  

Iedzīvotāji, kuri norēķinās par patērēto ūdeni un kanalizācijas novadīšanas pakalpoju-
miem pēc ūdensskaitītāja rādījumiem.

Pakalpojuma sniegšanas veids Cena par 1m3 ar PVN, Ls Cena par 1 m3 ar PVN, EUR

Ūdens apgāde 0,93 1,33

Kanalizācijas novadīšana 0,94 1,34

Kopā 1,87 2,67

Iedzīvotāji, kuri norēķinās par patērēto ūdeni un kanalizācijas novadīšanas pakalpoju-
miem pēc dzīvesvietā deklarēto personu skaita.

Pakalpojuma sniegšanas veids Cena par 1 pers. ar PVN, Ls Cena par 1 pers. ar PVN, EUR

Ūdens apgāde 2,84 4,04

Kanalizācijas novadīšana 2,87 4,08

Kopā 5,71 8,12

PSIA “VANGAŽU AVOTS” paziņo, ka ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu 
Nr. 188. no 2013. gada 1. decembra tiek mainīti ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu 
tarifi Inčukalna pagastā.

Par nekustamā īpašuma  
nodokļa likmēm 2014. gadā
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2013. gada 3. aprīlī tika nosvi-
nēta Reģionālās pašvaldības po-
licijas Inčukalna novada nodaļas 
viena gada jubileja. Nešaubīgi 
var teikt, ka pašvaldības policija 
mūsu novadā ir iestrādājusies, un 
arī sadarbība ar pašvaldību un 
iedzīvotājiem vērtējama kā pozi-
tīva.

Ir atlikuši tikai pāris mēneši, 
kad tiks svinēta otrā dzimšanas 
diena. Gads ir paskrējis, un par 
pašvaldības policijas padarīto 
varam uzzināt ne tikai no publis-
kiem pasākumiem, drošības lekci-
jām skolās, reidiem, bet arī katru 
mēnesi lasīt atskaites par pada-
rīto gan novada laikrakstā, gan 
mājaslapā.

Ar Inčukalna novada nodaļas 
pašvaldības policijas atskaitēm 
varat iepazīties katrā “Novada Vēs-
tis” numurā, tāpēc plašāk gribētos 
atskatīties uz mūsu pašvaldības 
policijas darbiem, kas rit ārpus 
ikdienas pienākumiem, nodrošinot 
sabiedrisko kārtību.

Pašvaldības policija aktīvi rīkoja 
reidus un arī izglītoja jauno paaudzi 
sabiedriskajā kārtībā un norisēs uz 
ceļiem. No 17. jūnija tika ieviestas 
administratīvās soda kvītis par ap-
stāšanos un stāvēšanu neatļautās 
vietās. Augustā tika rīkots pre-
ventīvs reids jauniešiem riteņbrau-
cējiem, kuri arī ikdienā izmanto 
divriteņus. Policisti kopā ar jaunie-
šiem devās kopīgā izbraucienā, lai 
pastāstītu par riteņbraukšanas 
specifiku, demonstrētu pareizas un 
drošas braukšanas iemaņas, kā arī 
lai sniegtu citus padomus. Septem-
brī plašsaziņas līdzekļos izskanēja 
ziņa, ka Vangažos noķerts metāla 
zaglis. Pašvaldības policija to varē-
ja izdarīt, tikai pateicoties acīgam 
un godprātīgam iedzīvotājam, tātad 
kopīga sadarbība ar iedzīvotājiem 
ir ļoti svarīga un noderīga. Lielu 
atsaucību guva pašvaldības polici-
jas rīkotā Drošības diena Vangažos 
septembra pēdējā piektdienā. Uz šo 
Drošības dienu ieradās skolēni arī 
no kaimiņu novadiem, jo vienuviet 
bija apskatāma tehnika no visiem 
Latvijas drošības dienestiem, kā 
arī dažādi paraugdemonstrējumi. 
Līdz ar jaunā mācību gada sākumu 
tika sāktas lekcijas skolās attiecīgi 
gadalaikam un sezonalitātei. Gada 
sākumā tika lasītas lekcijas par 
drošību uz ceļiem. Iestājoties gada 
tumšajam laikam, kopā ar Inčukal-
na pamatskolas skolēnu pašpārval-
di tika vērsta iedzīvotāju uzmanība 
uz atstarotāju lietošanu. Nedrīkst 
arī aizmirst akcijas “Neesi lielceļa 
eņģelis” rīkošanu, kura vienlaikus 
noritēja četros novados. Decembrī 
pirms svētku svinēšanas skolās no-
tika lekcijas par dažādu uguņojošu 
un sprāgstošu priekšmetu lietošanu.

Pirms svētku laika “Novada Vēs-
tu” redakcija sarunājās ar Reģionā-

lās pašvaldības policijas Inčukalna 
novada nodaļas (turpmāk RPP INN) 
priekšnieku Viktoru Dorodnovu.

Kāds ir bijis 2013.gads RPP INN?
Grūti atbildēt uz šo jautājumu. Kā 

izvērtēt policijas darbu? Gada sāku-
mā veidojām plānu, kurā tika iekļauti 
jautājumi, kurus centīsimies risināt. 
Plānu, ko sev noteicām gada sākumā, 
izpildījām, pat mazliet pārpildījām. 
No ārpusplāna padarītā var nosaukt 
lekcijas skolās, tās bija ieplānotas, 
bet mazākā apjomā. Pateicoties ie-
dzīvotāju iniciatīvai, tika rīkoti daži 
reidi, kurus neplānojām gada sā-
kumā. Laikam kopumā mūsu darbs 
jāvērtē Inčukalna iedzīvotājiem. 
Gada laikā esam saņēmuši daudz ie-
sniegumu, tas liecina, ka iedzīvotāji 
mums uzticas un meklē palīdzību vai 
padomu. Arī kritikas bija pietiekami 
daudz, tātad iedzīvotājiem nav vien-
alga, kā mēs strādājam. Ņemot vērā 
kritiku, mēs arī centāmies kaut ko 
mainīt savā darbā.

Kuri, jūsuprāt, jautājumi vēl ie-
dzīvotājiem būtu jāiemāca vai jā-
atgādina drošības un sabiedriskās 
kārtības jomā?

Gribētos, lai iedzīvotāji būtu vēl 
aktīvāki, nevis tikai kā novērotāji 
vai kritiķi, bet paši kopā ar mums 
piedalītos drošības un kārtības jau-
tājumu risināšanā. Skatoties mūsu 
darba statistiku, gribētos atgādināt 
tos jautājumus, ar kuru risināšanu 
mums visbiežāk bija jāsastopas. Tā 
noteikti būtu dzīvnieku turēšanas 
noteikumu ievērošana. Saprotams, 
ka Inčukalnam ir liela lauku teritorija, 
arī apdzīvotajās vietās lielākajā daļā 
ir privātmājas, un gandrīz katrā mājā 
ir viens vai vairāki suņi. Diemžēl suņu 
īpašnieki bieži vien nesaprot, ka viņi 
ir atbildīgi par sava dzīvnieka uz-
vedību, nez kāpēc uzskata, ka tieši 
viņa mīlulis nekad un nevienam neko 
nenodarīs, bet… jāatceras – ja “pēk-
šņi” mīlulis kādam tīšām vai netīšām 
nodara pāri, sekas ir ļoti bēdīgas, 

kā arī šo pārkāpumu nav iespējams 
pārtraukt ar iepriekšēju datumu. 
Tāpat jāmin atstarojošo elementu 
nēsāšana, braukšana reibumā, ceļa 
šķērsošana tam nepiemērotā vietā – 
visi šie pārkāpumi diezgan bieži sa-
stopami Inčukalna novadā. Cilvēkiem 
jāatceras, ka par šo noteikumu ne-
ievērošanu atbildība, iespējams, ir 
daudz lielāka nekā naudassods.

Vēl gribu atgādināt par pārkā-
pumiem, kas saistīti ar nepiln-
gadīgajiem. Jā, mēs kā policijas 

darbinieki cenšamies kopā ar skolu 
izglītot bērnus, lasām lekcijas, ie-
saistām bērnus mūsu reidos un citos 
pasākumos. Mēs izglītojam, skolā 
māca, bet… paliek audzināšana, un 
tas ir vecāku un citu ģimenes locekļu 
pienākums. Diemžēl daudzi vecāki 
vai nu aizmirst par to, vai arī, kas vēl 
bēdīgāk, domā citādi.

Kura no jūsu aktivitātēm, jūsu-
prāt, bijusi visnoderīgākā iedzīvo-
tājiem un kura vislabāk izdevusies 
2013. gadā? Kāpēc?

Vislielākā aktivitāte laikam bija 
Drošības dienā Vangažos. Ceru, ka 
skolēniem patika. Ja runājam par 
visnoderīgāko pasākumu iedzīvotā-
jiem, manuprāt, tās ir lekcijas sko-
lās vai reidi, kuros piedalījās skolēni. 
Reida laikā mēs centāmies pārnest 
fiziski bērnus mūsu pusē, lai viņi 
savām acīm redz, kā ir, kad pie sko-
las viņu vecāki nepareizi novieto 

autotransportu, skolasbiedri nepa-
reizi šķērso ceļu, cik neredzams ir 
cilvēks bez atstarotāja.

Kādi ir plāni 2014. gadam?
Mūsu darba plānu Inčukalna domē 

prezentēsim janvārī–februārī. Bet, 
lai plāns nebūtu vienpusīgs, kurā 
iekļauts tikai mūsu viedoklis un kurš 
būtu izstrādāts tikai no mūsu skatī-
juma, piedāvājam jebkuram Inčukal-
na novada iedzīvotājam izteikt savas 
domas – kurš jautājums, pēc viņu 

domām, būtu jāiekļauj mūsu darba 
plānā. Ja iedzīvotāju aktivitāte būs 
lielāka, mēs varēsim strādāt pilnvēr-
tīgāk.

Novēlējums iedzīvotājiem jau-
najā gadā!

Gribētos novēlēt patīkamu un la-
biem notikumiem bagātu gadu!

“Novada Vēstis” noskaidroja arī 
Inčukalna pamatskolas skolēnu 
pašpārvaldes pārstāvju viedokli 
par sadarbību ar Inčukalna novada 
nodaļu.

Sadarbību ierosināja pašvaldības 
policija. Jau divus gadus tā vēlējās 
sadarboties ar skolēnu pašpārvaldi, 
taču viņiem nebija priekšstata, 
kā sākt sadarbību. Tā aizsākās 
2013. gada oktobra beigās. Pagai-
dām kopā ar pašvaldības policiju ir 
noorganizētas divas lekcijas par dro-
šību. Sarīkojām atstarotāju reidus – 
23. oktobra rītā pie skolas, bet tajā 
pašā vakarā pa visu Inčukalna nova-
du. Decembrī bija pirmssvētku lekcija 
par drošību, rīkojoties ar pirotehniku. 
Nākamajā pusgadā plānots rīkot 
lekcijas par atkarībām un mobingu. 
Plānots rīkot vēl vairākus atstaro-
tāju reidus visiem interesentiem. Uz-
skatām, ka sadarbība ir veiksmīga, jo 
pašpārvaldes dalībniekiem ir prieks 
sadarboties, un skolēnu atsauksmes 
ir labas. Pateicoties sadarbībai ar 
pašvaldības policiju, skolēnu paš-
pārvaldes darbs tagad ir interesants 
un dažāds.

Ance Miķelsone, Anete Zepa

Savukārt Vangažu pilsētas pār-
valdes vadītājs Juris Jakubovskis 
par RPP INN saka tā: “RPP INN 
priekšnieks Viktors Dorodnovs ir 
pretimnākošs, progresīvi domājošs, 
mērens ideālists un patīkams cilvēks. 
Kopš darba uzsākšanas Vangažu pil-
sētas pārvaldē visi jautājumi, kas bi-
juši skaņojami ar pašvaldības polici-
ju, ir atrisināti. Mēs jau varam gribēt, 
lai nekas nenotiek, bet sabiedrība 
ir dažāda, tāpēc ir lietderīgi, ka sa-
biedriskajos pasākumos tiek nodro-
šināta kārtība savu iespēju robežās. 
Manuprāt, cilvēki pašvaldības poli-
ciju Inčukalna novadā ir pieņēmuši 
un tai uzticas. Gribētos vēl ciešāku 
sadarbību jautājumos, kas skar sa-
biedrisko kārtību daudzdzīvokļu īres 
mājā Siguldas ielā 2. Gribētos, lai 
mēs kopā varētu kaut kā (pagaidām 
vēl nezinu, kā) ieviest kārtību šajā 
mājā. Mans novēlējums pašvaldības 
policijai – tā turpināt!

Anete Nolberga  

Reģionālās pašvaldības policijas gada jubilejas svinības Ķekavā. Pirmajā rindā (no 
kreisās): Helēna Brūna, Laura Miklaševiča, Karina Vasjukova, Vika Stalmane. Otrajā 
rindā (no kreisās): Artūrs Naumčiks, Jānis Maizītis, Augusts Popovs, Aivars Nalivai-
ko, Arvīds Blaus, Viktors Dorodnovs, Jāzeps Meikstums.

 Inčukalna pamatskolas skolēni iepazinušies ar AS “Latvijas gāze” Gāzēnu un tagad 
zina, kā rīkoties, sajūtot gāzes smaku telpā.

Jaunieši riteņbraucēji dodas preventīvā veloreidā, lai pastāstītu par riteņbraukšanas specifiku, demonstrētu pareizas un drošas 
braukšanas iemaņas.
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ŽURKA  
(1960; 1972; 1984; 
1996; 2008)

Žurka ir ūdens 
zīme, kamēr Zirgs ir 
uguns zīme. Uguns 

dzēš ūdeni, tamdēļ Žurkām Zirga gadā 
var nebūt pārāk daudz enerģijas jaunu 
lietu uzsākšanai.

Karjera – Zirga gadā Žurku sagaida 
daudz darba. Pienākumi, pienākumi un 
vēlreiz pienākumi. Var nākties strādāt 
virsstundas un apkrauties ar darbiem, 
par kuriem iepriekš pat nebijāt domā-
jis. Tomēr iespējami arī paaugstināju-
mi esošajā darbavietā vai darbs jaunā 
darbavietā.

Nauda – ar naudu šogad jārīkojas 
gudri. Ja Žurka uzvarēs Zirgu, tad tiks 
pie papildu ienākumiem, ja zaudēs – 
var ciest arī finansiālus zaudējumus. 
Viss, kas saistīts ar naudu, rūpīgi jā-
pārdomā un jāizvērtē.

Mīlestība – tie, kas jau atraduši 
savu otro pusīti, šo gadu var izmantot 
attiecību nostiprināšanai, bagātināša-
nai un attīstīšanai. Tās Žurkas, kas vēl 
ir meklējumos, šogad var atrast otro 
pusīti, izmantojot interneta piedāvā-
tās iespējas.

Veselība – galvenais, kam šogad jā-
pievērš uzmanība, ir pilnvērtīgs miegs 
un atpūta, lai atjaunotu darbspējas un 
enerģijas rezerves.

TRUSIS  
(1951; 1963; 1975; 
1987; 1999; 2011)

Zirga gads ir labs 
gads Truša zīmē dzi-
mušajiem. Zirgs var 

pamudināt un iedvesmot Trusi uz jau-
nām lietām un jauniem sasniegumiem.

Karjera – gads lielisks, lai Truši 
vairotu profesionālo izaugsmi ar savu 
talantu. Problēmas risināsies viegli, 
jaunas iespējas un apvāršņu sasnieg-
šana.

Nauda – šogad Trusis var izmantot 
savu talantu, reputāciju un spēju sevi 
parādīt, lai nopelnītu naudu. Protams, 
neiztikt arī bez gudrības un darbaspa-
ra. Vēlams neaizdot naudu draugiem – 
tas var bojāt attiecības. Finansiāli 
gads labs, tomēr nekādus lielus ietau-
pījumus neizdosies uzkrāt.

Mīlestība – vientuļajiem Trušiem 
gads var būt ļoti veiksmīgs, tamdēļ 
vērts padomāt par savu sociālo aktivi-
tāšu pilnveidošanu. Tiem, kas ir attie-
cībās, labs gads, lai domātu un rīkotos 
saistībā ar jaunās paaudzes veidošanu.

Veselība – šogad nedrīkst aizmirst 
par pietiekamu atpūtu un relaksāciju. 
Lai izmantotu visu, ko šis gads var 
nest, veselība jāsaudzē.

ZIRGS  
(1954; 1966; 1978; 
1990; 2002; 2014)

Zirga zīmē dzi-
mušie šo gadu var 
izmantot savā labā, 
tomēr problēma var 

būt pārlieku lielajā slinkumā un tajā, 
ka vairāk paļaujaties uz notiekošo 
nekā ņemat grožus savās rokās.

Karjera – izaicinājumu gads. Var 
rasties sīva konkurence, bet tikai no 
Zirga paša atkarīgs, kā to izmantos un 
vai tā nāks par labu vai sliktu profesio-

nālajai izaugsmei. Lielas darbspējas, ja 
tiks pārvarēts slinkums.

Nauda – naudas lietas ies no rokas. 
Ienākumi būs, taču būs arī izdevumi. 
Naudas aizdošana, sevišķi tuviem cil-
vēkiem, nav laba doma – tas var pama-
tīgi sabojāt attiecības.

Mīlestība – stabiliem pāriem šis var 
būt dažādu pārbaudījumu un satricinā-
jumu gads, taču tie var būt vērtīgi at-
tiecību stiprināšanā un satuvināšanā. 
Brīvie Zirgi šogad nodosies sociālajām 
aktivitātēm, lai meklētu otro pusi, – 
var nākties saskarties ar konkurenci, 
bet tā var būt galvenā jaunu attiecību 
virzītāja.

Veselība – tā šogad gana spēcīga. 
Ja gadīsies saslimt, atkopšanās būs 
ātra un bez problēmām. Vēlams pie-
vērsties fiziskām aktivitātēm, lai vēl 
vairāk stiprinātu organismu.

GAILIS  
(1957; 1969; 1981; 
1993; 2005)

Gaiļiem Zirga 
gads būs veiksmīgs, 
galvenais akcents 

tiek likts uz mīlestību un attiecībām.
Karjera – šogad darba var būt vai-

rāk, taču attiecīgi pieaugs arī darbspē-
jas. Akcents var tikt likts uz attiecībām 
darbā – gan ar kolēģiem, gan priekš-
niecību. Tās vēlams kopt un stiprināt, 
jo tiešā veidā ir saistītas ar Gaiļa panā-
kumiem šogad.

Nauda – tā šogad ir, taču Gailim 
jāatrod pareizais veids, kā pie tās tikt. 
Tas var prasīt zināmu laiku, pūles un 
arī drosmi, taču uzņēmība vainagosies 
panākumiem. Ja atradīsiet veidu, kā 
vairot savus ienākumus, tie ļaus bau-
dīt dzīvi.

Mīlestība – mīlestībā veiksmīgs 
gads. Brīvie Gaiļi atradīs savu otro pu-
sīti, turklāt, iespējams, ļoti romantiskā 
veidā. Tie, kuri jau ir attiecībās, baudīs 
mīlestību pārpārēm. Taču ieteicams 
neaizmirst – lai iegūtu, jādod arī pretī. 
Iespējamas laulības.

Veselība – galvenais ir izvairīšanās 
no stresa un pārslodzes. Jādomā par 
pareizu dzīvesveidu kopumā, lai vese-
lības problēmas neaizēnotu to labo, ko 
šis gads var nest.

VĒRSIS  
(1949; 1961; 1973; 
1985; 1997; 2009)

Vērsis ir zemes 
zīme, Zirgs – uguns 
zīme. Zirgs sargā 

Vērsi, un šis gads Vērsim var būt labs 
ražas gads.

Karjera – Zirgs liek Vērsim kon-
centrēties uz karjeras attīstību šajā 
gadā. Ja Vērsis tam pievērsīsies ar 
sirdi un dvēseli, rezultāti neizpaliks. 
Tomēr Vērsi var tā apkraut ar pienā-
kumiem, ka var ciest darbspējas. Jā-
būt diplomātam attiecībās ar priekš-
niecību.

Nauda – naudas ziņā šis Vērsim 
var būt veiksmīgs gads. Ienākumi – 
stabili un pietiekami, ja vien pats 
nekļūs pārāk mantkārīgs. Īstermiņa 
ieguldījumi – riskanti. Jebkuri darīju-
mi ar naudu rūpīgi jāpārdomā.

Mīlestība – vientuļajiem Vēršiem 
labs gads, lai satiktu otro pusīti. 
Aizņemtajiem var nākties pamatīgi 

piestrādāt pie attiecībām, taču šāds 
darbs nesīs augļus.

Veselība – galvenā uzmanība šogad 
pievēršama veselīgam dzīvesveidam, 
galvenokārt tas attiecas uz ēšanu. 
Jāizvairās no pārēšanās. Jāstrādā arī 
pie tā, lai stiprinātu koncentrēšanās 
spējas.

PŪĶIS  
(1952; 1964; 1976; 
1988; 2000; 2012)

Zirgs un Pūķis 
dzīvo teju vai da-
žādās pasaulēs un 

pārāk labi nesatiek. Zirga gadā Pūķim 
nebūs papilnam jaunu sasniegumu, to-
mēr ar darbu un pacietību var daudz 
panākt.

Karjera – ieteicams turēties pie 
esošā darba un pienākumiem, gads 
lielām pārmaiņām nav labvēlīgs. Turiet 
acis vaļā – šis gads var parādīt, kuri ir 
īstie sadarbības partneri un kuri par tā-
diem tikai izliekas.

Nauda – šogad ienākumi samērā 
stabili, tomēr nekādus lielus uzkrāju-
mus neizdosies izveidot. Ievērojiet mē-
renību, un pavadīsiet gadu bez lieliem 
uztraukumiem finanšu jomā.

Mīlestība – vientuļajiem Pūķiem 
jābūt pacietīgiem un nedrīkst aizmirst, 
ka labs tiešām nāk ar gaidīšanu. Tiem, 
kas jau aizņemti, – stipriniet, stipriniet 
un vēlreiz stipriniet savas attiecības! 
Iespējams, šis gads ļaus citām acīm 
palūkoties un novērtēt to, kas jums 
pieder.

Veselība – šogad jārūpējas, lai 
enerģija neizsīktu. Jādomā pozitīvas 
domas, lai neļautos iespējamai de-
presijai. Regulāras maltītes un vese-
līgs miegs – galvenie sabiedrotie.

KAZA  
(1955; 1967; 1979; 
1991; 2003)

Zirgam un Kazai 
ir daudz kopīga, tas 

nozīmē, ka Zirgs atbalsta Kazu un šis 
gads var būt Kazai visai veiksmīgs.

Karjera – Kaza šogad būs darbos 
līdz ausīm, baudīs popularitāti un 
sasniegumus. Var pavērties jaunas 
iespējas profesionālajā darbībā. Labu 
sasniegumu gads.

Nauda – labs gads, lai veidotu uz-
krājumus nākotnei. Vēlamāki ilgtermi-
ņa ieguldījumi. Lai arī šogad ar finan-
sēm nevajadzētu būt problēmām, tā 
nebūs gada galvenā tēma. Nauda nāk 
tad, ja tiek strādāts, turklāt – no sirds.

Mīlestība – tām Kazām, kam jau 
ir attiecības, veiksmīgs, jūtas nostip-
rinošs gads. Ieguldiet laiku un darbu 
savās attiecībās, un tas atmaksāsies 
ar uzviju. Brīvās Kazas šogad meklēs 
otro pusīti, bet ne visas to atradīs, var-
būt nevajag uz to pārlieku koncentrē-
ties.

Veselība – lielais darba apjoms var 
prasīt veselības stiprināšanu. Lielām 
problēmām gan nevajadzētu būt, to-
mēr savu veselību nedrīkst atstāt ot-
rajā plānā.

SUNS (1958; 1970; 
1982; 1994; 2006)

Zirgs un Suns ne 
vien satiek labi, bet 
arī var kļūt par labā-

kajiem draugiem, kas viens otru sargā 
un atbalsta. Tamdēļ Sunim Zirga gads 
var būt ļoti veiksmīgs.

Karjera – izaugsme var nākt caur 
konkurenci, kas Sunim var atklāt un 
dot daudz jauna. Šogad Suni raksturo 
spēks un spēja vadīt. Jāstiprina attie-
cības ar kolēģiem un vadību – tas palī-
dzēs profesionālajā izaugsmē.

Nauda – labs gads naudas ziņā – 
viss koncentrēts uz profesionālo dar-
bošanos, kas vainagosies arī finanšu 
ienākumiem. Ātri un viegli naudas ie-
gūšanas veidi gan nav paredzēti, visam 
pamatā paša Suņa cītīgs darbs.

Mīlestība – jaunu attiecību un kon-
taktu gads. Suns var nokļūt sociālo 
notikumu epicentrā. Tiem, kas jau ir 
attiecībās, šis gads var nest jaunas 
atklāsmes – stiprināt attiecības un at-
vērt Sunim acis. Izrādās, pats labākais 
jau ir blakus, tagad tas tikai jānotur un 
godam jānovērtē.

Veselība – lielā darbošanās var 
sagādāt nelielas problēmas, tamdēļ 
jāstiprina enerģijas rezerves un jāatce-
ras par kvalitatīvu atpūtu. Ja viss būs 
balansā, arī veselība nepievils.

TĪĢERIS  
(1950; 1962; 1974; 
1986; 1998; 2010)

Tīģeris spēj sati-
cīgi sadzīvot ar Zir-
gu. Tomēr Tīģerim 

jāraugās, lai panākumi nesakāptu 
galvā, citādi Zirgs tos var nobremzēt.

Karjera – šogad Tīģeris var uzla-
bot savas darbspējas un paplašināt 
profesionālo redzesloku. Profesionāli 
kļūstot spēcīgākam, iespējams, būs 
vajadzīgs apkārtējo atbalsts, ko Tī-
ģeris arī saņems. Jaunas iespējas un 
panākumi.

Nauda – ienākumi stabili. Šogad 
nav vērts skatīties uz dažādiem ne-
paredzamiem īstermiņa ienākumiem, 
piemēram, vinnesta loterijā, jo viss, 
ko Tīģeris nopelnīs, nāks tikai ar paša 
darbu.

Mīlestība – stabilās attiecības ie-
teicams vēl vairāk stiprināt. Jo vairāk 
ieguldīsiet, jo vairāk saņemsiet atpa-
kaļ. Vientuļie Tīģeri šogad var lūkoties 
pēc otrās puses, tomēr Zirgs nesola, 
ka to atradīs visi.

Veselība – enerģijas un darbaspa-
ra pietiks, arī garastāvoklis būs labs. 
Tomēr visā jāatceras par atpūtu un 
jāizvairās no traumām.

ČŪSKA (1953; 
1965; 1977; 1989; 
2001; 2013)

Šis gads Čūs-
kai var nebūt tik 

veiksmīgs kā iepriekšējais, tomēr 
ir iespējas mācīties daudz jauna un 
pilnveidot sevi, kas atstās iespaidu 
arī uz pārējām dzīves jomām.

Karjera – disciplīna, sevis pārvarē-
šana un pilnveidošana nesīs rezultā-
tus karjerā. Tas ļaus risināt problēmas 
un virzīties uz priekšu. Īstais laiks, lai 
vairotu savas zināšanas un gudrību.

Nauda – stabili ienākumi bez lie-
liem izlēcieniem. Pilnveidojot sevi un 
paaugstinot zināšanas, iespējams 
vairot savus ienākumus. Labs gads, 
lai veidotu uzkrājumus un investētu 
naudu.

Mīlestība – esošās attiecības var 
kļūt tuvākas un stiprākas. Tās Čūskas, 
kas vēl tikai meklē otro pusi, šogad to 
tiešām var atrast. Jāizvairās no du-
bultas mīlestības un intrigām.

Veselība – ja Čūska saudzēs savu 
veselību un to stiprinās, lielu problē-
mu šogad nebūs. Sabalansēts darba 
un atpūtas režīms, kā arī veselīgs uz-
turs – Čūskas sabiedrotie šogad.

PĒRTIĶIS  
(1956; 1968; 1980; 
1992; 2004)

Starp Pērtiķi un 
Zirgu nav sevišķas 
saistības, tie pār-

lieku nepalīdz viens otram, taču arī 
netraucē.

Karjera – darba šogad būs daudz, 
grafiks – saspringts. Tas viss kopā 
var radīt zināmu stresu, kas savu-
kārt traucēt gūt panākumus. Galve-
nais Pērtiķa uzdevums – koncentrē-
ties uz darbu, jo Pērtiķis spēj daudz 
padarīt.

Nauda – naudas lietas atkarīgas 
no paša Pērtiķa – ja strādās, nauda 
būs, ja atslābs, nauda zudīs. Ir ie-
spējas labi nopelnīt, taču būs smagi 
jāstrādā. Vērts atcerēties – šis nav 
īstais gads būt mantrausīgam.

Mīlestība – tie Pērtiķi, kas ir attie-
cībās, šo gadu var un vajag izmantot, 
lai attiecības pēc iespējas stiprinātu. 
Iespējami strīdi un nesaskaņas, taču 
tas viss tikai tādēļ, lai Pērtiķis beidzot 
novērtētu to, kas viņam ir blakus. Brī-
vie Pērtiķi šogad neveltīs lielu uzma-
nību attiecību veidošanai.

Veselība – karjeras un naudas 
spiediens var atstāt ietekmi uz Pēr-
tiķa veselību. Grūtākais laiks – va-
sara. Veselība jāsaudzē un jāstiprina. 
Nedrīkst aizmirst par atpūtu un re-
laksāciju, kas ļaus vairot spēkus un 
izturību.

CŪKA (1959; 1971; 
1983; 1995; 2007)

Cūka un Zirgs 
spēj labi sadzīvot – 
tie varbūt nav tie 

labākie draugi, taču spēj mierīgi lī-
dzās pastāvēt, kas Cūkas zīmē dzimu-
šajiem šogad sola samērā labu gadu.

Karjera – darbīgs gads, kas prasīs 
daudz Cūkas spēku, bet padarītais un 
sasniegtais nesīs gaidītos rezultātus. 
Karjerā šis Cūkai veiksmīgs gads.

Nauda – darbošanās un profesio-
nālā izaugsme neatstās Cūku bez 
finansiāla atalgojuma. Naudas Cūkai 
šogad pietiks un, iespējams, nedaudz 
paliks pāri. Var veidot uzkrājumus 
priekšdienām.

Mīlestība – brīvajām Cūkām veik-
smīgs gads, lai iepazītos. Iespējams, 
otrā puse nav tālu meklējama, iespē-
jams, tā jau kādu laiku atrodas Cūkas 
tuvumā. Tām Cūkām, kas jau ir attiecī-
bās, mierīgs, taču laimīgs gads. Tāpēc 
novērtējiet to, kas jums pieder! Nav 
vēlams iesaistīties īstermiņa mīlas 
sakaros.

Veselība – nogurums un enerģijas 
trūkums var piemeklēt Cūku, ja tā lai-
kus nestiprinās savu veselību. Svarīgi 
gan izgulēties, gan veselīgi ēst, gan 
mazināt stresu, ja tas skāris.

Horoskopi apkopoti  
pēc www.horoskopi-2014.lv  

materiāliem  

Ko vēsta ķīniešu horoskops 2014. ZIRGA gadam
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Inčukalna tautas 
namā 
Sestdien, 18. janvārī, 19:00 
Vecā labā jaunā gada KARNEVĀLS  
(jau 12. reizi Inčukalnā) 

“CIRKS kā dzīve. Dzīve kā CIRKS”  
ar pārsteigumu programmu 
Spēlēs grupa “MUIŽA”
Ierašanās maskās
Biļešu cena: 4,27 eiro/Ls 3

Sestdien, 25. janvārī, 13:00
Neatkarīgs Nacionālā un Dailes teātru aktieru projekts
Austriešu dramaturga H. Bergera komēdija

“BALKONA RAGNEŠI”
Režisors Voldemārs Šoriņš
Lomās Zane Jančevska, Aīda Ozoliņa, Juris Kalniņš,  
Mārtiņš Brūveris, Voldemārs Šoriņš
Biļešu cena: 5,69 eiro/Ls 4, pensionāriem 4,27 eiro/Ls 3
Biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un Inčukalna 
bibliotēkā

Sestdien, 1. februārī, 17:00
2013. gada Dziesmu svētku koru konkursa  

“Koru kari” dalībnieku 
Rīgas vīru kora “FRACHORI” 
K O N C E R T S
Diriģents Andrejs Mūrnieks
Visi mīļi aicināti 

Piektdien, 7. februārī, 18:00
Cirks “ALLE” – klaunu šovs 
Biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un  
Inčukalna bibliotēkā

Līdz 10. februārim tautas namā var apskatīt mākslas 
izstādi “Baltā pasaule”.
Līdz 10. februārim aicinām Inčukalna māksliniekus ie-
sniegt darbus izstādei “Gaidot… ziedlapiņu pieskārienu”, 
kuras atklāšana notiks 15. februārī.

Vangažu kultūras 
namā
Sestdien, 11. janvārī, plkst. 16.00
Ukraiņu teātra izrāde “Diviem zaķiem pakaļ”
Vakars ar groziņiem. Ieeja 2 eiro ar ielūgumiem. Ielūgumus 
var iegādāties Vangažu kultūras namā pie dežuranta darb-
dienās pēc plkst. 15.00 vai pie Irinas Dukules  
pa tālr. 29861068

Sestdien, 18. janvārī, plkst. 23.00
“KetriStudio” piedāvā tiem, kam pāri 30, diskotēku ar šova 
programmu

Ceturtdien, 30. janvārī, plkst.18.00
Estrādes deju grupas “Ciprese” koncerts

Ceturtdien, 6. februārī, plkst. 12.30
Valmieras kinostudija piedāvā  
jaunu izrādi bērniem “Madagaskara”
Visiem labi zināmais stāsts par to, kā drosmīgie Ņujorkas 
zoodārza iemītnieki nolēma izbēgt no saviem sprostiem, lai 
atgrieztos tuvāk pie dabas – Madagaskarā.
Nākot uz izrādi, bērniem tiek dots uzdevums – mājās izvei-
dot savas dzīvnieku maskas. Izrādes dienā tās tiks pielaiko-
tas, novērtētas un apbalvotas!
Biļetes iepriekšpārdošanā (informācija sekos)

Lai arī lielai daļai iedzīvotāju, kuri savu skaidro naudu 
latos savlaicīgi ieskaitīja bankas kontā, pāreja uz eiro jau ir 
notikusi, ir vēl daļa, kurai skaidras naudas nomaiņa vēl tikai 
priekšā. Ērtākai pārejai uz eiro “Swedbank” atgādina”, ka 
vēl  līdz 14. janvārim – latu banknotes var iemaksāt daudzos 
bankomātos, to skaitā 67 “Swedbank” naudas iemaksas ban-
komātos visā Latvijā. Bankas kontā lati bez maksas un pēc 
valsts oficiālā kursa tiks konvertēti eiro. Skaidro naudu latos 
var arī tērēt ikdienas vajadzībām vēl divas nedēļas pēc 1. jan-
vāra vai ziedot.

Ieteikumi, ko var darīt ar pārpalikušo skaidro 
naudu latos un santīmos
• Tērēt ikdienas vajadzībām līdz 14. janvārim. Šajā laikā var 

norēķināties latos par precēm un pakalpojumiem, atlikumu sa-
ņemot eiro. Taču jāatceras, ka šajā laika posmā daļa tirgotāju 
nepieņems liela nomināla banknotes. 

• Ziedot bērnu ārstēšanai labdarības akcijā “Eņģeļi pār Latviju” 
līdz pat 15. janvārim “Swedbank” filiālēs, kā arī “Rimi” un “Su-
pernetto” veikalos visā Latvijā.

• Latu banknotes iemaksāt bankomātā. Daļā “Swedbank” 
naudas iemaksas bankomātu latus var iemaksāt vēl līdz 

14. janvārim. Uz šiem bankomātiem ir speciāli apzīmējumi, un 
informāciju par tiem var atrast arī mājaslapā, kur ar zīmi “LVL” 
sarakstā atzīmēti bankomāti, kas divas nedēļas pēc 1. janvāra 
vēl pieņems latus.

• Mainīt piemērotā laikā. Latus (gan banknotes, gan monētas) 
pret eiro pēc valsts nemainīgā fiksētā kursa neierobežotu laiku 
varēs mainīt Latvijas Bankas filiālēs. Līdz 1. jūlijam to var izda-
rīt komercbankās un līdz 1. aprīlim – 302 Latvijas Pasta filiālēs 
vietās, kur nav banku filiāļu.

“Pāreja uz eiro ir daudzpakāpju process, un līdz ar 1. janvāri ir 
noslēgusies tikai daļa no tā. Šobrīd priekšā vēl ir viens no lielā-
kajiem darbiem – latu skaidras naudas pārvēršana eiro. Iedzīvo-
tājus, kuriem vēl ir skaidra nauda latos, aicinām pirmajās dienās 
nesteigties uz banku filiālēm mainīt naudu, lai netērētu laiku rin-
dās. Daudz ērtāk un ātrāk naudas maiņu veikt, iemaksājot latus 
naudas iemaksas bankomātos. Tie vēl divas nedēļas pieņems latu 
banknotes. Taču, ja skaidras naudas maiņai tomēr izvēlaties nākt 
uz filiāli, ieteicams nedarīt to janvāra sākumā, kad gaidāma vislie-
lākā klientu plūsma. Jāatceras, ka apmainīt latus pret eiro bez ko-
misijas maksas un pēc oficiālā kursa varēs vēl ilgi, turklāt Latvijas 
Bankā – neierobežotu laiku,” skaidro Ģirts Bērziņš, “Swedbank” 
valdes loceklis un Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs. 

Esam apkopojuši informāciju par pieejamajiem pulciņiem novadā. 

Vangažos: 
Nosaukums Vecums Vadītājs Nodarbību vieta
Deju kolektīvs “Pīlādzītis” – latviešu tautas dejas no 3 gadu 

vecuma
Ilona Petrovska Vangažu k/n

Neatkarīga deju grupa “Ciprese” Ilona Petrovska Vangažu k/n maksas
Līnijdeju grupa “Drime dance” Kitija Meikšāne Vangažu k/n maksas

“Kolibri” 1.–12. klase Tatjana Everse Vangažu vsk.
Mūsdienu deju grupa 1.–8. klase Evija Ozola Vangažu vsk.
Bērnu vokālā studija “Karuselis” 2 grupas Maira Lazdiņa Vangažu k/n
Sieviešu ansamblis “Kaprīze” Jana Bunkus Vangažu k/n
Ukraiņu kultūras biedrības ansamblis “Jatraņ” Irina Dukule Vangažu k/n maksas

Ukraiņu kultūras biedrības ansamblis “Veselka” Vasilijs Litviņuks Vangažu k/n maksas
Krievu kultūras biedrības ansamblis “Krievu kadriļa” Gaļina Titarenko Vangažu k/n maksas
Baltkrievu kultūras biedrības ansamblis “Žuravka” Ļubova Aleksandrova Vangažu k/n maksas
Ansamblis 6.–9. klase Jurijs Kaspers Vangažu vsk.
Koris 1.–5. klase Militina Sipčenko, Liene 

Nesteroviča
Vangažu vsk.

Teātra dramatiskā studija 2.–4. klase Olga Kravčenko Vangažu vsk.
Teātra pulciņš 5.–9. klase Solvita Runce Vangažu vsk.
Teātra pulciņš “Pigoriņi” no 5. klases Evija Ozola Vangažu k/n
Jauno mākslinieku radošā darbnīca 1.–9. klase Irina Kalicka Vangažu vsk.
Netradicionālie rokdarbi 3.–9. klase Inga Lījvaka Vangažu vsk.
Netradicionālie rokdarbi 2.–4. klase Valters Lījvaks Vangažu vsk.
Amatnieku kopa pieaugušie Ilze Kopmane D/c “Vangaži” maksas
Keramikas pulciņš Diana Krieviņa Mūzikas un mākslas skola maksas
Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš Agnese Ozoliņa Mūzikas un mākslas skola maksas
Ministudija mākslā Agnese Ozoliņa, Diana Krieviņa Mūzikas un mākslas skola maksas
Jaunsargu pulciņš 4.–9. klase Jānis Tauriņš Vangažu vsk.
Jauno šahistu skola 1.–7. klase Alberts Cimiņš Vangažu vsk.

“Audz vesels” (peldēšana, stājas veidošanas vingrojumi) 1.–9. klase Larisa Medvedeva Vangažu vsk.
Handbols 7.–9. klase Valters Lījvaks Vangažu vsk.
Florbols bērni Ģirts Bunkus, Jānis Eņģelis Vangažu vsk.
Cīņa – džudo 3–12 gadi Sergejs Konoņenko Vangažu vsk. maksas

Inčukalnā:
Nosaukums Vecums Vadītājs Nodarbību vieta
Tautas deju kolektīvs “Virši” vidējā paaudze Andrs Briņķis Inčukalna t/n
Jauniešu deju kolektīvs līdz 25 gadiem Andrs Briņķis Inčukalna t/n
Līnijdeju grupa pieaugušie Aivars Vāvers Inčukalna t/n maksas
Līnijdeju grupa pusaudži Kitija Vāvere Inčukalna t/n maksas
Senioru deju kolektīvs no 50 gadu vecuma Andrs Briņķis Inčukalna t/n maksas
Bērnu vokālā studija pirmsskolas vecuma Anita Petrika Inčukalna t/n maksas
Koris “Mežābele” Vitalis Kikusts Inčukalna t/n
Senioru koris “Atblāzma” Ņina Kiršteina Inčukalna t/n
Inčukalna amatierteātris Zigrīda Ezeriņa Inčukalna t/n
Pūtēju orķestris Vitalis Kikusts Inčukalna t/n
Ministudija mūzikā Rasa Melngalve, Līga Cera Mūzikas un mākslas skola maksas
Badmintons bērni, pieaugušie Agnese Kalniņa, Sandis Kalniņš Inčukalna sporta komplekss pieaugušajiem 

par maksu
Florbols bērni, pieaugušie Ģirts Bunkus Inčukalna sporta komplekss maksas
Volejbols pieaugušie Pēteris Caics Inčukalna sporta komplekss maksas
Futbols bērni, pieaugušie Jānis Eņģelis Inčukalna sporta komplekss pieaugušajiem 

par maksu
Basketbola komanda “Hincenberga” Inčukalna sporta komplekss maksas
Peldēšana bērni Aija Sakne, Sandis Kalniņš Inčukalna sporta komplekss
Handbols bērni Valters Lījvaks Inčukalna sporta komplekss maksas
Galda hokeja klubs Sandis Kalniņš Inčukalna psk., Inčukalna 

sporta komplekss
maksas

Peldēšana bērni Dmitrijs Tončinskis Inčukalna sporta komplekss maksas
Tradicionālā karatē grupa bērni, pieaugušie Uldis Upmanis, Zaiga Upmane Inčukalna t/n maksas
Džudo bērni Dmitrijs Tončinskis biedrība “Gauja” maksas
Skolas literārā avīze “Glābējincis” 5.–9. klase Lilita Atare Inčukalna psk.
Vizuālās mākslas pulciņš 1.–4. klase, 5.–9. klase Kristīne Rone Inčukalna psk.
Tautas deju pulciņš 1.–9. klase Inga Indriksone Inčukalna psk.
Ansamblis un koris 2.–4. klase, 5.–9. klase Jeļena Tresikova Inčukalna psk.
Datorzinību pulciņš 1.–4. klase Rita Bikše Inčukalna psk.
Mūsdienu dejas 5.–9. klase Inguna Hokkonena Inčukalna psk.
Mājturības pulciņš 5.–9. klase Kristīne Rone Inčukalna psk.
Fiziskās sagatavotības pulciņš 1.–9. klase Agnese Kalniņa Inčukalna psk.

“Swedbank” iesaka: vēl latus var  
iemaksāt bankomātos

INTEREŠU IZGLĪTĪBA INČUKALNA NOVADĀ

Vairāk informācijas par interešu izglītību aicinām iegūt, zvanot uz: Vangažu kultūras nams – 67995425, Inčukalna tautas nams – 67977371, 
Inčukalna sporta komplekss – 67957950, Inčukalna pamatskola – 67977650, Vangažu vidusskola – 67995428, biedrība “Gauja” (Dmitrijs 
Tončinskis) – 20544154, Mūzikas un mākslas skola – 67998609

Pasākumi janvārī
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Noriet saule vakarā, 
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dainai Šepelei, 
māti mūžībā 
pavadot.

Inčukalna 
novada domes 

kolektīvs

Inčukalna novada Sociālais 
dienests sveic jūlija 75, 80, 
85, 90... gadu jubilārus, vē-
lot labu veselību un možu 

noskaņojumu!

LĪDZJŪTĪBA

SLUDINĀJUMI

LASĪTĀJS RAKSTA

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis 
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, 

Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. 
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista, 

Kur tā kā darba bite vari būt, 
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot, 

Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Pārdodu un piegādāju 
ar pašizgāzēju beramās akmeņ-

ogles – Ls 125  
par tonnu ar piegādi. 

Tālr. 26376844

Muzikants (balss, sintezators) 
spēlē visu laiku labāko latviešu 
mūziku dažādos saviesīgos, pri-
vātos un publiskos pasākumos. 

Tālr. 25985566 (Dainis)

INČUKALNA NOVADA  
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ

2013. gada otrajā pusgadā Inčukalna  
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas:

• 27 bērnu dzimšana – piedzimuši  
13 zēni: Timurs, Maksims, Renārs, Renāts, 
Pēteris, Ēriks, Valdis Mihails, Gordons, 
Valters, Nikolass, Nazars, Kirils, Hārdijs; 
14 meitenes: Džulija, Krista, Adrija Dace, 
Emīlija, Arina, Oļesja, Ksenija, Dārta, 
Alisa, Sofija, Una, Elīza, Evelīna, Kate;

• 13 laulības;

• 29 miršanas.

ATMIŅAS PAR ZIEMASSVĒTKEIM  
IZSŪTĪJUMĀ TĀLO AUSTRUMU TAIGĀ

Pēc Otrā pasaules kara 1945. gada maijā padomju varas iestāde NKVD 
apcietināja un izsūtīja uz piespiedu darba nometnēm latviešu leģionārus. 
Es nokļuvu Tālajos Austrumos pie Japānas jūras. 1946. gada ziema. Tu-
vojas Ziemassvētki, un mēs, tālā svešumā izsūtītie, gribējām, cik tajos 
apstākļos bija iespējams, atzīmēt šos svētkus. Pamēģinājām pagata-
vot piparkūkas. No maizes garozām samīcījām kaut ko līdzīgu mīklai, 
pielikām cukuru, paveidojām uz bleķa krāsns “buržuikas”, apcepām. Arī 
sveces izgatavojām paši no roņu taukiem. Kvēpi bija, bet tās tomēr dega, 
un to gaismā mūsu ilgas aiztraucās uz mūsu mīļo dzimto zemi. Atmiņas 
mūsu sirdis sasildīja un deva svētu cerību, ka mēs izdzīvosim un at-
griezīsimies savā dzimtenē. Rūgts asaru kamols aizžņaudza elpu. Par ko 
mums bija piespriests tik nežēlīgs sods? Par to, ka mēs cīnījāmies par 
savu dzimto zemi. Un kā norunājuši visi piecēlāmies un izgājām laukā 
no lēģera barakas. Bija neaprakstāms skats. Visa taigas daba bija klāta 
ar baltu vizošu sarmu, un nakts debesīs visos varavīksnes krāsu toņos 
liesmoja ziemeļblāzma. Te iezaigojās pasakaini stari, kuri mirdzot stie-
pās pāri visām debesīm. Te kā milzīgi sarkani, ugunīgi pirksti aptvēra 
debesu jumu līdz pamalei. Jā, mēs pilnā vārda nozīmē atradāmies Dieva 
dabas svētnīcā. Šo skaistumu var aprakstīt ar Jāņa Poruka dzejas vār-
diem:

“Man ir, it kā kad paceltos
Gars augstumos, kur debess telts
Ir pulcējusi eņģeļus,
Kur āres spīd kā spožais zelts.”
Un mēs visi apgaroti, asarām acīs nodziedājām Ziemassvētku himnu  

“Klusa nakts, svēta nakts”.

Jānis Zvirbulis  

2014. gada 30. janvārī pulk-
sten 23.39 pēc austrumu kalendāra 
sākas Koka Zirga gads. Gada valdo-
šā enerģija ir jan – vīrišķā.

Koka vīrišķā enerģija simbolizē spē-
ku, varu un spēju izlauzties kā asnam 
no zemes un kļūt par varenu koku ar 
stumbru. Austrumu zemes šo gadu 
asociē ar pavasari un austrumiem 
(saullēkts), tātad viss plaukst un zeļ, 
viss mostas dabā. Gads, kad būs daudz 
jāstrādā, un veiksies tiem, kas jau ieli-
kuši pamatus savai darbībai. Nākamais 
gads piedāvās mums jaunas iespējas, 
tāpēc vēlams aktīvi darboties. Var 
darboties publiskā vidē, vest sev līdzi 
masas, iedvesmot apkārtējos – sevišķi 
tie, kas darbojas politiskajā vidē, masu 
medijos vai pedagoģijā.

Cilvēki, kas dzimuši Zirga gadā, mīl 
sabiedrību, ballītes, sporta sacensī-
bas, trokšņošanu teātra foajē, viesības 
un jubilejas. Jautri un patīkami, viņi 
vienmēr kļūst par sabiedrības dvēse-

li. Zirgi ir azartiski, tāpēc bieži izvēlas 
sportista vai politiķa karjeru. Viņi prot 
valdīt pār pūli, un nodarbošanās ar po-
litiku sniedz viņiem lielu prieku. Zirgi ir 
apķērīgi praktiski, drīzāk viltīgi nekā 
gudri. Viņi rada iespaidu, ka ir pārlieci-
nāti par sevi, nešaubās par savu taisnī-
bu, taču patiesībā aiz šīs maskas slēpj 
savu vājo raksturu.

Zirgi ir neciešami un nepacietīgi. Lai 
arī viņiem uz pieres rakstīts, ka reiz 
kļūs slaveni, viņi tomēr nespēj samie-
rināties, ka panākumi un slava nenāk 
uzreiz. Zirgi ir lepni un augstprātīgi 
dzīvnieki, neiedomājami egoisti, viņus 
neinteresē apkārtējie, uztrauc tikai 
paša personība.

Ģimenē Zirgi kļūs par uzmanības un 
dzīves centru. Visi tuvinieki ir aizņem-
ti tikai ar vienu domu – kā apmierināt 
Zirgu. Ģimene, aizmirsusi par saviem 
darbiem, uztraucas par Zirga panā-
kumiem, veselību, labsajūtu un krek-
lu gludināšanu. Pārsteidzoši tas, ka 
jau pati Zirga fiziskā klātbūtne vieno 

ģimeni, un pietiek viņam aiziet, kad 
viss brūk un jūk kā sērkociņu namiņš. 
Cilvēki, kas dzimuši Zirga gadā, ir aiz-
ņemti tikai ar savu karjeru un veiksmes 
meklējumiem, bet tieši uz visa tā turas 
viņa ģimenes labklājība.

Zirgi sūri un grūti strādā un prot pel-
nīt naudu.

Mīlestībā Zirgi reti kad ir laimīgi, 
un iemesls tam ir viņu neaptveramais 
egoisms. Savu laimi Zirgi atrod savie-
nībā ar Kazām, Tīģeriem un Suņiem. 
Vissliktākā savienība ar Žurkām.

Materiāls sagatavots pēc  
www.horoskopi-2014.lv   

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa saņēmusi  
76 izsaukumus, no tiem:
1. sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģi-

meni vai kaimiņiem – 16
2. sabiedriskās kārtības nodrošināša-

na citu iestāžu darbā (NMP, Sociā-
lais dienests, UGD utt.) – 2

3. sabiedriskās kārtības pārkāpumi 
(kautiņi, guļošie, alkohola lietošana, 
trokšņošana) – 26

4. cita informācija – 13
5. par dzīvnieku apdraudējumu – 5
6. par noziedzīga nodarījuma izdarī-

šanu (pret īpašumu, pret personas 
veselību) – 8

7. par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 6 

RPP INN uzsākusi 5 lietvedības, no 
tām:
1. uz iesnieguma pamata – 2
2. par apzināti nepamatotu speciālo 

dienestu izsaukšanu – 1
3. par citiem pārkāpumiem – 2

RPP INN sastādījusi 2 administratī-
vā pārkāpuma protokolus pēc Inčukal-
na novada Saistošiem noteikumiem 
un 173 administratīvā pārkāpuma 
protokolus pēc LAPK. Kopā 175 ad-
ministratīvā pārkāpuma protokolus, 
no tiem:
1. par alkohola lietošanu vai atraša-

nos alkohola reibuma stāvoklī sa-
biedriskā vietā – 11

2. par dzīvošanu LR teritorijā bez de-
rīga personu apliecinoša dokumen-
ta – 5

3. par dzīvošanu LR teritorijā bez de-
klarētas dzīvesvietas – 4

4. par sīko huligānismu – 1
5. par dzīvnieku turēšanas noteikumu 

pārkāpšanu – 1
6. par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 

50
7. par Latvijas valsts karoga pacelša-

nas veida un kārtības pārkāpšanu – 
101

8. par citiem pārkāpumiem – 2

Kāds ir Koka Zirga gadā dzimušais

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas
ATSKAITE PAR 2013. GADA DECEMBRI

RPP INN reģistrējusi 10 iesniegu-
mus.

RPP INN nogādājusi 2 personas 
savā dzīvesvietā vai patversmē.   


