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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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Inčukalna novada biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” galvenais menedžeris Dmitrijs Tončinskis kopā ar 
sacensību līderēm. Starp viņām arī attīstības centra sportiste Vlada Socka (pirmā no labās).

Sacensībās startēja 222 jaunie 
cīkstoņi, kuri pārstāvēja 24 sporta 
klubus no Latvijas, Lietuvas, Krie-
vijas un Baltkrievijas. Šo turnīru or-
ganizēja Inčukalna novada biedrība 

„Bērnu un jauniešu attīstības centrs 
„Gauja””.

Mājiniekus kausa izcīņā pārstāvē-
ja 18 džudistu komanda. Inčukalnieši 
turnīrā, startējot dažādās vecuma 
grupās un svara kategorijās, izcīnija 
3 zelta, 2 sudraba un 3 bronzas me-
daļas, kopējā klubu ieskaitē ieņemot 
8. vietu. Lūk, mūsu turnīra laureāti:

1. vieta
Ilze Aleksejeva
Nika Motiļkova

Fjodors Semeņecs
2. vieta

Līna Leicāne
Aleksejs Kļujevs

3. vieta
Artjoms Antonovs
Bogdans Belouss
Kristaps Gucaļuks

Apsveicam!

Komandu sacensībām gatavoja 
treneri Leonīds Kuzņecovs un Ričards 
Kapcionoks. Paldies viņiem par iegul-
dīto darbu!

Turnīra kopvērtējumā klubu kon-
kurencē uz Inčukalna tatami uzvarēja 

Ādažu Bērnu un jauniešu sporta sko-
la, otro vietu ieguva Gomeļas rajona 
BJSS (Baltkrievija) un trešo džudo 
klubs „Lido”.

Par taisnīgu sportistu meistarības 
vērtējumu gādāja tiesnešu brigāde 
galvenā tiesneša Germana Šteinbu-
ka vadībā. Netika saņemts neviens 
protests par viņa darba neobjektivi-
tāti. Savukārt sacensību raitu norisi 
nodrošināja tiesnesis informators Pā-
vels Novikovs.

Šī novadam vērienīgā turnīra sek-
mīga izdošanās nebūtu iespējama bez 
sponsoru daudzveidīgā atbalsta. Or-
ganizatori pateicas tuviem un tāliem 
sacensību labvēļiem – SIA „Guliver”, 
SIA „Izoterms”, SIA „Gauja AB”, SIA 

„Latgranula”, SIA „Rāmkalni”, SIA 
„Deko Mulča”, a/s „Cēsu alus”, kā arī 
Inčukalna novada domei.

Atklāšanas ceremonijā sveicienu 
organizētājiem un sportistiem no-
deva deju kolektīvs „Kolibri” ar deju 

„Flashmob”.
Paldies arī aizvadītā turnīra da-

lībniekiem par Inčukalnā parādīto 
meistarību un cīņassparu. Viņus 
gaidīsim atgriežamies jau pēc gada, 
jo paredzams, ka „Gaujas Gulivera 
kauss” kļūs par tradicionālu džudo 
turnīru Latvijas bērnu un jaunatnes 
sporta kalendārā. 

Laiku no 16. līdz 23. augustam 20 
„Gaujas” jaunie džudisti un 23 Ādažu 
Bērnu un jauniešu sporta skolas au-
dzēkņi aizvadīja Limbažu Olimpiskajā 
centrā, kur viņu meistarības celšanai, 
treniņiem un atpūtai bija organizēta 
Gaujas džudo nometne „Limbaži 2015”.

Lieliskie treniņi un sadzīves ap stākļi 
nodrošināja teicamu pasākuma norisi. 
Nometnes laikā jaunie sportisti vairo-
ja fizisko sagatavotību un pilnveidoja 
meistarību džudo paņēmienu apguvē. 
Treniņu laiks tika aizvadīts gan svaru 
zālē, gan uz tatami.

Lai dažādotu treniņu procesu un vei-
cinātu sportisko garu, notika sacensī-
bas vieglatlētikā, futbolā, basketbolā 
un volejbolā. Savukārt teorētiskajās 
nodarbībās jaunie džudisti analizēja 
sacensību ar pasaules vadošo džudis-
tu līdzdalību videoierakstus.

Neizpalika bez aktīvas un atraktīvas 
atpūtas – „Limbaži 2015” dalībnieki 
peldējās ezerā, sacentās braucienos ar 
ūdens velosipēdiem, piedalījās novusa 
turnīrā, ļāvās pirts procedūrām.

Nodarbības nometnē vadīja galve-
nais treneris Leonīds Kuzņecovs, tre-

neri Evita Bērziņa un Ričards Kapcio-
noks.

Šīs vasaras džudo nometne 
„Limbaži 2015” nebūtu iespējama bez 
„Gaujas” sponsoru atbalsta. Nometnes 
galvenais labvēlis bija firmas „Izo-

terms” īpašnieks Valērijs Kļimovs. 
Kļimova kungs atvēlēja 100 eiro kat-
ra „Gaujas” jaunā džudista uzturēša-
nās izmaksām nometnē. Pateicoties 
viņa atbalstam, bija sarūpētas arī 
piemiņas balvas dažādo sacensību 

uzvarētājiem un T krekli ar nometnes 
„Limbaži 2015” simboliku visiem dalīb-
niekiem.

Nometnes lietderība izrādījās neno-
liedzama. To atzina gan jaunie džudisti, 
gan viņu treneri, gan vecāki. Jau pa-

nākta vienošanās, ka nākamajā gadā 
Limbažu Olimpiskajā centrā džudo 
vasaras nometnes laikā atkal tiks pa-
celts „Gaujas” karogs.

Dmitrijs Tončinskis 

Inčukalnā spēkojas četru valstu jaunie džudisti

Gaujas jaunie džudisti vasarā trenējās Limbažos

Nometnē Limbažos piedalījās 53 bērni, no kuriem 20 – Inčukalna novada jaunie sportisti. Šāda nometne tika organizēta pirmo reizi, tomēr tās labie panākumi apstiprināja, 
ka šādas nometnes jāorganizē vēl. Tuvākā jau Ziemassvētku laikā turpat Limbažos.
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12. un 13. septembrī Inčukalna sporta kompleksā risinājās pirmais starptautiskais džudo turnīrs 
„Gaujas Gulivera kauss 2015”.
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saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMS

Septembris, lai arī silts un jauks, 
ir pirmais vēstnesis, ka vasara pa-
gājusi. Līdz ar rudens iestāšanos 
Vangažu kultūras namā sākusies 
jaunā sezona – ar Dzejas dienu un 
Senioru balli. 

„Mēs esam pelnījuši to, kas mums ir – 
arī aizbēgt un atvērt lappusi tīru,
un saprast, līdz sāpēm saprast, 
ka koki bez saknēm neaug,
tie klibo uz plastmasas kājām.” 

/I.Gaile/

Septembris Latvijā jau gadiem ilgi 
ir Dzejas mēnesis. Dzeja visos laikos 
ir bagātinājusi cilvēka dvēseli, devusi 
emocijas un spēku, izcēlusi garīgās 
un filozofiskās vērtības.

11. septembrī, tieši Raiņa dzimša-
nas dienā, Vangažu kultūras namā 
viesojās dzejniece Inga Gaile. Dzej-
niecei ir iznākuši vairāki dzejoļu krā-
jumi: „Laiks bija iemīlējies” (1999), 

„Raudāt nedrīkst smieties” (2004), 
„Kūku Marija” (2007), „Migla” (2012), 
„Vai otrā grupa mani dzird?” (2014).

Kā dzejniece Inga Gaile par saviem 
darbiem saņēmusi K.Elsberga prēmi-
ju, O.Vācieša prēmiju, Dzejas dienu 
balvu, Literatūras gada balvu, Pro-
zas lasījumu galveno balvu u.c.

Inga Gaile darbojas arī kā režisore, 
sadarbojoties ar citiem režisoriem, 
iestudējusi uzvedumus Jaunajā Rī-
gas teātrī, Ģertrūdes ielas teātrī, 
Nacionālajā teātrī un „Dirty Deal Te-
atro”.

Uz tikšanos ar dzejnieci bija iera-
dušies skolēni, skolotāji un citi dažā-
du vecumu dzejas cienītāji. Inga Gaile 
daudz lasīja savu dzeju, kuru klausī-
tāji klausījās ar nedalītu uzmanību, 
interesi un līdzdomāšanu. Dzejas la-
sījumā spēcīgi bija jūtams dzejnieces 
režisores un skatuves talants.

Viņas dzejoļi prasa iedziļināšanos 
un domāšanu, jo dzejā brīžiem ir 
skarbums, tiešums, dziļums un neie-
rasti domas pavērsieni.

Mums bija patiess prieks klausī-
ties dzejnieci un gūt vērtīgas atziņas, 
svaigas domas un dziļākas pārdomas 
katram priekš sevis.

Pasākums notika sadarbībā ar Van-
gažu bibliotēku. 

Zelta rudens noskaņas 
kultūras namā

Kā katru gadu, arī šogad kultūras 
namā sadarbībā ar Vangažu pensionā-
ru biedrību notika izstāde, kurā redzē-
jām rudens dabas dārzu krāšņumu un 
bagātību. Un atkal prieks par ikviena 
ieguldīto darbu un fantāziju izstādes 
tapšanā. Bija gan augļi, gan dārzeņi, 
gan krāšņās rudens puķes, dažādas 
kompozīcijas, izmantojot dabas ma-
teriālus. Rudens tēma atspoguļojās arī 
Mākslas skolas bērnu gleznotajos dar-
bos un mākslinieces Ingūnas Lindes 
klusajā dabā. 

26. septembrī Vangažu un Inčukal-
na novada seniori un viesi no Ikšķiles 
pulcējās uz Senioru dienas pasākumu 
Vangažu kultūras namā. Siltus vār-
dus mūsu senioriem veltīja Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko, Sociālā dienesta vadītāja 
Zinaīda Gofmane un Vangažu pārval-
des vadītājs Juris Jakubovskis.

Šogad pie mums viesojās virtuo-
zais akordeonists Kaspars Gulbis, kurš 
sniedza brīnišķīgu koncertu, patiesi 
aizkustinot un saviļņojot klausītājus.

Turpinājumā dziedāja Ikšķiles an-
samblis Jāņa Rijnieka vadībā un uzstā-
jās biedrības „Saulgrieži” deju grupa, 
kura iesaistīja lustīgās dejās arī visus 
klātesošos.

Pasākuma gaitā muzicēja Ilmārs 
Miķelsons. 

„Kļavlapu putenī
Stāvēt,
Savu sapni
Rokās satvert,
Pret debesīm
Pacelt,
Ļaujot rudens
Gaismai
Svētīt to.”
Novēlam visiem izbaudīt skaisto  

zelta rudeni!
Evija Ozola,  

Vangažu kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja 

Pasākumi Vangažu kultūras namā oktobrī un novembrī

21. septembrī dienas centrā „Gauja” notika izstā-
des „Rudens veltes” atklāšana. Iespēja piedalīties 
bija gan bērniem, gan senioriem, gan visiem, visiem 
novada iedzīvotājiem. 

Bērnu darbiņi pārsvarā bija zīmējumi par rudens tema-
tiku, kurus varēja apskatīt gluži kā gleznu izstādi. Pie-
augušie dalībnieki izstādē dalījās ar savu izaudzēto ražu 
dārzos un siltumnīcās, kā arī rudens veltes tika nestas no 
meža un puķu dārziem. Lielu ievērību guva Vijas Ander-
sones neparastā milzu biete, kā arī Violetas Solovjovas 
eksotiskie meksikāņu gurķīši un Airas Strautas tomātu 
kompozīcija. Tāpat priecēja sēņu kompozīcijas ar brūk-
lenītēm un dažnedažādie tomāti, gurķi, burkāni, kāpos-
ti, kartupeļi, topinambūri, sīpoli, ķirbji, čili pipari, saldie 
pipari, kabači, cukīni, paprika, patisoni, kolrābji, zaļumi 
(dilles, pētersīļi, loki), vīnogulāji, plūmes, āboli, bumbieri, 
zemenes un mellenes, arī kastaņi, kuru šogad gan esot 
ļoti maz. Izstādi izdaiļoja dažādas košas un krāsainas 
rudens puķes. Viens stends tika atvēlēts rokdarbniecēm, 
kur varēja apskatīt krāsainus cimdiņus, zeķes, cepures 
un modernas šalles, jo mainīgajos rudens laika apstākļos 
reizēm noder arī šādas lietas. 

Lielu atsaucību guva „ziemas krājumu” degustācija. 
Dalībnieki bija sanesuši gan dažādus konservētus un 
marinētus salātus, lečo, gurķus, tomātus utt., kā arī ie-
vārījumus, medu, pašu spiestas sulas, dabīgās tējas un 
pat pašdarinātu vīnu. Visi apmeklētāji varēja piedalīties 
degustācijā, izteikt savu viedokli, mainīties ar receptēm 
un labi atpūsties. Nelielu koncertu sniedza dienas cen-
tra dziedošās senjoritas.

Inese Strauta, dienas centra „Gauja” vadītāja  

Rudens miglas vāli klāj ielejas, at-
sevišķās dienās ietin visu apkārtni. 
Atnācis oktobris – rudens mēnesis. 
Nāk jaunieši uz bibliotēku – printē bi-
ļeti prombraukšanai, – skumji. Putni 
arī lido prom…

Lasītprasme ir visas cilvēka karje-
ras pamatā. Cilvēks neko nesasniegs, 
ja nepratīs lasīt. Tie, kas pieraduši 
lielos daudzumos lasīt, ir labāki visos 
mācību priekšmetos. Lasītprasme 
ir pamats visam – tā ir saprašanās, 
spēja atrast savu dzīves jēgu, atrast 
savu turpmāko dzīves ceļu, atrast 
sev saprotošu draugu…

Vēlamies iepazīstināt ar grāmatu 
jaunumiem. Brīnišķīgā rakstniece 
Sāra Larka un mūsu pašu Inčukalna 
novada iedzīvotāja – tulkotāja Sinda 
Krastiņa – mūs iepriecina ar jaunu ģi-
menes sāgu „Maoru dievietes asaras”, 

kurā ir pārsteidzoši vēstures fakti, 
krāšņa daba, neparasti 
likteņa pavērsieni. 
Ar patiesu baudu 
rakstnieks Ber-
nārs Miņjē savā 
grāmatā „Aplī” 
kutina lasītā-
ju nervus, jo ir 
noslepkavota 
nama saim-
niece, elitārās 
koledžas pasnie-
dzēja. Slavenās kanā-
diešu rakstnieces M.Atvudas 
kārtējā romānā „Kalpones stāsts” 
par dzīvi pie saimnieka, kaut viņa 
atceras citus laikus, kad mīlēja savu 
vīru, meitu, kad pietika pašai savu 
iztikas līdzekļu… Pēc šī romāna 
uzņemta filma, iestudēta opera un 

balets, iestudētas vairākas teātra iz-
rādes, grāmata tika nominēta Nebula 
balvai un Bukera balvai. 

Vai zināt, kāpēc ar dažiem cilvē-
kiem saprotaties no pusvārda, ar 
citiem nekas nesanāk? Tas tāpēc, 
ka jūsu dzīvi ietekmē arhetipi – uni-
versāli uzvedības modeļi. Lasiet 
K.Meisas grāmatu „Arhetipi. Kas 
tu esi?”. Skolēnus varētu interesēt 
Dž.Patersona darbs „Pamatsko-
la. Dabūjiet mani prom no šejie-
nes!”, L.Nemieras „Kaķis maisā” vai 
T.Parvelas „Ella un draugi”. Nāciet uz 
bibliotēku un sameklējiet sev intere-
santu lasāmvielu. 

Sirsnīgs paldies par interesanto 
tikšanos Vangažu kultūras namā 
ar dzejnieci Ingu Gaili. Klausījāmies 
dzejnieces izpildījumā dzeju gan lat-
viešu, gan arī krievu valodā. Vērtējām, 
pārdomājām dzeju. Ivars Jansons 
pateicās dzejniecei, dāvinot skaistus 
ziedus. Sirsnīgs paldies tiem dzejmī-

ļiem, kuri atrada laiku un atnāca 
dzejas dienās Inčukalnā zem 

baltajām akācijām. 
Turpinās „Bērnu žūri-

jas„ lasījumi, steidzie-
ties izlasīt un novērtēt 
piedāvāto grāmatu 
saturu. 

Makulatūru ne-
metiet kopējos kon-

teineros, bet nesiet pie 
bibliotēkas tam domātajā 

konteinerā. Mīlēsim un sau-
dzēsim dabu!

Mēs, bibliotekāres, apmeklējām 
Sējas novada bibliotēku, jo mūsu ko-
lēģes, izstrādājot projektu, saņēma 
ES līdzekļus bērnu stūrīša iekārto-
šanai. Priecājamies par viņu veikumu. 

Māra Aļeksejeva, bibliotekāre 

Dzejniece Inga Gaile
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Atnāk Vinnijs Pūks pie 

Trusīša uz svētdienas kafiju 

un prasa: – Kur tad Petačoks? – 

Petačoks nebūs, viņam ir cū-

ciņa! – Nabadziņš, guļ gultā, 

svīst… – Tu ko, traks?! 

Viņi tikai vakar ie-

pazinās!

Rudens jaunumi bibliotēkā

Septembris ar 
skaistu dzeju

Sestdien, 17. oktobrī, pus-
naktī „Ketri studija” piedāvā 
Nakts diskotēku. Biļetes ie-
priekšpārdošanā (līdz 9. okto-
brim) 5 eiro. Pēc tam 8 eiro.

Sestdien, 31. oktobrī, plkst. 
14.00 vokālā ansambļa „Krievu 
kadriļa” jubilejas koncerts. Pie-
dalās Vangažu pilsētas pašdarbī-
bas kolektīvi.

Svētdien, 8. novembrī, 
plkst.17.00 radošās apvienības 

„Teātris un Es” viesizrāde bēr-
niem „Sunītis un Kaķīte”. Ieeja 
2,50 eiro. Izrādes dienā 3 eiro.

Mūsu novada bibliotekāres un Sējas novada bibliotēkas vadītāja Liene.

Virtuozais akordeonists Kaspars Gul-
bis sniedza elpu aizraujošu koncertu.
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Dienas centrā izstādes laikā varēja ne tikai apskatīt rudens 
veltes, bet arī nogaršot dažādus virumus no dārzeņiem, aug-
ļiem un ogām. Rudentiņš – bagāts vīrs!
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„Rudens veltes” Gaujā
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Trīs, divi, viens un… sākam 
sprintu – tikai 9 mēnešos jāpaspēj 
ļoti daudz kas, tāpēc arī septembris 
sācies kā īsta sprinta distance – 
tempā, tempā!

Mēneša laikā mūsu skolas klases 
ir izceļojušās pa tuvāku un tālāku 
apkārtni. Patriotisms un dzimtenes 
mīlestība sākas ar dzimtās vietas iz-
zināšanu. Kā gan var runāt par valsti, 
ja nepārzini savu novadu. Tāpēc mazie, 
pirmās un otrās klases skolēni, izgāja 
pārgājienos tepat pa Inčukalna pa-
gasta centru. Iepazinās, kur atrodas 
Inčukalna novada dome, kur biblio-
tēka, kur dzelzceļa stacija, kur pasts, 
kur tautas nams. Saprata arī, ka mēs 
dzīvojam brīnišķīgā vietā – mežs te-
pat blakus, var izskrieties un arī ne-
daudz „attīrīt” balsis, ieklausīties, kā 
skan klusums un kā skan skaļums. 
Trešās un ceturtās klases bērni, lie-
lāki būdami, devās uz Inčukalna 
Velnalu. Gandrīz visu septembri viņi 
gaidīja piemērotu dienu un laimīgi arī 
sagaidīja – šī diena likās tik silta kā 
vasarā. Piektās klases fiziskā slodze 
jau bija nedaudz lielāka – bērni, ejot 
kājām, no Silciema dzelzceļa stacijas 
devās apskatīt Allažu pagasta sep-
tiņus avotus. Noklausījušies gides 
stāstījumu, viņi varēja gan izskrie-
ties, gan padzīvoties pie ugunskura. 
Sestās klases skolēni vēlējās braukt 
uz Rīgas Zooloģisko dārzu un tā arī 
izdarīja. Septītās klases skolēniem 

pagājušajā mācību gadā bija iespēja 
nolikt velosipēdistu tiesības, tāpēc 
šogad tās varēja pilnvērtīgi izmantot – 
braukt velopārgājienā uz Laugas pur-
vu un Allažiem. Un vēl – septītās kla-
ses skolēniem bija iespēja pirmajiem 
izmēģināt Rāmkalnu jauno ekskursiju 
piedāvājumu. Astotās klases aizceļo-
ja vēl nedaudz tālāk, viņu galamērķis 
bija Cēsis un Svētavots. Dienas laikā 
tika daudz staigāts un iegūts daudz 
pozitīvu iespaidu. Devītā klase savu 
pārgājiena dienu veltīja draudzīgām 
sacensībām tepat netālu Murjāņos. 
Tātad kopumā visa skola ir apceļoju-
si katra savu Latvijas daļiņu, katram 
skolēnam bija iespēja sajust sevi kā 
daļu no viena vesela – daļu no klases, 
daļu no skolas, daļu no Inčukalna un 
pat Latvijas. 

Septembrī uzsākām ne tikai iet pār-
gājienos un mācīties, bet arī nodarbo-
ties ar dažādām ārpusstundu aktivi-
tātēm. Mūsu skola piedāvā: datoriku 
pirmajai klasei (sk. Rita Bikše), lietiš-
ķo fiziku 8. un 9. klasēm (sk. Inguna 
Hokkonena), tautiskās dejas visiem, 
kas vēlas kustēties (sk. Inga Indrikso-
ne), vizuālo mākslu visiem (sk. Kris-
tīne Rone), fiziskās sagatavotības 
pulciņu (sk. Agnese Kalniņa), pūtēju 
orķestri (sk. Vitalis Kikusts), korus 
(sk. Jeļena Tresikova), peldēšanu (sk. 
Aija Sakne, Sandis Kalniņš), skolas 
avīzes veidošanu (sk. Lilita Atare) 
un projektēšanu vecākajām klasēm 
(sk. Kaspars Kiris). Esam priecīgi arī 

par to, ka mūsu skolā jau otro gadu 
darbojas pagarinātās dienas grupa 
līdz septiņiem vakarā, kurā strādā 
skolotāja Līga Līduma, un vecākiem ir 
iespēja dažu labu garāku darba dienu 
savu bērnu uzticēt skolotājai Līgai.

Septembrī piedalījāmies Eiropas 
sporta nedēļā, kura notika no 7. līdz 
10. Septembrim, un Olimpiskajā die-
nā – 25. septembrī. Sporta nedēļas 
laikā pastiprināti pievērsām uzmanību 
kustību pauzēm, skolēnu pašpārvalde 
garajos starpbrīžos vadīja kustību ro-
taļas mazākajiem, bet lielākajiem bēr-
niem bija iespēja uzzināt, ko īsti no-
zīmē svešvārds „fitness”. Olimpiskās 
dienas laikā visa skola kūsāja aktivi-
tātēs – diena sākās ar rīta vingrošanu 
sporta kompleksā visai skolai kopā. 
Mūs apciemoja un apsveica arī Inču-
kalna novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Nalivaiko, kas kopā ar direk-
toru Kasparu Kiri, novilkuši žaketes, 
aktīvi iesaistījās rītarosmē. Pēc pus-
dienām sākās pats interesantākais – 
sacensības komandām stafetēs, kā 
arī dodžbolā (tautas bumba ar vairā-
kām mīkstām bumbām), sacensības 
basketbola bumbas metienos grozā 
no dažādiem attālumiem, sacensī-
bas strītbolā. Strītbola sacensībās 
piedalījās arī mainīga skolotāju ko-
manda – Sandis Kalniņš, Kaspars Kiris, 
Rita Bikše, Lilita Atare –, un viņiem 
nepavisam negāja slikti! Tomēr pats 
labākais – sajust komandas biedra 
atbalstu un to, ka par tevi īkšķus tur 
tavi skolotāji, klases un skolas biedri. 
Mums, skolotājiem, prieks par bērnu 
draudzīgumu, dedzību un aktivitāti. 
Arī malā stāvētāji aktīvi piedalījās 

atbalstīšanā – ar plakātiem un skaļu 
uzmundrināšanu.

Katru gadu 26. septembrī Eiropas 
Padome un daudzi cilvēki Eiropā un 
arī ārpus tās atzīmē Eiropas valodu 
dienu. Šajā dienā mēs svinam valodu 
daudzveidību, kas sadzīvo kopā dau-
dzās valstīs – gan Eiropā, gan visā 
pasaulē. Valodu diena tiek atzīmēta 
kopš 2001. gada, kas tika atzīmēts kā 
Eiropas valodu gads, lai iedrošinātu 
cilvēkus mācīties valodas, lai pievērs-
tu uzmanību Eiropas valodu bagātībai, 
lai mudinātu mācīties valodas gan 
skolā, gan ārpus tās. Pēdējā septem-
bra nedēļā Inčukalna pamatskolā bēr-
ni uzzināja, ka pasaulē ir gandrīz 7000 

valodu. Mūsu skolā šī nedēļa tika 
nosaukta „Runā ar mani”. Mācījāmies 
sasveicināšanās frāzes daudzās va-
lodās, klausījāmies, kā skan dažādu 
tautu valodas, atradām frāzes „runā 
ar mani” tulkojumus 44 Eiropas va-
lodās. Dziedājām dziesmas krieviski, 
vāciski, angliski, latviski, iepazinā-
mies ar dzīvnieku „valodu”, zīmējām 
Eiropas kontūrkarti, spēlējām vārdu 
spēles. Pašiem nemanot, mācījāmies – 
gan bērni, gan skolotāji.

Un pavisam nemanot ir pagājis pir-
mais skolas mēnesis. Turpinām dzīvot 
krāsainā rudenī un par tumsu nebēdā-
jam!

Zinta Nolberga  

Pirmo reizi ekskursija ar velosipēdiem

Pirmo reizi mūsu klase devās ekskursijā ar velosipēdiem. Ekskursija notika 17. sep-
tembrī. Šajā dienā mūs priecēja silta saule un labs laiks.

Mūsu ekskursija sākās pie skolas 9.00. Vispirms mēs devāmies uz Laugas purvu. Tur 
mēs redzējām kūdras ieguvi, ko veic dāņu uzņēmums „Pindstrup Latvija”. Braucām ar 
visneiedomājamāko šaursliežu dzelzceļu. Tuvāk iepazināmies ar gabalkūdras ražo-
šanu. Gabalkūdras klucītis ir 20x20x80 cm un var svērt pat līdz 25 kg, un tādi klucīši 
strādniekiem ar rokām jāsakrauj krautnēs žūšanai. Strādāt kūdras purvā ir grūti. Va-
sarā tur ir ļoti karsts. Par to mums stāstīja Andris Andersons.

Pa Allažu ceļu braucām uz Siguldas novada Allažu pagastu un apskatījām Čerņausku 
dižozolu un Čerņausku dižakmeni. Čerņausku dižozols ir liels, skaists ozols. Mēs ar 
klasi sastājāmies ozolam apkārt. 

 Čerņausku dižakmens ir liels akmens. Riteņus atstājām ceļa malā un līdz akmenim 
gājām ar kājām. Uz akmens visi, kas gribēja, arī uzkāpa.

Tālāk braucām apskatīt Allažu tautas namu. Tautas nams atrodas lauka vidu, tālu 
no Allažiem. Pēc garā brauciena līdz Allažiem mums apetīte bija ļoti laba. Ciemojā-
mies un pusdienojām zemnieku saimniecībā „Brankas” pie saimnieces Fatimas Ru-
dzītes. Tur mēs garšīgi paēdām pusdienas, citi draiskojās, citi atpūtās. Pēc tam mēs 
devāmies atpakaļ skolas virzienā. Kopā pa dienu nobraucām ~ 25 kilometrus.

Tas bija jauki, un mēs labprāt brauktu tādā ekskursijā vēlreiz.
Maruta Greidiņa, Inčukalna pamatskolas skolniece  

Inčukalna pamatskolas 7.a klases ekskursija 
uz Rāmkalnu jauno sukāžu ražotni

Vēl tikai jūlijā svinīgi tika atklāta 
jaunā Rāmkalnu sukāžu ražotne, un 
tagad, sākoties skolas laikam, tiek 
vērtas durvis skolēnu ekskursijām.

Pirmajā ekskursijā pa Rāmkal-
nu sukāžu ražotni devās Inčukalna 
pamatskolas 7a. klase. Ekskursijas 
vada ražotnes darbinieki, kuri ir viszi-
nošākie par procesiem, kā no svaigas 
ogas top sukādes, sīrupi un pastilas. 
Pēc ekskursijas pa ražošanas tel-
pām skolēni paši var izmēģināt roku 
pastilu gatavošanā un tad doties uz 
Rāmkalnu bistro ieturēties. Ekskursi-
jas cena vienai personai ir 5 eiro, bet 
pusdienas, kuras ir pēc izvēles, – 3 
eiro, šajā cenā iekļauts arī viens brau-
ciens ar rodeli.

Ekskursijās var doties tikai skolēnu grupas ar skolotājiem. Pieaugušajiem tiek piedāvāta cita program-
ma – Rāmkalnu gatavotās produkcijas degustācija ar prezentāciju par Rāmkalniem no pirmās dienas līdz 
pat šodienai. Programmas cena: 5 eiro par personu.

Uldis Janušs, mārketinga projektu vadītājs,
RĀMKALNI / Atpūtas parks  

Ekskursija uz „Rāmkalnu” jauno sukāžu ražotni
Pirmdien, 7. septembrī, mēs, 7. klase, devāmies uz jauno „Rāmkalnu” sukāžu ražotni. Tas notika pēc 5. 

mācību stundas. Mūs ieveda rūpnīcā, lika uzvilkt aizsargtērpus un tad gides pavadībā izvadāja pa rūpnīcu. 
Mēs redzējām gan lielās saldētavas, kurās ir līdz pat -18 grādu auksts, gan cepeškrāsnis, kurās žāvē ogas, 
gan telpas, kurās no ogu masas gatavo garšīgas pastilas. Mēs paši arī varējām pagaršot cidoniju, rabarberu, 
upeņu, dzērveņu, ķirbju sukādes un piedalīties pastilu gatavošanā. Dažiem tas izdevās lieliski, bet citiem ne 
visai, tomēr beigās visi bijām apmierināti ar savu darbu. Pēc ekskursijas pa rūpnīcu mēs ieturējām gardas 
pusdienas „Rāmkalnu” bistro un katrs vienu reizi nobraucām ar rodeli. Tas bija lieliski!

Samanta Asīte, Inčukalna pamatskolas skolniece  

Ekskursijas var būt ne tikai interesantas, bet arī gardas. Par to pārlie-
cinājās 7. klase.

Sprintiņš sācies

Olimpiskās dienas strītbola skolotāju komanda. No kreisās: Inčukalna pamatskolas 
direktors Kaspars Kiris, skolotāji Lilita Atare, Rita Bikše un Sandis Kalniņš.

Jānobrauc 25 kilometri? Lieliski, laižam!
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Septembris skolas dzīvē ir sā-
cies ar došanos mācību ekskur-
sijās. Tās skolēniem palīdz labāk 
izprast mācību stundās apgūto, 
padziļina izpratni par sakarībām 
dabas likumos, paplašina redzes-
loku par Latvijas vēsturi, ģeogrā-
fiju.

9. un 10. klases  
audzēkņu iespaidi

11. septembrī mūsu klase kopā 
ar 9.a klasi devās mācību ekskur-
sijā uz Rīgu. Atzīmējot Dzejas die-
nu, vispirms apmeklējām iemīļotā 
dzejnieka Aleksandra Čaka memo-
riālo dzīvokli – muzeju. Tā ir izcilā 
pilsētas dzejnieka pēdēja dzīves 
vieta. 

Klausījāmies aizraujošu stāstī-
jumu par dzejnieka bērnību, izglī-
tību, mīlestību, darbu un, protams, 
dzeju. Stāstījums tika papildināts 
ar video, klausījāmies arī dzies-
mas ar A.Čaka vārdiem. Pēc tam 
varējām aplūkot dzīvokli, kurā ir 
saglabātas daudzas dzejnieka per-
sonāllietas. Ļoti patika skaistais 
plašu atskaņotājs, daudzveidīgā 
grāmatu kolekcija, rakstāmgalds. 
Varējām redzēt sīkas un ļoti per-
sonīgas lietas: brilles, kaklasaites, 
naudas maciņu, aproču pogas u.c. 
Saņēmām arī dāvaniņas – bukle-
tus par muzeju, kā arī dažas grā-
matas. 

Pēc tam mēs devāmies uz Deko-
ratīvās mākslas un dizaina muzeju, 
kurā bija skatāma pasaules slave-
nā modes vēsturnieka Aleksandra 
Vasiļjeva kolekcijas izstāde „Ie-
lūgums uz gadsimta balli. 1915-
2015”. Šeit mēs varējām aplūkot 
dažādus vakartērpus, katras des-
mitgades savdabīgo un oriģinālo 
ģērbšanās stilu. Redzējām arī ak-
sesuārus un apavus. Skatījāmies 
filmu par pagājušā gadsimta va-
kartērpiem Latvijā. Par šo izstādi 
bija sajūsmā gan meitenes, kuras 

„izvēlējās” sev tērpus, gan zēni, 
kuri solījās tos „iegādāties”.

Mūsuprāt, šī ekskursija bija 
interesants, aizraujošs piedzīvo-
jums, kurā uzzinājām daudz jauna. 
Bija jauki pastaigāt pa Vecrīgu, 
Bastejkalnu. Visi kopā jautri pa-
vadījām laiku pasakainajā Nacio-
nālās operas parkā pie strūklakas. 

9.b klase
Nesen mēs apmeklējam Rīgas 

centrālo lidostu. Jau no sākuma, 
kad uzzinājām, ka braucam uz 
turieni, mēs priecājāmies. Mums 
bija iespēja braukt ar autobusu 
un aplūkot dažāda izmēra, for-
mas un dizaina lidmašīnas.

Ekskursijas vadītāja pastās-
tīja lidostas vēsturi un parādīja, 
kā jūtas īsts tūrists. Mums bija 

jāņem līdzi pase, un mūs apska-
tīja kontrolē. Tad mēs izgājām uz 

„Duty free” zonu. Rīgas lidostas 
administrācija mums uzdāvināja 
atlaidi restorānā „Lido”, un kopā 
ar 8.b klasi mēs baudījām Latvi-
jas nacionālos ēdienus. Bet tā ne-
bija vienīga dāvana. Katrs skol-
nieks saņēma zīmuli ar termināla 
logotipu.

Sākumskolas  
klases

Šā gada 4. septembrī Vangažu vi-
dusskolas 3.a, 4.a, 6.a klases sko-
lēni un audzinātājas I.Andersone, 
D.Mālniece, L.Kaļabina un sko-
lotāja I.Zablocka, kura uzņēmās 
arī fotogrāfa pienākumus, jauno 
mācību gadu iesāka ar aizraujošu 
mācību ekskursiju. 

Ekskursijā braucām uz Valmie-
ras Sajūtu parku un Trikātas šo-
kolādes ražotni.

Ekskursiju sākām ar Baskāju 
taku, kura bija 2,7 km gara un vei-
dota no dažādiem dabas materiā-
liem. Ko nozīmē Baskāju taka? 
Tas nozīmē, ka taka bija staigā-
jama basām kājām, lai, ejot pa 
oļiem, čiekuriem, mulču, smiltīm, 
zilām stikla lodītēm, mālu un kas-
taņiem, gūtu dažādas izjūtas. Un 
mēs šīs izjūtas guvām! Vislabāk 
patika stikla lodīšu taka, māla 
bedre, dažādi no koka veidoti kā-
pelēšanas un līdzsvara elementi 
un kāju mazgāšana Gaujā. Ļoti 
patika parks, kur koki bija ietērpti 
tamborētos un adītos tērpos. Ju-
tāmies kā pasakā!

Ceļojums turpinājās uz Trikā-
tas šokolādes ražotni. Tas tik bija 
pārsteigums! Mēs varējām izga-

tavot paši sev šokolādi un ēst 
pilnām saujām! Mums pastāstīja 
interesantas lietas par šokolādi, 
ieģērba speciālos tērpos, iedeva 
darba rīkus, un pie darba! Varē-
ja izvēlēties gatavot baltas vai 
brūnas masas šokolādi. Bija pa-
domāts arī par dekorēšanas ele-
mentiem. Visiem ļoti patika!

11. klases  
ekskursija

Mūsu klase visu pagājušo mā-
cību gadu cītīgi mācījās, piedalī-
jās ikvienā skolas aktivitātē un 
regulāri apmeklēja skolu, tāpēc 
ieguvām „Gada labākās klases” 
titulu un skola sniedza iespēju 
doties apmaksātā ekskursijā. Tā 
kā pagājušajā gadā apmeklējām 

„Escape room” un šāda veida iz-
klaide mums ļoti iepatikās, izdo-
mājām, ka arī šogad varētu do-
ties uz to pašu vietu. 

„Escape room” ir kvests realitā-
tē, aizraujoša intelektuāla spēle 
pāris cilvēku komandai, kura tiek 
ieslēgta istabā. Meklējot saka-
rības, pildot loģikas uzdevumus, 
stundas laikā grupai jātiek ārā no 
istabas. 

Iepriekšējo reizi mūsu klase iz-
baudīja, kā ir būt „kazino aplau-
pītājam”, taču šoreiz izvēlējāmies 
ko vēl aizraujošāku, devāmies is-
tabā, kura izveidota pēc šausmu 
filmas „Zāģis” līdzības. Spēle lika 
katrai grupai sadarboties kopā, 
lai izkļūtu no istabas, jo ikviens 
prāts šajā spēlē ir svarīgs. Spē-
les laikā ne brīdi nevarēja atslābt, 
pulkstenis pie sienas spieda prā-
tiem darboties nepārtraukti, lai 
tikai laikā paspētu izkļūt no is-
tabas. Izejot spēli, sapratām, ka 

mūsu klasei stiprā puse ir loģika, 
jo ikviena no grupām no istabas 
izkļuva ātrāk, nekā bija cerējuši. 

Ja ne ar klasi, tad noteikti ar 
ģimeni vai draugiem ikviens no 
klases vēl reizi apmeklēs „Escape 
room”, lai pārbaudītu savas inte-
lektuālās spējas. 

7.a klases  
ekskursija

Mēs devāmies uz Z(in)oo centru 
Cēsīs. Tur mēs izmēģinājām un 
apskatījām dažādus eksponātus. 
Mums tas likās ļoti interesanti, 
tāpēc mums gāja jautri.

Mēs uzzinājām diezgan daudz 
jaunu lietu, piemēram, izpētījām, 
kā darbojas berzes spēks, kas tas 
ir „gravitācija” un „inerce”, izmē-
ģinājām dažus agregātus. Daudzi 
eksperimenti ir saistīti ar tādiem 
mācību priekšmetiem kā fizika, 
ķīmija, dabaszinības un bioloģija. 
Kopumā bija ļoti jautri, un noteik-
ti gribētos atgriezties zinātnes 
centrā vēlreiz. 

„Zinātnieku nakts”
2015. gada 25. septembrī jau 

devīto gadu vienlaikus astoņās 
Latvijas pilsētās notika „Zināt-
nieku nakts” pasākums. „Zināt-
nieku nakts” ir Eiropas līmeņa 
pasākums, kas top sadarbībā ar 
Latvijas augstskolām, zinātnis-
kajiem institūtiem un muzejiem. 
Šogad „Zinātnieku nakts” akti-
vitātes Latvijā bija veltītas gais-
mas tematikai, sniedzot ieskatu 
daudzveidīgajos gaismas izpaus-
mes veidos dabā un sabiedrībā un 
tās izmantošanā. 

Šogad Vangažu vidusskolas de-
vīto un desmito klašu interesenti 
pirmo reizi apmeklēja „Zinātnie-
ku nakti”, un mēs bijām patīkami 
pārsteigti, ka zinātne var būt tik 
interesanta!

Pirmā pieturvieta bija zinātnis-
kais institūts „Bior”. Uzņēmums, 
kurš īsteno zinātniski pētniecisko 
darbu un apmācību, veic eksper-
tīzes un laboratoriskos pakal-
pojumus lauksaimniecības, ziv-
saimniecības un pārtikas nozares 
pārstāvjiem. Visus šos procesus 
bija iespējams vērot un piedalī-
ties sagatavoto uzdevumu izpildē. 
Par katru izpētes procesu tika 
interesanti un saistoši izstāstīts. 
Uzņēmumā „Bior” varēja apmek-
lēt vairākas zinātniskās stacijas, 
kur katras jomas speciālisti iz-
stāstīja, uzskatāmi demonstrēja 
un atbildēja uz interesējošajiem 
jautājumiem par baktēriju dzīvi, 
par Saules gaismas ietekmi uz 
cilvēka organismu, par krāsu iz-
šķirtspēju, par parafīna izmanto-
šanu laboratorijas izpētes darbos. 

Tālāk mēs devāmies uz jauno 
Latvijas Universitātes ēku, kurā 
mācās topošie fiziķi, matemātiķi, 
ķīmiķi, ģeogrāfi. Jāpiebilst, ka 
Latvijas Universitātes ēka ir ļoti 
pievilcīga gan no ārpuses, gan 
iekštelpās. Ieejot tajā, uzreiz ra-
dās vēlme mācīties LU. Sākumā 
mēs devāmies uz astoto stāvu, 
no kura varējām aplūkot burvīgo 
Rīgas panorāmu. Pēc tam devā-
mies divus stāvus zemāk – pie 
ķīmiķiem. Šajā stāvā mums bija 
iespēja iepazīties ar fakultātes 
laboratoriju un tās aprīkojumu, 
redzēt eksperimentus un de-
monstrējumus. Šajā stāvā bija arī 
telpa, kurā atradās krāsainie ķī-
mijas šķīdumi, kuri bija apbrīnas 
vērti. Tomēr, mūsuprāt, visinte-
resantākie bija luminiscences un 
fluorescences eksperimenti. Šie 
eksperimenti norisinājās tumšā 
telpā, kur vienīgais apgaismo-
jums bija ultravioletās lampas un 
šķīdumi, kuri tumsā spīdēja. 

Mūsuprāt, pasākums „Zināt-
nieku nakts” ir ļoti laba iespēja 
katram sevī atmodināt zinātnie-
ku. Iespēja iegūt jaunus iespaidus, 
paskatoties uz zinātni no cita 
skatupunkta, kā arī šis pasākums 
daudziem skolēniem ir palīdzējis 
saprast, ka savu nākotni vēlas 
saistīt tieši ar kādu no šīm no-
zarēm. Piekrītu Andrula Vasiliu 
teiktajam: „Bērni ir zinātkāri un 
radoši pēc būtības, un „Zināt-
nieku nakts” ir lielisks veids, kā 
viņiem parādīt, ka zinātne ir for-
ša. Kas zina, iespējams, tieši šīs 
nakts pasākumi rosinās dažas 
meitenes un zēnus nākotnē kļūt 
par lieliskiem zinātniekiem.”

Agneta Lubanova un Paula 
Runce, 9.a klases skolnieces  

VANGAŽU VIDUSSKOLA

Iespaidi par mācību ekskursijām

Skolotāja Vanga Girgensone kopā ar skolēniem „Zinātnieku naktī” zinātniskajā institūtā „Bior”.
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Par atkritumu  
apsaimniekošanu 
Inčukalna novadā
Precizētā redakcija apstiprināta 
ar 2015. gada 20. maija Inčukalna 
novada domes lēmumu Nr.10-37.§. 
un 2015. gada 16. septembra 
Inčukalna novada domes lēmumu 
Nr.16-28.§.

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām”15. 

panta pirmās daļas 2. punktu,
43. panta pirmās daļas 13. pun-

ktu, 43. panta trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 8. panta pirmās daļas 3. 
punktu, 39. panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 

sadzīves atkritumu (turpmāk 
tekstā – atkritumu), tajā skai-
tā sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu un decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu šķidro sa-
dzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas kārtību Inčukalna novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, atkritumu radītāju, 
valdītāju un apsaimniekotāju 
pienākumus, atkritumu apsaim-
niekošanas maksas noteikšanas 
kārtību, kā arī atbildību par no-
teikumu neievērošanu.

2. Noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības au-

tonomās funkcijas – atkritu-
mu savākšanas un izvešanas 
organizēšana un kontrole – 
izpildi;

2.2. uzlabot atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmu un kārtī-
bu, lai samazinātu apglabāja-
mo atkritumu daudzumu;

2.3. novērst vides piesārņojumu, 
uzturēt higiēnisku un cilvēka 
veselībai nekaitīgu vidi.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām 
personām Inčukalna novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

4. Inčukalna novada administratī-
vā teritorija ir vienota, nedalā-
ma atkritumu apsaimniekoša-
nas zona.

5. Atsevišķu atkritumu apsaimnie-
košanas zona – valsts autoceļi 
A2 un A3, kas šķērso Inčukalna 
novada administratīvo teritoriju. 
Autoceļu pārvaldītājs ir Valsts 
akciju sabiedrība „Latvijas 
Valsts ceļi”.

6. Saistošajos noteikumos lietotie 
termini atbilst terminiem, kuri 
noteikti normatīvajos aktos 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā:
6.1. Decentralizētā kanalizā-

cijas sistēma – speciāli iz-
būvēta, videi droša jebkura 
veida konteiners, baseins vai 
cits mākslīgi izveidots re-
zervuārs, kas nodrošina, ka 
nekustamajā īpašumā radītie 

decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas šķidrie sadzīves at-
kritumi tiek savākti un uzkrāti 
decentralizētā kanalizācijas 
sistēmā;

6.2. Decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas šķidrie 
atkritumi – mājsaimniecībā, 
tirdzniecībā, pakalpojumu 
sniegšanas procesā vai ci-
tur radušies atkritumi, kas ir 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas šķidrie sadzīves 
atkritumi šķidrā agregātstā-
voklī;

6.3. Atkritumu apsaimnie-
kotājs – komersants, kurš 
ir saņēmis attiecīgu atļauju 
atkritumu apsaimniekošanai 
Atkritumu apsaimniekoša-
nas likumā noteiktajā kārtī-
bā (tajā skaitā savākšanai, 
pārvadāšanai, arī sadzīves 
bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanai un pārvadāšanai) 
un ar kuru Inčukalna novada 
Dome (turpmāk tekstā – paš-
valdība) ir noslēgusi līgumu, 
kas paredz atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā;

6.4. Decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas šķidro 
atkritumu apsaimnieko-
tājs – komersants, kuram ir 
specializēts transports un 
noslēgts līgums ar notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu ap-
saimniekotāju par decentrali-
zētās kanalizācijas sistēmas 
šķidro atkritumu pieņemšanu;

6.5. Šķiroto atkritumu savāk-
šanas laukums – speciāli ap-
rīkota norobežota vieta, kur 
konteineros savāc un uzgla-
bā dažādu veidu atkritumus 
pirms to apglabāšanas vai 
pārstrādes atbilstoši nor-
matīvajos aktos noteiktajām 
prasībām;

6.6. Atkritumu šķirošanas un 
pārkraušanas stacija – spe-
ciāli aprīkota vieta dalīti sa-
vākto atkritumu pāršķiroša-
nai, kas atbilst normatīvajos 
aktos noteiktajām vides aiz-
sardzības prasībām un atbilst 
teritorijas plānojumam;

6.7. Atkritumu konteineru vieta 
(novietne) ir atkritumu radītā-
ja vai valdītāja iekārtota vie-
ta konteineru novietošanai, 
kuras vienkāršotais projekts 
ir saskaņojams pašvaldībā, ja 
novietni izmanto vairāk nekā 
viena vienģimeņu māja.

2. Atkritumu savākšanas kārtī-
ba
7. Inčukalna novadā sadzīves at-

kritumu apsaimniekošana no-
tiek, izmantojot dažāda tilpuma 
sadzīves atkritumu savākšanas 
konteinerus, kas ir piesaistīti 
atkritumu radītāja vai valdītā-
ja īpašumā, valdījumā vai lie-
tošanā esošam nekustamajam 
īpašumam tajā radīto atkritumu 
savākšanai un uzglabāšanai 

līdz nodošanai atkritumu ap-
saimniekotājam:
7.1. nešķiroto atkritumu kon-

teineru atrašanās vietu un 
izvešanu regulē atkritumu ra-
dītāja vai valdītāja noslēgtais 
līgums ar atkritumu apsaim-
niekotāju;

7.2. atkritumu radītājam vai 
valdītājam patstāvīgi veicot 
dalītu sadzīves atkritumu 
savākšanu un nogādāšanu 
atkritumu dalītās atkritumu 
apsaimniekošanas punktos 
un/vai šķiroto atkritumu ap-
saimniekošanas laukumos; 

7.3. atkritumu radītājam vai val-
dītājam organizējot specifisku 
atkritumu (ēku nojaukšanas 
rezultātā radušos atkritumu, 
lielgabarīta, bīstamo, biolo-
ģiski noārdāmo, elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritu-
mu, dzīvnieku izcelsmes bla-
kusproduktu un atvasinātu 
produktu, kuri nav paredzēti 
cilvēku patēriņam, u.c.) sa-
vākšanu, patstāvīgi noslēdzot 
līgumu ar atkritumu apsaim-
niekotāju, kuram ir atkritumu 
apsaimniekošanas atļauja par 
šo atkritumu savākšanu un 
nogādāšanu uz specializētām 
uzglabāšanas vai pārstrādes 
vietām, vai patstāvīgi nogā-
dājot šos atkritumus uz īpa-
ši šim nolūkam paredzētām 
vietām. Specifisko atkritumu 
savākšanas līgums nav obli-
gāti slēdzams ar pašvaldības 
izraudzīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju;

7.4. atkritumu radītājs vai valdī-
tājs organizē decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas šķidro 
sadzīves atkritumu savākša-
nu, uzkrājot tos hidroizolētā, 
atbilstoši būvnormatīviem 
izbūvētā decentralizētā ka-
nalizācijas sistēmā un nodro-
šina tās regulāru iztukšošanu, 
patstāvīgi noslēdzot līgumu, 
kurā norāda decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas tilpu-
mu, ar pakalpojuma sniedzēju, 
kas saņēmis atbilstošu atļau-
ju par šo atkritumu pārvadā-
šanu;

7.5. vasarnīcu, vasaras mītņu 
(tajā skaitā dārzkopības bied-
rību teritorijā esošo vasarnīcu 
vai vasaras mītņu) vai citu 
īslaicīgās apmešanās ēku 
īpašnieki, valdītāji, lietotāji 
vai viņu pilnvarotas personas 
ērtākai nešķiroto atkritumu 
savākšanai, ievērojot norma-
tīvos aktus par atkritumu ap-
saimniekošanu un saskaņojot 
ar Inčukalna novada Būvvaldi, 
izveido nešķiroto atkritumu 
konteineru savākšanas vietu, 
noslēdzot savstarpēju līgumu 
par šīs vietas uzturēšanu. 
Savstarpēju līgumu par nešķi-
roto atkritumu konteineru sa-
vākšanas vietas uzturēšanu 
slēdz vasarnīcu, vasaras mīt-
ņu (tajā skaitā dārzkopības 
biedrību teritorijā esošo va-

sarnīcu vai vasaras mītņu) vai 
citu īslaicīgās apmešanās ēku 
īpašnieki, valdītāji, lietotāji 
vai viņu pilnvarotas personas.
Šī apakšpunkta izpilde neat-
brīvo atkritumu radītājus vai 
valdītājus no līguma slēgša-
nas ar atkritumu apsaimnie-
kotāju.

8. Noteikumu 7.2 apakšpunkta 
izpildes nodrošināšanai šķiroto 
atkritumu apsaimniekošanas 
laukumus un atkritumu šķiro-
šanas un pārkraušanas stacijas 
izveido atkritumu apsaimnieko-
tājs pašvaldības saskaņotajās 
vietās saskaņā ar Inčukalna 
novada teritorijas plānojumu un 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumiem.

9. Noteikumu 7.3 apakšpunkta 
izpildes nodrošināšanai atkri-
tumu apsaimniekotājs organizē 
regulāru lielgabarīta sadzīves 
atkritumu un bioloģiski noār-
dāmo atkritumu savākšanu no 
mājsaimniecībām, nosakot sa-
vākšanas laiku un vietu.

3. Atkritumu radītāja un valdī-
tāja pienākumi
10. Atkritumu radītājam un valdī-

tājam ir jāiekļaujas pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmā, noslēdzot 
līgumu ar pašvaldības izraudzī-
to Atkritumu apsaimniekotāju 
par regulāru atkritumu savāk-
šanu un maksājot par atkritumu 
apsaimniekošanu.

11. Papildus atkritumu apsaimnie-
košanas nozari reglamentējoša-
jos normatīvajos aktos noteik-
tajam ikviena atkritumu radītāja 
un valdītāja pienākums ir:
11.1. savākt radītos sadzīves 

atkritumus un nogādāt tos 
speciāli aprīkotās atkritumu 
apsaimniekošanas vietās, kas 
noteiktas un ierīkotas atbil-
stoši normatīvajos aktos no-
teiktajām prasībām;

11.2. nodrošināt radīto sadzīves 
atkritumu dalītu šķirošanu un 
savākšanu atbilstoši pašval-
dības un atkritumu apsaim-
niekotāja noteiktajai kārtībai;

11.3. nodrošināt, ka nešķirotie 
sadzīves atkritumi pirms to 
nodošanas atkritumu ap-
saimniekotājam (ievietoša-
nai atkritumu konteineros) ir 
iesaiņoti atkritumu maisos 
un atkritumu maisi ir aizsieti. 
Asie priekšmeti ir iesaiņojami 
tā, lai izvairītos no iespējamā 
kaitējuma cilvēku veselībai, 
kā arī atkritumu savākšanas, 
pārvadāšanas un šķirošanas 
iekārtu bojājumiem;

11.4. uzturēt atkritumu kontei-
nerus tīrus un lietošanas kār-
tībā;

11.5. nepieļaut radīto atkritumu 
ilgstošu uzkrāšanos atkritu-
mu konteinerā atkritumu radī-
tāja vai valdītāja īpašumā vai 
valdījumā esošajā nekusta-
majā īpašumā, nodrošināt to 
regulāru savākšanu un nodo-
šanu atkritumu apsaimnieko-
tājam, tajā skaitā decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu 
šķidro sadzīves atkritumu iz-

tukšošanu, ņemot vērā radīto 
atkritumu apjomu un decen-
tralizēto kanalizācijas sistē-
mu tilpumu;

11.6. nepieļaut ražošanas, bīs-
tamo, būvniecībā radušos 
atkritumu un citu specifisko 
atkritumu sajaukšanos ar sa-
dzīves atkritumiem un nodro-
šināt to atsevišķu savākšanu 
speciāli konkrētam atkritumu 
veidam paredzētā kārtībā;

11.7. nepieļaut atkritumu savāk-
šanas pārvadāšanas traucēju-
mus:
11.7.1. uzturēt tīrībā un kārtī-

bā atkritumu apsaimnieko-
šanas vietas, 

11.7.2. neradīt šķēršļus kon-
teineru izvešanai atbilstoši 
līgumā noteiktajam grafi-
kam, 

11.7.3. nodrošināt atkritumu 
apsaimniekotāja personā-
la iekļūšanu iežogotā un/
vai apsargātā teritorijā, lai 
izvestu atkritumus vai izve-
šanas brīdī nodrošināt kon-
teineru izstumšanu ārpus 
nožogojuma, kā arī veicot 
citas darbības, kas nepie-
ciešamas netraucētai atkri-
tumu apsaimniekošanai.

12. Nekustamā īpašuma īpašnie-
kam, lietotājam, valdītājam 
vai pārvaldniekam ir jānoslēdz 
līgums ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par Atkritumu apsaimnie-
košanu:
12.1. individuālo māju īpašnie-

kiem, valdītājiem, lietotā-
jiem – līgums ar Atkritumu 
apsaimniekotāju jāslēdz par 
regulāru Atkritumu savākša-
nu konteineros, kuru izveša-
nas biežumu regulē šo sais-
tošo noteikumu 15. punkts. 
Līgums jānoslēdz viena 
mēneša laikā no nekustamā 
īpašuma īpašumtiesību vai 
lietošanas tiesību iegūšanas 
brīža par katru īpašumā vai 
valdījumā esošo nekustamo 
īpašumu – ēku;

12.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju īpašniekiem vai pārvald-
niekam – līgums ar Atkritu-
mu apsaimniekotāju dzīvokļu 
īpašnieku vārdā jāslēdz par 
Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma organizēšanu, 
nodrošinot:
12.2.1. vienai daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai vai māju 
grupai Atkritumu konteine-
ru novietošanas vietu, lai 
tā netraucētu specializēto 
transportlīdzekļu ērtu pie-
braukšanu pie konteine-
riem;

12.2.2. atkritumu savākšanai 
nepieciešamo konteineru 
skaitu un tilpumu;

12.2.3. Atkritumu konteineru 
tīrību un to uzturēšanu lie-
tošanas kārtībā;

12.2.4. tīrību un kārtību Atkri-
tumu konteineru novietoša-
nas vietās;

12.2.5. ar Atkritumu apsaim-
niekošanu saistīto izmaksu 
segšanu par daudzdzīvokļu 
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dzīvojamo māju kopumā, ja 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieki par 
to savstarpēji vienojas at-
bilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajam;

12.2.6. informācijas par ie-
dzīvotāju skaitu, kas dzīvo 
attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā, kā arī par komer-
santiem un citām personām, 
kas veic saimniecisko dar-
bību attiecīgajā nekusta-
majā īpašumā sniegšanu 
Atkritumu apsaimniekotā-
jam, ja šāda informācija ir 
mājas pārvaldnieka rīcībā;

12.3. neapbūvētas zemes īpaš-
niekam – jānodrošina šo no-
teikumu 11.5. apakšpunkta 
izpilde;

12.4. vasarnīcu, dārzu māju (tajā 
skaitā dārzkopības biedrības 
teritorijā esošās vasarnīcas 
vai dārza mājas) vai citu īs-
laicīgo/sezonālo apmešanās 
ēku īpašniekiem, valdītājiem, 
lietotājiem vai viņu pilnvaro-
tajām personām – līgums par 
regulāru Atkritumu savākša-
nu ar Atkritumu apsaimnieko-
tāju jāslēdz par laika periodu 
no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim.

13. Pienākums slēgt līgumu par 
Atkritumu apsaimniekošanu 
rodas ar nekustamā īpašuma 
īpašumtiesību vai lietošanas 
tiesību iegūšanas brīdi, un šis 
pienākums izbeidzas ar minēto 
tiesību izbeigšanās brīdi.

14. Slēdzot īres vai nomas līgumus 
ar īrniekiem vai nomniekiem, lī-
gumos paredzēt maksu par at-
kritumu savākšanu un izvešanu 
saskaņā ar apstiprināto maksu 
par atkritumu apsaimniekoša-
nas pakalpojumiem.

15. Sadzīves atkritumu minimā-
lais izvešanas biežums:
15.1. apdzīvotās daudzdzīvokļu 

mājās – vismaz 2 (divas) rei-
zes mēnesī;

15.2. apdzīvotās vienģimeņu, 
divģimeņu un rindu dzīvoja-
mās mājās – vismaz 1 (vienu) 
reizi mēnesī;

15.3. nekustamajos īpašumos, 
kuros tiek veikta saimniecis-
kā vai komercdarbība, ja tā ir 
saistīta ar viesnīcu, restorā-
nu, sabiedriskās ēdināšanas 
iestāžu un mazumtirdznie-
cības objektu pārtikas un 
virtuves atkritumu un citu 
tiem pielīdzināmo pārtikas 
ražošanas atkritumu radīša-
nu – vismaz 2 (divas) reizes 
nedēļā:

15.4. īslaicīgas apmešanās 
ēkās (t.sk. vasarnīcas, vasa-
ras mītnes) – 1 (vienu) reizi 
mēnesī 12.4. apakšpunktā 
norādītajā periodā. Slēdzot 
atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu, atkritumu izvešanas 
biežumu var noteikt retāk kā 
vienu reizi mēnesī. 

16. Komersants, kurš savas saim-
nieciskās darbības rezultātā 

kļūst par atkritumu radītāju vai 
valdītāju, pirms komercdarbī-
bas uzsākšanas noslēdz līgu-
mu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par regulāru atkritumu 
savākšanu un pārvadāšanu.

17. Atkritumu radītājiem un valdī-
tājiem atļauts kompostēt bio-
loģiski noārdāmos atkritumus 
sava īpašuma teritorijā, ja tas 
nerada draudus cilvēka dzīvī-
bai, veselībai, videi, kā arī trešo 
personu mantai.

18. Publiski pieejamu objektu 
(iestāžu, atpūtas, tirdzniecības 
un sabiedrisko pakalpojumu 
vietu) īpašnieks, valdītājs vai 
lietotājs papildus tā darbības 
rezultātā radīto atkritumu 
savākšanas konteineriem no-
drošina sīko sadzīves atkri-
tumu savākšanas konteineru 
izvietošanu pie sabiedrisko 
ēku ieejām un ēku publiskajās  
tualetēs, kā arī objektam pie-
guļošajā teritorijā (autostāv-
vietās, degvielas uzpildes sta-
cijās, bērnu spēļu laukumos un 
citur) un nodrošina to pastāvī-
gu iztukšošanu.

19. Atkritumu konteineru novie-
tošanu un atkritumu izvešanu 
pašvaldības piederošās vai 
valdījumā esošās vietās (pub-
liskas lietas), kuras kalpo sa-
biedrības kopējo vajadzību un 
interešu nodrošināšanai – par-
kos, skvēros, bērnu laukumos, 
stadionos, laukumos, brīvda-
bas estrādēs un citur, nodro-
šina pašvaldība vai publiskas 
lietas lietotājs/pārvaldnieks.

20. Nekustamā īpašuma īpašnie-
kam ir pienākums pēc pašval-
dības vai atkritumu apsaim-
niekotāja pieprasījuma sniegt 
informāciju par personām, kas 
lieto viņa nekustamo īpašumu, 
tajā skaitā norādīt nekustamā 
īpašuma izmantošanas veidu 
(mājsaimniecību skaitu, saim-
nieciskās vai komerciālās dar-
bības veidu).

21. Par daudzdzīvokļu dzīvo-
jamajā mājā radīto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ir 
atbildīga dzīvokļu īpašnieku 
kopība vai daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas pārvaldnieks, 
kas organizē vienota līguma 
ar apsaimniekotāju noslēgša-
nu par minētajā daudzdzīvokļu 
mājā radīto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. Savu atbil-
dību dzīvokļu īpašnieku kopība 
ir tiesīga nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas pārvaldnie-
kam uz savstarpēji noslēgta 
līguma pamata.

Ja daudzdzīvokļu mājai nav dzī-
vokļu īpašnieku kopības vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas pārvaldnieka, tad par radīto 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu ir atbildīgs dzīvokļa 
īpašnieks, kurš slēdz līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju par 
radīto sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu.

4. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi un tiesības
22. Atkritumu apsaimniekotājs 

veic atkritumu apsaimniekoša-
nu, tajā skaitā sadzīves bīstamo 
atkritumu, Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā sa-
skaņā ar normatīvajiem aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā un noslēgto līgumu starp 
pašvaldību un atkritumu ap-
saimniekotāju.

23. Atkritumu apsaimniekotājam ir 
pienākums:
23.1. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc 

līguma noslēgšanas ar paš-
valdību noslēgt līgumus ar 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem atkritumu 
radītājiem un valdītājiem par 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu, piemērojot līguma 
termiņu, kas nav garāks par 
līguma termiņu, kas noslēgts 
starp atkritumu apsaimnieko-
tāju un pašvaldību;

23.2. veikt regulāru pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā 
radīto sadzīves atkritumu iz-
vešanu no konteineriem, at-
kritumu dalītās apsaimnieko-
šanas vietām, laukumiem un 
pārkraušanas un šķirošanas 
stacijas un citām atkritumu 
savākšanai paredzētām vie-
tām atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un ar pašvaldību un 
atkritumu radītāju vai valdī-
tāju noslēgto līgumu noteiku-
miem;

23.3. vadoties no normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām 
un noslēgtā līguma starp paš-
valdību un atkritumu apsaim-
niekotāju, nodrošināt dalītu 
atkritumu vākšanu, nodroši-
not Atkritumu apsaimnieko-
šanas likumā un tam pakār-
totajos normatīvajos aktos, 
valsts un Pierīgas reģionālajā 
atkritumu apsaimniekošanas 
plānā noteikto prasību attie-
cībā uz dalīto atkritumu vāk-
šanu izpildi;

23.4. slēgt līgumus ar publisko 
pasākumu organizētājiem par 
publisko pasākumu laikā ra-
dušos atkritumu apsaimnie-
košanu;

23.5. sadarbībā ar pašvaldību 
vismaz reizi gadā nodrošināt 
lielgabarīta atkritumu savāk-
šanu no iedzīvotājiem iepriekš 
paziņotā dienā. Pakalpojumu 
izmaksas pēc savstarpējas 
vienošanās sedz Inčukalna 
novada dome sadarbībā ar 
apsaimniekotāju;

23.6. nodrošināt to atkritumu 
apsaimniekotāja rīcībā nonā-
kušo atkritumu veidu, kuru 
apsaimniekošanai apsaimnie-
kotājam nav atļaujas, nodo-
šanu uz savstarpēji noslēgta 
līguma pamata apsaimnieko-
tājam, kuram ir šāda atļauja;

23.7. atkritumu apsaimnieko-
šanā izmantot specializētus 
transportlīdzekļus, iekārtas 
un ierīces, kas nerada apdrau-
dējumu cilvēku dzīvībai, vese-
lībai, videi, nepārsniedz pie-
ļaujamo trokšņa līmeni, kā arī 
ievērot pašvaldības noteiktās 

prasības kvalitatīva pakalpo-
juma nodrošināšanai;

23.8. piedāvāt atkritumu ārpus-
kārtas izvešanas pakalpoju-
mu;

23.9. pietiekamā daudzumā 
nodrošināt ar atkritumu kon-
teineriem visus atkritumu ra-
dītājus vai valdītājus, nolieto-
šanās rezultātā tos labot vai 
nomainīt;

23.10. uzkopt atkritumu ap-
saimniekošanas vietas pēc 
atkritumu izvešanas, ja sa-
vākšanas vietas piegružotas 
atkritumu apsaimniekotāja 
darbības rezultātā;

23.11. atkritumu konteineru no-
vietošanas vietas saskaņot 
ar nekustamā īpašuma īpaš-
nieku, lietotāju, valdītāju vai 
pārvaldnieku;

23.12. marķēt atkritumu kontei-
nerus, norādot sadzīves ap-
saimniekotāja nosaukumu un 
kontaktinformāciju;

23.13. pēc atkritumu radītāju 
vai valdītāju pieprasījuma no-
drošināt atkritumu konteineru 
mazgāšanu saskaņā ar atkri-
tumu apsaimniekotāja noteik-
to izcenojumu;

23.14. ziņot pašvaldībai par at-
kritumu radītāju un valdītāju 
administratīvajiem pārkāpu-
miem šo noteikumu neievēro-
šanas gadījumā;

23.15. nodrošināt pašvaldību 
ar pašvaldības pieprasīto 
informāciju atkritumu ap-
saimniekošanas rezultatīvo 
radītāju aprēķinam, kā arī 
citu informāciju, kas nepiecie-
šama pašvaldībai tās funkciju 
izpildei un ir apsaimniekotāja 
rīcībā;

23.16. motivēt un iesaistīt sa-
biedrību videi draudzīgā at-
kritumu apsaimniekošanā, 
rīkojot akcijas un pasākumus 
ar mērķi popularizēt dalīto 
atkritumu vākšanu, izplatot 
informatīvos materiālus;

23.17. 3 (trīs) mēnešus iepriekš 
informēt atkritumu radītājus 
un valdītājus par izmaiņām 
atkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos un kārtībā.

24. Sadzīves atkritumi pāriet at-
kritumu apsaimniekotāja īpa-
šumā ar to nodošanas brīdi 
(izvešanu no atkrituma radītāja 
vai valdītāja atkritumu kontei-
neriem, ievietošanu dalīto atkri-
tumu apsaimniekošanas punktā 
vai laukumu konteinerā, vai at-
kritumu apsaimniekotāja trans-
porta līdzeklī u.tml.)

5. Prasības sadzīves atkritumu 
dalītai vākšanai un šķirošanai
25. Sadzīves atkritumu radītā-

ji un valdītāji patstāvīgi šķiro 
radītos sadzīves atkritumus, 
nogādā šķirotos atkritumus uz 
pašvaldības noteiktām sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāja iz-
veidotajām dalīti savākto atkri-
tumu apsaimniekošanas vietām, 
laukumiem vai pārkraušanas 
un šķirošanas staciju, ievieto-
jot tos atbilstošam atkritumu 
veidam paredzētos (marķētos) 
konteineros (atsevišķi papīra/

kartona, metāla, plastmasas un 
stikla frakcijām), vai iesaistās 
atkritumu apsaimniekotāja un 
pašvaldības rīkotās akcijās.

26. Dalītie sadzīves atkritumi (pa-
pīrs, metāls, stikls, plastmasa), 
bioloģiski noārdāmie atkritumi, 
kā arī sadzīvē radušies bīsta-
mie atkritumi un videi kaitīgas 
preces ir savācami un uzkrā-
jami sašķiroti, izmantojot at-
bilstoša marķējuma atkritumu 
konteinerus. Šķirošana veicama 
atbilstoši prasībām, ko dalīti 
vācamajiem atkritumiem notei-
cis atkritumu apsaimniekotājs. 
Šķirotajam papīram, ko savāc 
speciālos papīram paredzētos 
konteineros, jābūt tīram, stikla 
un plastmasas iepakojumam jā-
būt tīram, bez iepriekšējā pildī-
juma atliekām.

27. Dalīti savākto sadzīves atkri-
tumu pieņemšanu no atkritumu 
radītājiem un valdītājiem atkri-
tumu apsaimniekotājs nodroši-
na bez maksas.

28. Atkritumu apsaimniekotājam 
visā novadā uz šķiroto atkritu-
mu konteineriem jānodrošina 
šāda informācija:

28.1. šķiroto atkritumu veids;
28.2. atkritumu apsaimniekotā-

ja kontaktinformācija (firmas 
nosaukums, tālruņa numurs).

29. Atkritumu apsaimniekotājs 
šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumā nodrošina šādu in-
formāciju:

29.1. šķiroto atkritumu apsaim-
niekošanas laukuma īpaš-
nieks;

29.2. atkritumu laukuma ap-
saimniekotājs un atbildīgās 
personas kontaktinformācija;

29.3. pieņemto atkritumu veidi;
29.4. laukuma darba laiks.

30. Atkritumu apsaimniekotājs at-
kritumu šķirošanas un pārkrau-
šanas stacijā nodrošina šādu 
informāciju:
30.1. atkritumu šķirošanas un 

pārkraušanas stacijas īpaš-
nieks;

30.2. atkritumu šķirošanas un 
pārkraušanas stacijas ap-
saimniekotājs un atbildīgās 
personas kontaktinformācija;

30.3. atkritumu veidi, kurus pie-
ņem atkritumu šķirošanas un 
pārkraušanas stacijā;

30.4. atkritumu šķirošanas un 
pārkraušanas stacijas darba 
laiks.

31. Atkritumu radītājiem un valdī-
tājiem, kas nodarbojas ar lauk-
saimnieciskās (pārtikas) pro-
dukcijas ražošanu vai apstrādi, 
pārtikas preču tirdzniecību, sa-
biedrisko ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanu, ir pienākums 
dalīti vākt bioloģiski noārdāmos 
atkritumus, kas rodas to saim-
nieciskās darbības rezultātā, un 
noslēgt līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju par šo atkritumu 
izvešanu, ievērojot atkritumu 
apsaimniekotāja noteiktās pra-
sības attiecībā uz šo atkritumu 
apsaimniekošanu. Bioloģiski 
noārdāmo atkritumu uzkrāša-
na veicama tā, lai nodrošinātu 
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 attiecīgā konteinera nepieeja-
mību trešajām personām.

32. Atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina savlaicīgu informāci-
ju par dalīti savākto atkritumu 
nodošanas kārtību publicēšanu 
savā interneta mājas lapā un 
nosūtot šo informāciju pašval-
dībai publicēšanai pašvaldības 
mājas lapā un vietējā laikrak-
stā, kā arī savlaicīgi informē 
atkritumu radītājus un valdītā-
jus par jaunu šķiroto atkritumu 
savākšanas veida ieviešanu un 
dalīto atkritumu savākšanas 
punktu un laukumu atrašanās 
vietām.

33. Atkritumu apsaimniekotājs 
organizē dalīto savākto atkri-
tumu reģenerāciju, pēc iespējas 
samazinot sadzīves atkritumu 
daudzumu apglabāšanas poli-
gonā.

6. Sadzīves bīstamo atkritumu 
apsaimniekošana
34. Par sadzīves bīstamo atkri-

tumu apsaimniekošanu atbild 
attiecīgo atkritumu radītājs un 
valdītājs.

35. Sadzīvē radīto bīstamo atkri-
tumu radītājs vai valdītājs:
35.1. atdala bīstamos atkritu-

mus no citu veidu atkritu-
miem;

35.2. uzglabā bīstamos atkritu-
mus tā, lai tie neapdraudētu 
cilvēku dzīvību un veselību, 
vidi, kā arī personu mantu;

35.3. sedz bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, 
ja normatīvajos aktos nav 
paredzēta cita kārtība;

35.4. nogādā sadzīves bīstamos 
atkritumus un videi kaitīgās 
preces speciāli aprīkotās 
bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanas vietās vai slēdz 
līgumu par sadzīves bīsta-
mo atkritumu apsaimnieko-
šanu ar personu, kura veic 
sadzīves bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu un ir saņē-
musi atļauju veikt bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu.

36. Atkritumu radītāji no sadzīvē 
radušiem bīstamiem atkritu-
miem atbrīvojas:
36.1. nogādājot uz dalīto at-

kritumu pieņemšanas lauku-
miem vai citām speciāli ierī-
kotām vietām;

36.2. iesaistoties atkritumu 
apsaimniekotāja un pašvaldī-
bas rīkotās akcijās;

36.3. slēdzot līgumu ar atkritu-
mu apsaimniekotāju par at-
sevišķu sadzīves bīstamo at-
kritumu nodošanu. Atkritumu 
apsaimniekotājam ir jābūt at-
bilstošai bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujai.

37. Par sadzīves bīstamo atkri-
tumu apsaimniekošanu atbild 
attiecīgo atkritumu radītājs vai 
valdītājs.

38. Dalīti tiek savākti šādi sadzī-
ves bīstamo atkritumu veidi:
38.1. baterijas – dalīto atkritu-

mu pieņemšanas laukumā vai 
ievietojot publiskajās vietās 
pieejamos konteineros (elek-
tropreču tirgotavās, lielvei-
kalos un citur);

38.2. medikamenti un to atliku-
mi – ievietojot publiskās vie-
tās pieejamos, speciāli tam 
paredzētajos konteineros 
(aptiekās un ārstniecības ie-
stādēs, kurās ir izvietoti at-
tiecīgie konteineri);

39. Par pārējo sadzīves bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu jā-
slēdz līgums ar atkritumu ap-
saimniekotāju.

40. Atkritumu radītājiem aizliegts 
sajaukt dažāda veida bīstamos 
atkritumus, kā arī sajaukt bīs-
tamos atkritumus ar sadzīves 
vai ražošanas atkritumiem. Nav 
pieļaujama sadzīves bīstamo 
atkritumu (elektropreces, rie-
pas, akumulatori un citi bīsta-
mie atkritumi) ievietošana sa-
dzīves atkritumu konteinerā vai 
novietošana pie tiem.

41. Atkritumu apsaimniekotājs in-
formē pašvaldību un atkritumu 
radītājus vai valdītājus par 38. 
punktā minēto sadzīves bīsta-
mo atkritumu savākšanas vie-
tām.

7. Lielgabarīta un būvniecībā 
radušos atkritumu apsaimnie-
košana
42. Lielgabarīta un būvniecībā 

radušies atkritumi jāsavāc at-
sevišķi no citiem sadzīves atkri-
tumiem.

43. Atkritumu radītājiem un valdī-
tājiem aizliegts ievietot sadzī-
ves atkritumu konteineros liel-
gabarīta un būvniecībā radušos 
atkritumus, kā arī tos novietot 
citās neatļautās vietās.

44. Lielgabarīta atkritumu īslaicī-
ga novietošana pie konteineriem 
vai citur ir atļauta tikai ar atkri-
tumu apsaimniekotāju saskaņo-
tā vietā un laikā.

45. Lielgabarīta un būvniecības 
atkritumu izvešanai izmanto 
atkritumu apsaimniekotāja pie-
dāvātos pakalpojumus, kuram 
ir noslēgts līgums ar pašvaldību 
par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu, vai arī tie patstāvīgi 
jānogādā uz īpaši iekārtotu būv-
niecībā radušos atkritumu vai 
lielgabarīta atkritumu savākša-
nas, pārstrādes vai apglabāša-
nas vietu.

46. Būvniecībā radušos atkritumus 
aizliegts novietot ārpus teritori-
jas, kur notiek būvdarbi. Saņe-
mot būvatļauju, jāuzrāda līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju. 
Nododot objektu ekspluatācijā, 
jāuzrāda dokuments, kas ap-
liecina atkritumu nodošanu un 
kurā norādīts nododamo atkri-
tumu apjoms.

47. Lielgabarīta un būvniecībā 
radušos atkritumu konteineru 
īpašnieka pienākums ir uzturēt 
tos atbilstošā tehniskā kārtībā.

48. Iespēju robežās veikt būvniecī-
bā radušos atkritumu šķirošanu 
atbilstoši normatīvajiem aktiem 
un atkritumu apsaimniekotāja 
prasībām un ieteikumiem.

8. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu šķidro sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošana
49. Decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu šķidro sadzīves atkri-

tumu savākšanu to radītājs vai 
valdītājs nodrošina ar decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas 
vai savu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu palīdzību.

50. Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas iztukšošanas biežums 
ir atkarīgs no decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas tilpuma 
un radīto decentralizēto šķidro 
sadzīves atkritumu apjoma, kas 
tiek aprēķināts šādā kartībā:
50.1. ja radītāja vai valdītāja ne-

kustamajā īpašumā ir uzstā-
dīts ūdens patēriņa mērītājs, 
tad decentralizēto šķidro sa-
dzīves atkritumu daudzumu 
pieņem vienādu ar patērētā 
ūdens daudzumu;

50.2. ja radītāja vai valdītāja 
nekustamajā īpašumā nav uz-
stādīts ūdens patēriņa mērī-
tājs, tad decentralizēto šķidro 
sadzīves atkritumu daudzu-
mu aprēķina, ņemot vērā vi-
dējo decentralizēto šķidro 
sadzīves atkritumu apjomu uz 
vienu cilvēku, kas ir 50 (piec-
desmit) litri diennaktī, un šo 
apjomu reizinot ar deklarēto 
iedzīvotāju skaitu.

51. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu šķidro sadzīves atkri-
tumu savākšanu no decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas 
veic šķidro sadzīves atkritumu 
radītāja vai valdītāja izvēlēts 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu šķidro sadzīves atkritumu 
apsaimniekotājs uz savstarpēji 
noslēgta līguma pamata.

52. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu šķidro sadzīves atkri-
tumu radītāju, kuri izmanto de-
centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas, pienākumi:
52.1. noslēgt līgumu par de-

centralizētās kanalizācijas 
sistēmas šķidro sadzīves at-
kritumu savākšanu ar decen-
tralizēto kanalizācijas sistē-
mu šķidro sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju;

52.2. uzturēt kārtībā decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu un 
pievadceļus, nodrošinot spe-
cializēto transportlīdzekļu 
piekļūšanu decentralizētajai 
kanalizācijas sistēmai;

52.3. nepieļaut neattīrītu decen-
tralizēto kanalizācijas sistē-
mu šķidro sadzīves atkritumu 
novadīšanu vidē vai to noplū-
šanu (iztecēšanu, pārplūšanu 
vai iesūkšanos grunts slāņos);

52.4. nepieļaut decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu šķidro 
sadzīves atkritumu sajauk-
šanu ar citām vielām, kas var 
negatīvi ietekmēt to sastāva 
kvalitatīvās izmaiņas;

52.5. segt decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu šķidro 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas izmaksas un segt 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu šķidro sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāja pa-
pildus izmaksas gadījumos, ja 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu šķidro sadzīves atkri-
tumu sastāvā tiek konstatēti 
bīstamie atkritumi, kuru sa-
vākšanai normatīvajos aktos 

ir noteikta īpaša kārtība un 
prasības vai tie satur mehā-
niskus piemaisījumus lielākus 
par 50 mm (kapitālā tīrīšana).

53. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu šķidro sadzīves atkritu-
mu apsaimniekotāja pienākumi:
53.1. slēgt līgumus ar decentra-

lizēto kanalizācijas sistēmu 
šķidro sadzīves atkritumu ra-
dītājiem par decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas šķidro 
sadzīves atkritumu savākša-
nu;

53.2. slēgt līgumu ar notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu apsaim-
niekotāju par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu šķidro 
sadzīves atkritumu pieņem-
šanu;

53.3. decentralizētajās kana-
lizācijas sistēmās savāktos 
šķidros sadzīves atkritumus 
pārvadāt ar šim nolūkam pa-
redzēto speciālo transportlī-
dzekli;

53.4. savāktos decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu šķidros 
sadzīves atkritumus nogādāt 
centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā speciāli izveidotās 
šķidro atkritumu pieņemša-
nas vietās;

53.5. veikt decentralizētajās ka-
nalizācijas sistēmās savākto 
šķidro sadzīves atkritumu 
uzskaiti, veidot šo atkritumu 
radītāju datubāzi un pēc pie-
prasījuma sniegt ziņas paš-
valdībai.

54. Maksa par decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas šķidro 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotāja pakalpojumiem tiek no-
teikta, savstarpēji vienojoties 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas šķidro sadzīves atkri-
tumu radītājam un apsaimnie-
kotājam.

9. Īpaši atkritumu apsaimnie-
košanas noteikumi publisko 
pasākumu organizētājiem
55. Par publiska pasākuma lai-

kā radīto atkritumu savākšanu 
atbildīgs tā organizētājs, kurš 
nodrošina:

55.1. publiskā pasākuma teritori-
jas un tai piegulošās teritorijas 
sakopšanu un atkritumu izve-
šanu 5 (piecu) stundu laikā pēc 
pasākuma noslēguma;

55.2. vietās, kur notiek intensīva 
gājēju un satiksmes kustība, 
publisko pasākumu organizē-
tājam jānodrošina attiecīgās 
teritorijas sakopšana 1 (vienas) 
stundas laikā pēc pasākuma 
noslēguma.

56. Publiskā pasākuma organi-
zētājam pirms pasākuma rīko-
šanas atļaujas saņemšanas ir 
jānoslēdz līgums ar atkritumu 
apsaimniekotāju par atkritumu 
konteineru izvietošanu pasā-
kuma vietā un pasākuma laikā 
radīto atkritumu (nepieciešamī-
bas gadījumā arī dalīti vākto) 
savākšanu no izvietotajiem kon-
teineriem.

57. Ielu un izbraukuma tirdznie-
cības vietās, kas nav saistītas 
ar publisku pasākumu, par at-
kritumu savākšanu atbildīgs 

tirdzniecības dalībnieks. Izbrau-
kuma tirdzniecības vietās, kas 
saistītas ar publisku pasākumu 
(piemēram – gadatirgi, koncer-
ti, brīvdabas izrādes, festivāli 
u.tml.), atkritumu savākšanu or-
ganizē saskaņā ar šo noteikumu 
55. un 56. punktu.

10. Atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas noteikšanas kārtība
58. Maksas apmēru par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu 
atkritumu radītājiem vai valdī-
tājiem apstiprina pašvaldība ar 
domes lēmumu, ievērojot Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumā 
noteiktos maksas veidojošos 
posteņus:
58.1. maksa par sadzīves atkri-

tumu savākšanu, pārvadāša-
nu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, 
šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uz-
turēšanu atbilstoši līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un 
atkritumu apsaimniekotājs;

58.2. sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprināts tarifs 
par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligonā;

58.3. dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu nor-
matīvajos aktos noteiktajā 
kartībā.

59. Atkritumu apsaimniekotājs 
ir tiesīgs ierosināt maksas par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu izmaiņas, iesniedzot 
pašvaldībā iesniegumu ar pie-
vienotu maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ap-
rēķinu ar ekonomisko pamato-
jumu. Pašvaldība var apstiprināt 
maksas izmaiņas ne biežāk kā 
reizi kalendārā gada laikā.

60. Pašvaldība viena mēneša lai-
kā pēc šo noteikumu 59. punktā 
minētā iesnieguma saņemšanas 
domes sēdē izskata atkritumu 
apsaimniekošanas maksas iz-
maiņu ierosinājumu un pieņem 
lēmumu par maksas izmaiņām 
iesniegumā un aprēķinā norā-
dītajā apjomā vai iesnieguma 
noraidīšanu, lēmumu publicējot 
Inčukalna novada informatīvajā 
izdevumā.

61. Pašvaldības noteiktās atkritu-
mu apsaimniekošanas maksas 
izmaiņas stājas spēkā sešdes-
mitajā dienā pēc šo noteikumu 
60. punktā minētā lēmuma pub-
licēšanas vietējā informatīvajā 
izdevumā, ja domes lēmumā nav 
noteikts citādi.

62. Atkritumu apsaimniekotājam 
vienu mēnesi pirms šo noteiku-
mu 60. punktā noteiktā domes 
lēmuma spēkā stāšanās datu-
ma jāinformē atkritumu radītāji 
vai valdītāji par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas mak-
sas izmaiņām, izsūtot pa pastu 
rakstisku paziņojumu.

63. Pašvaldības noteikto atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu 
atkritumu apsaimniekotājs pie-
mēro visiem sadzīves atkritu-
mu radītājiem un valdītājiem 
pašvaldības administratīvajā 
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teritorijā, iekļaujot to atkritu-
mu apsaimniekotāja un sadzīves 
atkritumu radītāju un valdītāju 
savstarpējos līgumos, vienpusēji 
rakstveidā paziņojot atkritumu 
radītājiem un valdītājiem par 
maksas apmēru uz šo noteikumu 
59. punkta pamata.

64. Norēķinu par atkritumu apsaim-
niekotāja sniegtajiem pakalpo-
jumiem, kārtību un termiņus no-
saka atkritumu apsaimniekotājs, 
un tie tiek paredzēti atkritumu 
apsaimniekotājam un sadzīves 
atkritumu radītāju un valdītāju 
savstarpējos līgumos, ievērojot 
katra atkritumu radītāja un val-
dītāja radīto atkritumu apjomu 
un atkritumu izvešanas biežumu. 
Atkritumu apsaimniekotājs ir tie-
sīgs noteikt avansa norēķinu, ja 
tam rakstveidā piekrīt sadzīves 
atkritumu radītājs vai valdītājs.

65. Par šķiroto, otrreiz izmantojamu 
un pārstrādājamu atkritumu no-
vietošanu šķiroto atkritumu vie-
tās, laukumos un pārkraušanas 
un šķirošanas stacijā maksa no 
atkritumu radītājiem un valdītā-
jiem netiek iekasēta.

66. Maksa par atsevišķu sadzīves 
atkritumu veidu (bioloģisko, sa-
dzīves bīstamo, pārstrādei derīgu, 
izlietotā iepakojuma, lielgabarīta, 
ražošanas, būvniecībā radušos 
atkritumu un decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu šķidro sadzī-
ves atkritumu) savākšanu tiek 

noteikta, Atkritumu apsaimnie-
kotājam vienojoties ar atkritumu 
radītāju.

11. Aizliegumi atkritumu apsaim-
niekošanā 
67. Atkritumu radītājiem un valdītā-

jiem ir aizliegts:
67.1. novietot, izbērt vai izliet at-

kritumus vietās, kur saskaņā ar 
šiem noteikumiem vai citiem 
normatīvajiem aktiem to sa-
vākšana vai apglabāšana nav 
atļauta;

67.2. dedzināt atkritumus, tajā 
skaitā atkritumu konteineros, 
urnās, ugunskuros, dārzu ka-
mīnos, krāsnīs u.c.;

67.3. novietot sadzīves atkritumu 
konteinerus ārpus paredzēta-
jām vietām, izņemot īslaicīgu 
novietošanu konteineru iztuk-
šošanas nolūkā, ja šāda no-
vietošana netraucē transporta 
līdzekļu un gājēju kustībai;

67.4. ievietot sadzīves atkritumu 
konteineros degošus, viegli 
uzliesmojošus un eksplozīvus 
priekšmetus, šķidrus atkritu-
mus, infekciju slimības izrai-
sošus atkritumus, lielgabarīta 
atkritumus, būvniecībā radu-
šos atkritumus, ražošanas at-
kritumus, ielu smiltis, bioloģis-
kos, bīstamos vai videi kaitīgas 
preces;

67.5. ievietot atkritumus kontei-
neros, kuri ir paredzēti citu at-

kritumu radītāju vai valdītāju 
atkritumu apsaimniekošanai;

67.6. ievietot mājsaimniecībā 
vai ražošanas (arī citā saim-
nieciskās darbības veicēja) 
objektā radītos atkritumus 
atkritumu konteineros, kas 
paredzēti sabiedrisko objektu 
lietotāju vajadzībām (parku, 
skvēru, iestāžu, atpūtas, pa-
kalpojumu un tirdzniecības 
vietu atkritumu konteineros);

67.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai 
sadedzināt atkritumus sadzī-
ves atkritumu konteineros un 
ievietot atkritumus konteine-
rā virs konteinera malas;

67.8. jebkādā veidā bojāt vai 
iznīcināt atkritumu konteine-
rus;

67.9. veikt citas darbības ar at-
kritumiem, kas jau ievietoti 
atkritumu konteineros;

67.10. piesārņot ar atkritumiem 
daudzdzīvokļu māju kāpņu 
telpas, pagrabus, bēniņus, ci-
tas koplietošanas telpas, pa-
galmus un mājām pieguļošas 
teritorijas;

67.11. dalīto atkritumu kontei-
nerā ievietot cita veida atkri-
tumus, tajā skaitā nešķirotos 
sadzīves atkritumus;

67.12. novadīt neattīrītos de-
centralizētās kanalizācijas 
sistēmas šķidros atkritumus 
gruntī, meliorācijas grāvjos 
un lietus kanalizācijas tīklā;

67.13. veikt citas darbības, kas 
rada vides piesārņošanu vai ir 
pretrunā ar normatīvajos ak-
tos ietverto regulējumu.

68. Atkritumu apsaimniekotājam, 
apsaimniekojot atkritumus, aiz-
liegts:
68.1. bojāt ēkas labiekārtojumu, 

apstādījumus un apstādījuma 
elementus;

68.2. iebraukt vai ieiet privātīpa-
šuma teritorijā, ja tas nav pa-
redzēts līgumā ar atkritumu 
radītāju, valdītāju vai dzīvoja-
mās mājas apsaimniekotāju, kā 
arī pārvietoties privātīpašuma 
teritorijā lielākā apjomā, kā tas 
nepieciešams, lai veiktu savus 
pienākumus atkritumu apsaim-
niekošanā;

68.3. pārkāpt normatīvo aktu 
prasības par autotransporta 
pārvietošanos, stāvēšanu. Šā-
das nepieciešamības gadījumā 
saņemt kompetentās iestādes 
atļauju un nodrošināt tās uzrā-
dīšanu pēc kompetentas amat-
personas pieprasījuma;

68.4. iztukšojot atkritumu kontei-
nerus, pieļaut atkritumu nokļū-
šanu vidē, bet piegružošanas 
gadījumā veikt vidē nonākušo 
atkritumu savākšanu.

12. Administratīvā atbildība par 
saistošo noteikumu neievērošanu
69. Par saistošo noteikumu pārkā-

pumiem personas ir saucamas 
pie atbildības normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

70. Administratīva soda samaksa 
neatbrīvo šo noteikumu pārkāpē-
ju no pārkāpuma novēršanas un 
materiālās atbildības.

71. Kontroli par šo saistošo notei-
kumu ievērošanu savas kompe-

tences ietvaros realizē Inčukalna 
domes priekšsēdētājs, priekšsē-
dētaja vietnieks, izpilddirektors, 
domes deputāti, Reģionālā paš-
valdības policija, Valsts policija, 
vides aizsardzības valsts iestā-
des.

72. Administratīvā pārkāpuma 
lietas par šo noteikumu pārkā-
pumiem izskata un lēmumus 
pieņem saskaņā ar Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 
normu prasībām. 

73. Sūdzības, iesniegumi un priekš-
likumi par atkritumu apsaim-
niekotāja pakalpojumu kvalitāti 
adresējami atkritumu apsaimnie-
kotājam, kurš veic atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Ja 
atkritumu apsaimniekotājs ne-
novērš sūdzībā minēto, tad at-
kārtotā sūdzība iesniedzama 
pašvaldībā.

13. Noslēguma jautājumi
74. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 

stāšanās brīdi spēku zaudē 2009. 
gada 16. decembra Inčukalna 
novada saistošie noteikumi Nr. 
19/2009 „Par atkritumu apsaim-
niekošanu Inčukalna novadā” 
(prot.Nr.13-39.).

75. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Inčukalna novada 
informatīvajā izdevumā „Novada 
Vēstis".

Aivars Nalivaiko,  
Inčukalna novada  

domes priekšsēdētājs  

Turpinājums. Sākums 5. lpp. 

„Lattelecom” uzsāktā vērienīgā interneta tīklu 
modernizācija jau vairāk nekā 2100 Inčukalna 
novada mājsaimniecībās ļauj saņemt līdz pat 10 
reizēm ātrāku internetu. Tehnoloģiski uzlabotie 
vara kabeļu tīkli jeb „Internets 5” ir jaunākās 
paaudzes internets, kas īpaši nozīmīgs mājsaim-
niecībām bez optiskā interneta pieejamības.

Jaunā tehnoloģija, izmantojot VDSL vektoringu, 
nodrošina iespēju esošajā vara kabeļu tīklā saņemt 
desmit reizes ātrāku internetu – līdz pat 60 Mbit/
sek – ne tikai pilsētu centros, bet arī ārpus tiem. 
Līdz ar kabeļu tīklu uzlabošanu iedzīvotāji Inčukal-
nā, Vangažos un citviet var ātrāk un ērtāk apmai-
nīties ar liela izmēra failiem, skatīties interaktīvo 
televīziju uz vairākiem ekrāniem vienlaikus un iz-
mantot tās plašo funkcionalitāti – raidījumu ierak-
stus, arhīvu, video nomu utt.

„Lattelecom” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis 
stāsta: „Digitālās vides un tajā pieejamo pakalpo-
jumu attīstība pieprasa arvien ātrāku internetu. Lie-
lākajās pilsētās un to centros ātrs, stabils un drošs 
interneta pieslēgums ir pašsaprotams, un mēs 
strādājam, lai līdzvērtīgu risinājumu nodrošinātu 
pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam neatkarīgi 
no viņu dzīvesvietas. Tādēļ līdz gada beigām esošo 
vara kabeļu tīklu modernizācija būs pieejama vis-
maz 180 000 klientu visā Latvijā.”

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko norāda: „Interneta modernizācija, ko veic 

„Lattelecom”, ir vērtējama pozitīvi, jo praksē tiek ie-
viestas jaunākās tehnoloģijas, kas pasaulē pašlaik 
vēl attīstās. Palielināts interneta ātrums un uzlabo-
ta telefona sakaru kvalitāte ir būtisks ieguvums sa-
biedrībai, bet savu tehnoloģiju attīstīšana ir priekš-
nosacījums jebkuras firmas sekmīgam darbam.”

Par modernizētā tīkla „Internets 5” pieejamī-
bu konkrētā dzīvesvietā var uzzināt, ievadot pre-
cīzu adresi sadaļā „Tev pieejamie pakalpojumi”  
www.lattelecom.lv vai arī zvanot pa „Lattelecom” 
klientu apkalpošanas tālruni 177. 

Šobrīd „Lattelecom” ir pabeidzis 117 vara kabe-
ļu pakalpojuma mezglu modernizēšanas darbus, ir 
uzstādītas jaunas signāla pārraidīšanas iekārtas 
un klienti jau izmanto ātrā interneta priekšrocības 
Alūksnē, Balvos, Bauskā, Dobelē, Gulbenē, Jelga-
vā, Lielvārdē, Mārupē, Ogrē, Olainē, Rēzeknē, Rīgā, 
Ropažos, Salaspilī, Saldū, Siguldā, Talsos, Tukumā, 
Ventspilī un citās pilsētās un novados.

Līga Bite, „Lattelecom” sabiedrisko attiecību 
projektu vadītāja  

Inčukalnā norisinās vērienīga  
interneta tīklu modernizācija  
ātrākam internetam

Informē Valsts  
zemes dienests
Par pakalpojuma „Būves kadastrālā  
uzmērīšana” nodrošināšanu 

Rīgas pilsētas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, 
Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, 
Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Sigul-
das un Stopiņu novadu iedzīvotājiem 

UZMANĪBU! Klientiem, kas gatavojas pieprasīt būvju kadastrā-
lās uzmērīšanas pakalpojumu, jāņem vērā, ka pasūtījuma izpildes 
termiņš var tikt pagarināts uz laiku līdz trim mēnešiem.

Saspringtā situācija izveidojusies otrajā pusgadā, ļoti strauji pieau-
got pieprasījumam pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem. 
Lielākoties tas ir saistīts ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
nodošanu ekspluatācijā, kā arī ar namīpašnieku vēlmi sakārtot būvju 
nodošanu ekspluatācijā  un aktualizēt  būvju datus. 

Dienests pasūtījumus izpilda rindas kārtībā un dara visu iespējamo, 
lai nodrošinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izpildi.  

Lūdzam sekot sava pasūtījuma izpildes statusam ērtākajā no 
veidiem:

1. portāla www.kadastrs.lv sadaļā „Mani pasūtījumi VZD” (jāieva-
da pasūtījuma numurs);

2. mobilajā lietotnē Kadastrs.lv, izmantojot funkciju „Meklēša-
na” – „Apskatīt pasūtījumu” (jāievada pasūtījuma numurs);

3. zvanot uz VZD informatīvo tālruni 67038800 vai rakstot  
info@vzd.gov.lv (jānorāda pasūtījuma numurs).

VZD Rīgas reģionālā nodaļa informēs klientu par pasūtījuma izpildes 
uzsākšanu, sazinoties e-pastā vai pa tālruni.

Dienests aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret pasūtījumu 
izpildes laika pagarinājumu. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Inčukalna novada domes  
svarīgākie lēmumi septembrī
• Izskatīts florbola komandas „Coyote – Inčukalns” pārstāvja Māra Onskuļa 

iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu komandai, kas nepiecie-
šams dalības maksas Latvijas Florbola savienības Vidzemes čempionātā 
2015./2016. g. sezonā 300,00 EUR apmērā segšanai. Nolemts piešķirt florbo-
la komandai „Coyote – Inčukalns” vienreizēju finansiālu atbalstu 300,– EUR 
apmērā dalības maksas Latvijas Florbola savienības Vidzemes čempionātā 
2015./2016. g. sezonā segšanai no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzek-
ļiem.

• Izskatīts sporta centra „Sports Pro” iesniegums ar lūgumu iznomāt Vangažu 
vidusskolas telpu sporta pulciņa nodarbībām no 2015. gada 3. septembra līdz 
2016. gada 30. jūnijam otrdienās no plkst. 18.00 līdz 19.30 un ceturtdienās no 
plkst. 18.00 līdz 19.30. Nolemts slēgt ar sporta centru līgumu par Vangažu 
vidusskolas telpas nomu. Maksa par telpu nomu tiek noteikta 2,85 EUR + 
PVN apmērā par vienu stundu.

• Izskatīts SIA „Vangažu namsaimnieks” kā siltumražotāja iesniegums ar tari-
fa izmaiņu aprēķinu granulu katliem Inčukalna novadā. Tarifa aprēķins paredz 
noteikt tarifu 90,64 EUR/MWh. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” un pa-
matojoties uz to, ka tarifu noteikšana neiekļaujas Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora kompetencē, ja kopējais saražotais apjoms granulu katlos nepār-
sniedz 5000 megavatstundu gadā, nolemts apstiprināt tarifu granulu katliem 
Inčukalna novadā siltumenerģijas patērētājiem piegādātajai siltumenerģijai 
90,64 EUR/MWh bez PVN.

• Pieņemti noteikumi Nr.4/2015 „Par Inčukalna novada domes īpašumā vai val-
dījumā esošā dzīvojamā fonda īres maksu un īres maksas administrēšanu”.

• Izskatīts Vangažu evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegums par Vangažu 
kapu teritorijas apsaimniekošanas nodošanu Inčukalna novada domei. Vanga-
žu evaņģēliski luteriskā draudze ir nolēmusi atteikties no Vangažu kapsētas 
tālākās apsaimniekošanas un lūdz pārņemt šīs funkcijas Inčukalna novada 
domi. Nolemts izveidot darba grupu, kuras sastāvā darbosies Inčukalna nova-
da domes izpilddirektors Oskars Kalniņš, būvvaldes vadītājs Mārtiņš Hofma-
nis, zemes ierīkotājs Henrihs Jaunzemis, juriste Ineta Igale, kā arī LELB un 
Vangažu evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvji. Uzdot darba grupai izstrā-
dāt un iesniegt izskatīšanai līdz 2015. gada 3. novembrim Inčukalna novada 
domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sēdē 
līguma projektu. 

• Apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.9/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu zemei un dzīvojamo māju palīgēkām Inčukalna novadā”.

• Izskatīts jautājums par biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu, 
konstatēts, ka biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” statūtu projektā no-
teiktie mērķi ir:
1. īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību;
2. Veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību; 
3. Veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautis-

kajām un citu valstu institūcijām un organizācijām; 
4. Veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību.

• Nolemts kļūt par biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” dibinātāju un 
biedru, kā arī noteikt par Inčukalna novada pašvaldības pārstāvi biedrībā 
Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko. 2015. gada bied-
ra naudu 1000,00 EUR segt no pašvaldības budžeta programmas nekustamā 
īpašuma nodokļa ienākumiem.

• Nolemts atcelt 2013. gada 17. jūlija lēmumu Nr.4-41.§. „Par Iepirkuma ko-
misijas izveidošanu” un apstiprināt Iepirkuma komisiju šādā sastāvā: komi-
sijas priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Liepiņš. 
Locekļi: Igors Purmalis, Armands Siliņš, Elvijs Novickis, Staņislavs Ungurs. 
Sekretārs Ernests Jāvalds.

• Izskatīts jautājums par tālāko rīcību ar mājas Gaujaslīču ielā 31, Gaujā, Inču-
kalna novadā, pagalmā esošajiem šķūnīšiem. Nolemts rakstiski informēt mā-
jas iedzīvotājus par iespēju lietotājiem atjaunot izdegušos šķūnīšus, pretējā 
gadījumā viena mēneša laikā no vēstules nosūtīšanas datuma šķūnīši tiks 
novākti.

• Nolemts apstiprināt 2015. gada 18. februāra Inčukalna novada domes saisto-
šo noteikumu Nr. 2/2015 „Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā” 
precizēto redakciju.

• Nolemts apstiprināt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu 
vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 1,40 EUR ap-
mērā. Veikt grozījumus 2013. gada 18. septembra Inčukalna novada domes 
lēmuma Nr. 9-47.§. „Par Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu ap-
stiprināšanu” pielikumā un izteikt pielikuma sadaļu „Paraksta apliecināšana” 
sekojošā redakcijā:

Paraksta apliecināšana

Paraksta apliecināšana saistībā ar parakstu vākšanu 
par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 
dzīvesvietas deklarēšanas vietā un bāriņtiesā.

Viens paraksts 1,40 

U.c.  

Наиболее важные решения думы 
Инчукалнского края в сентябре

• Рассмотрено заявление представителя команды флорбола «Coyote – Inčukalns» Мариса 
Онскулиса с просьбой оказать финансовую поддержку команде, необходимую для оплаты 
участия в Видземском чемпионате Латвийского союза флорбола на сезон 2015/2016 года 
в размере EUR 300,00. Принято решение: оказать команде флорбола «Coyote – Inčukalns» 
одноразовую финансовую помощь в размере EUR 300,00 для оплаты участия в Видземском 
чемпионате Латвийского союза флорбола на сезон 2015/2016 года из средств, предусмо-
тренных для спортивных мероприятий.

• Рассмотрено заявление спортивного центра «Sports – Pro» с просьбой сдать в аренду по-
мещение в Вангажской средней школе для занятий спортивного кружка с 3 сентября 2015 
года по 30 июня 2016 года по вторникам с 18:00 до 19:30 и по четвергам с 18:00 до 19:30. 
Принято решение: заключить со спортивным центром договор о сдаче в аренду помещения 
в Вангажской средней школе. Плата за аренду помещения установлена в размере EUR 2,85 
+ НДС за один час.

• Рассмотрено заявление ООО «Вангажу Намсаймниекс» как производителя тепла с рас-
четом изменений тарифа для котлов с гранулированным топливом в Инчукалнском крае. 
Расчет тарифов предусматривает установление тарифа 90,64 EUR/MWh. Согласно закону 
«О самоуправлениях» и на основании того, что установление тарифов не входит в компе-
тенцию Регулятора общественных услуг, если общий произведенный объем гранул в котлах 
не превышает 5 000 мегаватт-часов в год, принято решение утвердить тариф для котлов с 
гранулированным отоплением в Инчукалнском крае для поставленной потребителям тепло-
энергии 90,64 EUR/MWh без НДС. 

• Приняты правила № 4/2015 «Об администрировании квартирной платы и наёмной платы 
жилого фонда, находящегося в собственности или управлении думы Инчукалнского края».

• Рассмотрено заявление Вангажского евангелически-лютеранского прихода о передаче 
обслуживания думе Инчукалнского края территории Вангажского кладбища. Вангажский 
евангелически-лютеранский приход решил отказаться от дальнейшего обслуживания Ван-
гажского кладбища и просит перенять эти функции думу Инчукалнского края. Принято 
решение создать рабочую группу, в составе которой будут работать исполнительный ди-
ректор думы Инчукалнского края Оскарс Калныньш, руководитель Строительного управле-
ния Мартиньш Хофманис, землеустроитель Хенрихс Яунземис, юрист Инета Игале, а также 
представители Латвийской евангелически-лютеранской церкви. Поручить рабочей группе 
до 3 ноября 2015 года разработать проект договора и представить его на рассмотрение 
заседания комитета по вопросам Развития, промышленности и сельского хозяйства думы 
Инчукалнского края.

• Утверждены Обязательные правила № 9/2015 «О применении налога на недвижимость в 
отношении земли и вспомогательных строений при жилых домах в Инчукалнском крае».

• Рассмотрен вопрос об учреждении товарищества «Объединение самоуправлений Рижских 
окрестностей», установлено, что целями, установленными проектом устава товарищества 
«Объединение самоуправлений Рижских окрестностей», являются:

1. Осуществление защиты правовых интересов самоуправлений Рижских окрестностей.
2. Способствование взаимному сотрудничеству между самоуправлениями Рижских 

окрестностей. 
3. Способствование сотрудничеству самоуправлениям Рижских окрестностей с органа-

ми и организациями Латвийской Республики, других государств, а также с междуна-
родными институциями и организациями.

4. Способствование экономическому и социальному развитию самоуправлений Рижских 
окрестностей.

• Принято решение стать учредителем и членом товарищества «Объединение самоуправле-
ний Рижских окрестностей», а также назначить представителем самоуправления Инчукал-
нского края в товариществе председателя думы Инчукалнского края Айвара Наливайко. 
Членские взносы за 2015 год в размере EUR 1000,00 оплатить из доходов от налогов на 
недвижимое имущество бюджетной программы самоуправления.

• Принято решение отменить решение № 4-41.§ от 17 июля 2013 года «О создании комиссии 
по закупке» и утвердить Комиссию по закупке в следующем составе: председатель комис-
сии Карлис Справникс, заместитель председателя Янис Лиепиньш. Члены: _________ Игорс 
Пурмалис, Армандс Силиньш, Элвийс Новицкис, Станиславс Унгурс. Секретарь ____ Эрнестс 
Явалдс. 

• Рассмотрен вопрос о дальнейших действиях с сарайчиками, находящимися во дворе дома 
по улице Гауясличу, 31, Гауя, Инчукалнский край. Принято решение в письменном виде со-
общить жителям дома о возможности пользователям восстановить выгоревшие сарайчики, 
в противном случае в течение одного месяца со дня направления письма сарайчики будут 
снесены.

• Принято решение утвердить уточненную редакцию обязательных правил думы Инчукал-
нского края от 18 февраля 2015 года № 2/2015 «Об утилизации отходов в Инчукалнском 
крае». 

• Принято решение утвердить плату за заверение подписи в связи со сбором подписей за за-
конопроект или проект изменений Сатверсме в размере EUR 1,40. Внести изменения в реше-
ние думы Инчукалнского края от 18 сентября 2013 года № 9-47.§ «Об утверждении платных 
услуг думы Инчукалнского края» в приложении и изложить раздел приложения «Заверение 
подписи» в следующей редакции:

Заверение подписи

Заверение подписи в связи со сбором подписей за 
законопроект или проект изменений Сатверсме по месту 
задекларированного местожительства и в Сиротском суде

Одна подпись w1,40

И др.  
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Reģionālās pašvaldības  
policijas atskats 

Vasaras periodā pēc palīdzības Reģionālās pašvaldības policijas Inčukal-
na novada nodaļā (turpmāk – RPP INN) vērsās 468 personas, kas ir par 8% 
mazāk nekā pērn šajā periodā. Toties administratīvo pārkāpumu protokolu 
skaits ir palielinājies par piektdaļu, kas ir 266. No tiem 19 sastādīti par 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem, 28 par teritorijas 
labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu aizsardzību 
Inčukalna novadā – ciema teritorijā, 29 par gājēju noteikto pienākumu pār-
kāpumiem un 66 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lieto-
šanu sabiedriskā vietā vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī.

Pāršķirstot šo četru mēnešu kalendāru, atspoguļojas vairāki nozīmīgi 
notikumi.

RPP INN darbinieki veikuši padziļinātu novada mežu apsekošanu, lai kon-
statētu vietas, kur uzkrājas atkritumi. Ar nožēlu jāatzīst, ka starp mums 
novadā ir daudzi, kam nerūp sava apkārtējā vide un kas dažāda veida at-
kritumus izgāž mežā, nevis nodod Inčukalna novadā izveidotajos atkritumu 
savākšanas punktos. Pašvaldības policija uzsākusi septiņu vietu uzraudzī-
bu.

Sadarbojoties ar LR Valsts robežsardzes Skultes nodaļu, Inčukalna no-
vada administratīvajā teritorijā veikta pilsoņu un ārvalstnieku uzturēšanās, 
ieceļošanas nosacījumu kontrole. Pārbaudes laikā sastādīti 22 administra-
tīvā pārkāpuma protokoli par dzīvošanu bez personu apliecinoša dokumen-
ta un dzīvesvietas nedeklarēšanu.

Vangažu pilsētas pusē, Straujupītes krastā, Policijas darbinieki kopā ar 
Lielrīgas reģiona vides pārvaldes vecāko inspektoru aizturēja maluzvejnie-
ku, kurš nelikumīgi ticis pie prāva zivju loma. Zemūdens medību laikā ar 
harpūnšauteni tika iegūtas trīs līdakas, karpa un taimiņš. 

RPP INN darbinieki ievēroja automašīnu, kuras vadītājs pārkāpj vairākus 
ceļu satiksmes noteikumus. Pēc automašīnas pārbaudes noskaidrots, ka 
minētais spēkrats nozagts Siguldas novadā un atrodas meklēšanā. Auto-
mašīna ar tās vadītāju nodoti Valsts policijai tālākai izmeklēšanas veikša-
nai.

Pārskata periodā aizturētas 11 personas, kuras par dažāda veida pār-
kāpumiem tika nogādātas Valsts policijas Siguldas iecirknī, un 24 nodotas 
Ceļu policijas ekipāžai par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu 
ietekmē. Rekordists promiļu kategorijā bija 56 gadus vecs kungs, kurš savu 
spēkratu vadīja 3,54 promiļu lielā reibumā.

Dzīvnieku patversmes „Mežvairogi” darbinieki noķēruši 30 bezsaimnieka 
kaķus, lai apturētu straujo kaķu populācijas palielināšanos, tā uzlabojot 
sanitāros apstākļus Inčukalna novadā.

Mums rūp jūsu drošība!
Helēna Brūna, RPP INN priekšnieka p.i.  

Nr.7/2015
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem 
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2015. gada 19. augusta Inčukalna novada domes lēmumu Nr.14-37.§.

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu
Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Inčukalna novada administratīvajā 

teritorijā, un tā termiņš ir 10 gadi.
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs  

Nr.9/2015
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu zemei un dzīvojamo 
māju palīgēkām Inčukalna novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada administratīvajā teritorijā tiek piemērots:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums zemei;
1.2. nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo māju palīgēkām, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

2. Noteikumu mērķis ir: 
2.1. samazināt NīN zemei Inčukalna novadā deklarētām personām un reģistrētajiem uzņēmumiem;
2.2. ievērot nodokļu prognozējamības un stabilitātes principus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli zemei un ēkām.

3. Inčukalna novadā deklarētajām fiziskām personām un reģistrētajiem uzņēmumiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi zemei 1% apmērā, pārējām fiziskām un juridiskām personām – 1,5% apmērā (informācija tiek fiksēta pēc stāvokļa 
uz gada sākumu). 

4. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkām, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garā-
žas.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
6. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv, kā 

arī tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domē un Vangažu pilsētas pārvaldē.

Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs  

Inčukalna novada uzņēmēji tiek aicināti 
uz apspriedi par grantsceļu bez cietā 
seguma būvniecību vai pārbūvi

Inčukalna novada uzņēmēji tiek aicināti uz apspriedi par grantsceļu bez 
cietā seguma būvniecību vai pārbūvi, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem 
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā „Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Apspriede notiks pirmdien, 26.10.2015., plkst. 17.00 Inčukalna novada do-
mes deputātu istabā 1. stāvā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā.

Saskaņā ar regulas Nr.1305/2013 20. panta 1. punkta „b” apakšpunktu pasā-
kumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma (turpmāk – objekts) 
būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla 
(TEN-T) savienojumu būvniecību vai pārbūvi.

Saskaņā ar 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos„ atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā” pašvaldībai ir jānosaka un jāapstiprina atlases kritēriji par objek-
tiem, kā arī ir jāveic apspriede ar vietējiem uzņēmējiem par projektā ietvertajiem 
objektiem.

Pašvaldība izvirzītos objektus sarindo pēc prioritātes atkarībā no to nozīmības 
uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uz-
ņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā. 
Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pār-
strādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievad-
ceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 

Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsts tika aprēķināts, ņemot vērā 
pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu 
platības. Inčukalna novada pašvaldībai programmēšanas periodā pieejamais at-
balsts ir 0,14 milj. eiro.

Margita Līce, Inčukalna novada domes projektu vadītāja  

Rudens krāsas dienas centrā „Sarma”
1. oktobrī rudens lapu sārtais krāšņums ienāca arī dienas centrā „Sarma”. 
Dienas centra jaunieši no rudens veltēm radoši veidoja dažādas kompozīcijas. Krāšņās kļavu lapas pārtapa par 

rudens rožu pušķiem, un ozolzīles pārkrāsojās visdažādākajās krāsās. Kabači, āboli, burkāni, bumbieri pārtapa par 
dārzeņu vīriņiem, lidmašīnām un dažādiem meža iemītniekiem.

Mīļš paldies visiem jauniešiem, kas piedalījās radoši, lai taptu šīs skaistās kompozīcijas, kā arī tiem, kas sēdēja 
maliņā un atbalstīja mūs domās.

Eva Lukjanska, dienas centra „Sarma” vadītājas p.i.  

Inčukalna novada dienas  
centrs „Sarma” mīļi aicina visu 
vecumu dalībniekus un interesentus 
pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi un 
interesanti – spēlējot spēles, zīmējot 
un līmējot, lasot jaunākos žurnālus. 
Aicinām piedalīties arī turnīros un 
tematiskajos pasākumos par kino, 
literatūru un citām intelektuālām 
tēmām. 

Otrdienu rīti – tikšanās māmi-
ņām kopā ar mazuļiem

Pulcēsimies, lai kopīgi dalītos 
pieredzē un apspriestu mazuļu au-
dzināšanu un citas aktuālas tēmas, 
jo mums, visām māmiņām, ir vienas 
un tās pašas rūpes, ikdienas prieki 
un ķibeles, pārdzīvojumi un satrau-
kumi, reizēm nezināšana un šaubas. 
Tieši tāpēc dienas centrs veidojas par 
lielisku vietu, kur dalīties pieredzē, 
dzirdēt padomus (pieaicinot dažādus 
speciālistus), viedokļus un uzmun-
drinājumus, kā arī vienkārši papļāpāt 
par ikdienišķo.

Laipni gaidīti seniori uz tējoša-
nu, rokdarbiem un kopīgu kulināri-
jas brīnumu radīšanu

Sākot ar šo rudeni, senioriem ir 
iespēja pulcēties kopīgiem tējas 

rītiem un citām aktivitātēm, aktīvi 
un radoši pavadīt brīvo laiku. Dienas 
centrā senioriem ir iespēja dalīties 
dažādās prasmēs (piemēram, 
rokdarbu, kulinārijas u.c.) un kopā 
ar domubiedriem patīkami pavadīt 
laiku, apspriežot aktuālas tēmas.

Īpašs jaunums – atbalsts 
bezdarbniekiem

Ikvienam, kas palicis bez darba un 
kam šķiet, ka nonācis bezizejā, di-
enas centrs piedāvā gan individuālas 
konsultācijas, gan grupu nodarbības, 
kas vērstas uz darba meklēšanas 
metožu apguvi, psiholoģisku atbal-
stu un darba tirgum nepieciešamo 
pamatprasmju un iemaņu apguvi. 
Nepalaidiet garām savu iespēju!

Pirmdienu, trešdienu un ceturt-
dienu rītos var apgūt datoriemaņas 
iesācējiem.

Trešdienās un piektdienās 
kopīga izkustēšanās vingrošana 
pieaugušajiem.

Katru otro un ceturto pirmdienu 
multeņu un filmu pēcpusdienas 
bērniem.

Katru pirmo un trešo pirm-
dienu piedāvājam izbaudīt Kino 
pēcpusdienas (16+), diskutējot par 

kino redzēto kopā ar Inčukalna no-
vada domes psiholoģi Eviju Rozen-
lauku. Pirmā „Kino pēcpusdiena” 5. 
oktobrī pulksten 15.00.

E.Rozenlauka: „Kino var 
palīdzēt pārskatīt dažādas dzīves 
sfēras, pārvērtēt savus uzska-
tus par mīlestību un attiecībām, 
bērnu audzināšanu un kalpošanu 
tuvākajiem, par izvēles brīvību sa-
vam dzīves ceļam, savas dzīves jēgai 
un savai misijai uz šīs zemes.

Vēlos piedāvāt iespēju dzīvot 
dzīvi rīcībā apzinātāk, plānošanā – 
elastīgāk, lēmumos – radošāk un 
domās – brīvāk… Tikšanos laikā 
centīsimies paplašināt savu uztveri 
un palūkoties uz savu un citu dzīvi 
no jauna skatpunkta. Iespējams, 
kādam tas palīdzēs pieņemt jaunus 
lēmumus, iegūt jaunus uzskatus 
un kļūt drosmīgākam savas dzīves 
saimniekam.”

Kopš oktobra dienas centrā dar-
bosies Personības pašpilnveides 
studija, kurā būs iespēja apspriest 
lasīto literatūru, veselības un 
skaistumkopšanas jaunumus, kā 
arī citas ikvienam apmeklētājam 
svarīgas jomas kopā ar pieaicinātiem 
speciālistiem. Sekojiet afišai!

Mīļi gaidīšu jūs un jūsu 
ierosinājumus!

Eva Lukjanska, dienas centra 
vadītājas v.i.  

Dienas centrā „Sarma” – rudens 
jaunumi pieaugušajiem un bērniem
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INČUKALNA TAUTAS NAMS

Kā rudens atnāk... Kā gājputnu 
spārnu švīkas, kā krāsainas lapas, 
kā aukstas naktis, kā aizvien īsā-
kas dienas. Ienāk ar pirmo skolas 
dienu, beidzot augt sākušām sēnēm, 
lieliem, krāsainiem mākoņiem un 
nebeidzamām kartupeļu talkām. 
Rudens pirmo mēnesi, lai to 
iekrāsotu, sākām ar dzeju. Lai cik 
aizņemti esam, tomēr visi zinām – 
septembrī ir Dzejas dienas. Visā 
Latvijā un arī pie mums, Inčukalnā.

Sestdien, 5. septembrī, dienas 
gaismai pārejot krēslā, Inčukalna Dze-
jas dienu apmeklētāji meklēja ierasto 
dzelteno telti zem baltajām akācijām, 
tomēr kaut kas bija mainījies. Tikšanās 
vieta it kā mainīta nebija… – parkā pie 
skolas, bet, pateicoties jaunajai brīv-
dabas estrādei, sajūtas bija citas – tā 
kā nedaudz siltāk, tā kā nedaudz gai-
šāk un sausāk, nekā pierasts. Tam ir 
paskaidrojums – skatītāji un klausītāji 
iekārtojās uz podestiem, kur parasti 
stāv kora dziedātāji, bet dzejniekiem 
un dzejas lasītājiem tika īpaši saga-
tavota „skatuve” nojumītes izskatā 
iepretī kāpnēm. Siltu, krāsainu gaismu 
sniedza prožektori no jaunās paceļa-
mās ierīces. It kā nekas daudz, tomēr 
jauki – jauna estrāde, jaunas gaismas 
un aizvien jauni skatītāji. Par skatītā-
ju siltumu gādāja arī lielais termoss 
un našķi, kas arī pašiem mazākajiem 
pasākuma apmeklētājiem īsināja laiku.

Šis ir Raiņa un Aspazijas gads, jo ir 
pagājuši 150 gadi kopš viņu dzimšanas. 
Arī Fricim Bārdam šogad 135, bet Val-
dim Luksam – 110. Daudziem klāt-
esošajiem bija atklājums – uzzināt, 
ka tautā tik populāru dziesmu vārdu 
autori ir minētie dzejnieki. Visi zina 

„Dzīvīte, dzīvīte šūpojos tevī…”, bet vai 
visi zina, ka vārdu autors ir Fricis Bār-
da? Dziesma „Par slinko Jānīti” īpaši 
patika mazajiem – Veras Singajevskas 
dziedājumā Valda Luksa vārdi dziesmā 
izklausījās amizanti.

Mūsu novadnieks, Mākslinieku ko-
pas vadītājs Jānis Zvirbulis kavējās 
atmiņās par savu māmiņu, bet inču-
kalniete Brigita Pleša veltīja sirsnī-
gus vārdus saviem klasesbiedriem un 
dēlam Jānim. Jauniem dzejoļiem laiku 

bija atradusi arī vienmēr atsaucīgā 
māksliniece Jolanta Bodniece. Inču-
kalnieti Laimu Mūrnieci pilntiesīgi var 
saukt par Latvijas jauno dzejnieci, jo 
viņas dzeja ir publicēta un atzīta ne 
vien Inčukalnā un Siguldā, bet arī Rī-
gas dzejas notikumos. Mēs no sirds 
priecājamies un apsveicam Laimu 
Mūrnieci ar jaunā dzejoļu krājuma 

„Ienākšana” iznākšanu. Šīs Dzejas die-
nas nesagaidīja Eleonora Zeltiņa, bet 
viņas dzeja skanēja. Maija Bajaruniene, 

kuru ar Inčukalnu saista vairāki darba 
gadi Inčukalna pamatskolā un jopro-
jām daudzi draugi, iepazīstināja klau-
sītājus ar savām pārdomām par dzīvi 
dzejas formā. Dzejnieks Kristaps Vec-
grāvis, pārceldamies uz dzīvošanu In-
čukalnā, turpina pulcināt ap sevi savus 
draugus – dzejniekus un dziesminiekus. 
Dzejas vakaru ar savām emocionāla-
jām dziesmām kuplināja dziesminiece 
Zane Daugule un uzdāvināja tautas 
namam un bibliotēkai savu dzejas 
grāmatu „Izdomā šovakar būt”, savu 
dzeju un atdzejojumus no poļu valo-
das ļoti atraktīvi lasīja dzejnieks Māris 
Salējs, dziesmas ar saviem un arī Māra 
Salēja vārdiem dziedāja Jānis Cirve-
lis. Šis krāsainais dzejas brīdis garā 
rudens iesākumā bija vērtīgs visiem, 
kas atnāca. Paldies dzejniekiem, bet 
īpašs paldies inčukalniešiem Viestu-

ram Vecgrāvim un Kristapam Vecgrā-
vim par iespēju iepazīties klātienē ar 
tik radošiem un dažādiem cilvēkiem kā 
Zane Daugule, Māris Salējs un Jānis 
Cirvelis, tagad arī mēs viņus izjūtam 
kā savējos.

Dzeju liekot mūzikā, sanāk dziesma. 
Tomēr gan dzeja, gan mūzika dzīvo arī 
atsevišķi viena no otras. Par to varē-
jām pārliecināties džeza apvienības 

„Ainavisti” mūzikas vakarā, kas 
notika Inčukalna tautas namā 11. 
septembrī. Šī ir mūzika gardēžiem, 
mūzika tiem, kas saprot džezu, un 
mūzika tiem, kas pazīst un ir iemīlē-
juši savējo – inčukalnieti Edgaru Cīruli. 
Katru skaņdarbu varēja izbaudīt līdzī-
gi kā saldējumu kopā ar fermentēto 
sieru vai kā ceptu banānu ar kanēli, jo 
katram skaņdarbam piemita savs aro-
māts un garša. Edgars, kuram ir tikai 
19 gadu, prot ap sevi pulcināt džeza 
mūzikas cienītājus, draugus un mu-
zikantus. Nu jau ir ierakstīts pirmais 

„Ainavistu” mūzikas disks. Mēs lepoja-
mies ar tevi, Edgar! 

Vasaras noskaņas un dzirkstošu 
dzīvesprieku svētdien tautas namā 
ienesa „Jūras akmentiņu” koncertiz-
rāde „Mēs”, kuras libretu īpaši šiem 
talantīgajiem bērniem sarakstīja Anda 
Manfrēde, dziesmu autors „Prāta 
vētras” basģitārists Ingars Viļums, 
Guntara Rača vārdi. Visi 15 bērni, kas 
piedalījās izrādē, ir solisti, kā teica 
viņu pedagoģe Lūcija Boitmane (vada 
kolektīvu 20 gadu) – kuri dzied jau no 
trīs gadu vecuma un nemaz neslimo ar 

„zvaigžņu” slimību, ir atklāti, vienkārši 
un jauki.

Sestdien, 26. septembrī, velo-
brauciens pa Sējas novadu kopā pul-
cināja 15 velobraukšanas entuziastu. 
Mūsu vecākajam līdzbraucējam Mod-
rim jau 75, bet braukšanas tempu pie-
redzējušais braucējs uzturēja prasmīgi 
vienmērīgāku nekā jaunākie braucēji. 
Dienas laikā pieveicām 43 kilometrus 
un pa ceļam redzējām daudzus Sējas 
novada mājaslapā solītos labumus. 
Vislielāko prieku mums sagādāja va-
sarīgi jaukais laiks un mazās apšu-

beciņas meža ceļa maliņā. Daudzi no 
mums pirmo reizi dzīvē izbaudīja „Lat-
vijas mežu” vērienu, būvējot jaunus 
meža ceļus – braukt pa šādu segumu 
ir vienkārši baudījums. Lielu iespaidu 
uz visiem atstāja Sējas dižozols un 
mazā, bet tik skaistā Sējas pamatsko-
la. Arī vēriens, ar kādu tiek celtas jau-
nās privātmājas Gaujas krastā, izraisa 
pārsteigumu un apbrīnu. Gandrīz jau 
paša brauciena beigās baudījām no-
pelnītās pusdienas krodziņā „Vīgan-
ti”. Ja mums būtu jāpiešķir vērtējuma 
zvaigznes krodziņam, mēs piešķirtu 5 
no 5. Atpakaļceļā mums bija tas gods 
sveicināt vairākus simtus… varbūt pat 
veselu tūkstoti lielu motobraucēju 
kolonnu. Diena tika pavadīta lietderīgi 
līdzīgi domājošu cilvēku sabiedrībā un 
svaigā gaisā. Kas var būt labāks. 

Zinta Nolberga,  
Inčukalna tautas nama  

mākslinieciskās daļas vadītāja 

Staro Inčukalns
Katru gadu novembrī dodamies uz 

galvaspilsētu, lai priecātos, kā „staro 
Rīga”. Šogad mums ir doma „iestarot” 
Inčukalnu piektdien, 13. novembrī, no 
plkst. 19.00. Varbūt šī ideja aizrauj arī 
tevi, un, ja tu arī vari, piedalies! Sīkāka 
informācija pie Kaspara Kira (tālrunis: 
28451134) un Ingas Freimanes (tālru-
nis: 29478251).

Inga Freimane,  
Inčukalna tautas nama vadītāja 

Inčukalna tautas 
nama pasākumi  
oktobrī un novembrī

Piektdien, 9. oktobrī, plkst. 
19.30 Allažu teātra AKA izrāde

„Visas labas lietas ir trīs”
Pēc Zeiboltu Jēkaba darba 

„Dullais barons Bunduls”
Režisore Izolde Pētersone
Biļetes iepriekšpārdošanā Inču-

kalna tautas namā un bibliotēkā – 
2 eiro, izrādes dienā – 3 eiro

Svētdien,  11.  oktobr ī , 
plkst.17.00

Inčukalna Mākslinieku kopas 
sapulce tautas namā

Piektdien, 16. oktobrī, plkst. 
18.00

Valmieras kinostudijas muzikā-
lā izrāde bērniem

DETEKTĪVI MINJONI
Biļetes iepriekšpārdošanā Inču-

kalna tautas namā un bibliotēkā – 
3 eiro. Izrādes dienā – 4 eiro

Sestdien, 31. oktobrī, no 
plkst. 21.00 līdz 02.00

RUDENS balle
Spēlēs deju orķestris „Kārklu 

blūzs”
Dresskods – vakartērps. Līdzi 

jāņem „groziņš” un vēlams arī do-
mubiedru bariņš. Vietu pie galdiņa 
rezervēt, iegādājoties iepriekš-
pārdošanā biļetes tautas namā 
vai bibliotēkā.

Cena 5,00 eiro

Piektdien, 6. novembrī, plkst. 
18.30 filma „Dievu putni”

Ieejas maksa 2,00 eiro
Dzintras Gekas jaunā dokumen-

tālā filma ir stāsts par otru latviešu 
tautas daļu – par to cilvēku likte-
ņiem, kuri, bēgot no svešas varas, 
nokļuva Rietumos. Emocionāla un 
izzinoša filma, kas ļaus Latvijas 
svētkos apzināt un atcerēties to 
mūsu tautas daļu, kura bija spiesta 
ilgi būt šķirta no savas mīļās dzim-
tenes. Viens no šiem stāstiem būs 
par leģendāro „Čikāgas piecīšu” di-
binātāju Albertu Legzdiņu.

Dzeja, Džezs un  
Dzirkstošs Dzīvesprieks

Inčukalnietis Kristaps Vecgrāvis.

Džeza apvienība „Ainavisti”

Dzejnieks Māris Salējs un dziesminiece Zane Daugule.
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Latvijai 100
Kā jau esam pamanījuši, ļoti daudz 

presē un citos medijos runā par 
skaisto gaidāmo notikumu – Latvijas 
simtgadi, kuru atzīmēsim 2018. gada 
18. novembrī. Kas ir mūsu valsts Lat-
vija – tā ir teritorija, daba, valoda, un 
tie esam mēs – cilvēki… arī inčukal-
nieši. Visi tiek aicināti paveikt kādu 
labu darbu par godu Latvijai un par 
prieku pašiem. Es uzklausīju grupas 

„Prāta vētra” aicinājumu www.1836.
lv apiet kājām un ar riteni nobraukt 
pa Latvijas cietzemes robežu. Jau 
esmu sākusi, un man ir domubiedri – 
ceļš ap 200 km gar Latvijas Dižjūru 
un Mazjūru ir jau pieveikts. 

Vēl man ir sapnis par Inčukalna 
muzeju. Sapņot noteikti vajag. Es 
nevaru izvēlēties ēku un to nopirkt, 
bet ir lietas, ko es varu darīt un daru 
jau šodien: aicinu un lūdzu inčukal-
niešus pārskatīt savu mājsaimnie-
cību, varbūt ir kāda pūralāde vai 
graudu lāde, kura varētu kalpot par 
sākumu muzejam, jo tur var salikt 
daudz – atmiņas un liecības (Krišjā-
nis Barons mazā Dainu skapī salika 
mūsu tautas 2,5 milj. pērļu – tautas 
dziesmas). Šai lādei tautas namā no-
teikti atradīsies vieta, un tā tiks pie-
pildīta. Ļoti ceram, ka tā būs. Lūdzu 
dodiet ziņu Inčukalna tautas namam 
Ingai pa tālruni: 29478251.

RUDENS  
GADATIRGUS

Inčukalnā svētdien, 18. oktobrī
/Tirgotājus aicinām pieteikties, 

zvanot Vijai pa tālruni:  
67977473/
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LīDZJŪTīBA

SLUDINĀJUMS

Smilšu spēļu terapija
Bērniem no 3 gadu vecuma un pieaugušajiem

Inčukalnā, tālr. 26527343, psiholoģe Sanita Stroda

Var palīdzēt, ja ir: emocionāla rakstura, uzvedības, 
ģimenes iekšējo attiecību problēmas; nakts bailes, 

murgi, fobijas; saskarsmes un mācību grūtības; 
traumatiski pārdzīvojumi; neirozes, tiki u.c.

Veselību stipru, allaž gaitu ņipru,
Brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu.

Garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt,
Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast.

Vēlos teikt lielu paldies dakterim  
Jānim Šatem, medmāsai Sarmītei  

Tarasēvičai, aptiekārei Tatjanai Legoma-
jevai un arī dienas centa vadītājai Inetai 

Greckai par palīdzību, kā arī īpašs paldies 
Ārijai Teivānei un Evijai Rozenlaukai par 

atbalstu grūtā brīdī.
Andrejs Mazins

Izsakām pateicību SIA „Rettenmeier Baltic Timber” administrā-
cijai un darbabiedriem par skaisto vainagu, atsaucību, atbalstu un 

līdzjūtību mūsu ģimenes sērās,  
pēdējā gaitā izvadot Juriju Podoļski.

Sirsnīgi pateicamies radiem, draugiem, kaimiņiem par līdzjūtību, mī-
ļajiem atvadu vārdiem, skaistajiem ziediem un vainagiem. Visiem, kuri 

atbalstīja un atnāca pavadīt Juriju Podoļski pēdējā gaitā.
Patiesā cieņā,  

sērojošie sieva un bērni

„Minkāniem”jaunas  
rotaļlietas

Jaunajam mācību 
gadam iesākoties, 
Inčukalna novada 
domes deputāti, 
Vidzemes parti-
jas pārstāvji, Ivo 
Bernats un Ane-
te Šica sarūpējuši 
pārsteigumu PII 

„Minka” – jaunas 
rotaļlietas, spē-
les un aksesuārus, 
lai padarītu mūsu 
mazo novadnieku 
ikdienu bērnudārzā 
vēl krāsaināku un 
patīkamāku.

Foto un teksts: 
Anete Šica 

Fonds „Nāc līdzās!” 15. septembrī vies-
mīlīgajā „Mansarda” grāmatnīcā „Nice 
Place” prezentēja īpašu dzejas grāmatu – 

„Ienākšana”. Īpašu tāpēc, ka tajā savus 
dzejoļus publicējuši trīs jaunieši ar īpašām 
vajadzībām. Arī mūsu Laima Mūrniece.

Viņi ir fonda pastāvīgie dalībnieki jau dau-
dzu gadu garumā. Tā Laima Mūrniece no In-
čukalna dzied „Nāc līdzās!” jauniešu korī kopš 
tā dibināšanas, Kristiāna Bērziņa no Aizputes 
jau no 11 gadu vecuma piedalās „Nāc līdzās!” 
koncertos – konkursos kā dziedātāja un ir 
kļuvusi par festivāla „Zelta laureāti”. Arī Kris-
taps Kaņuks no Kuldīgas kā repotājs piedalās 

„Nāc līdzās!” atlases koncertos un ir ieguvis 
nedalītas skatītāju simpātijas un laureāta ti-
tulu. Bet pirmo reizi mēs piesakām sevi vārda 
mākslas žanrā. 

Laba ceļavēja vēlējumā grāmatas „Ienāk-
šana” jaunajiem autoriem raksta dzejniece 

Māra Zālīte: „Dzeja dziedē. Dzeju parasti 
raksta tie, kuriem ir kāds ievainojums, kāda 
skramba. Redzami vai neredzami, bet ir. Kopš 
senseniem laikiem priedes aizvelk savas brū-
ces ar sveķiem. Tā radies dzintars. Ievaino-
jums pārtop par kaut ko skaistu un vērtīgu. 
Dažkārt par dzeju.”

Pasākuma muzikālo noskaņu palīdzēja 
veidot jaunās neredzīgās mūziķes – sakso-
foniste Līva Paleja un flautiste Maija Fogele.

Šo ieceri vērst par īstenību palīdzēja mūsu 
atbalstītāji – SIA „Jelgavas tipogrāfija”, SIA 

„Papyrus” un māksliniece Elīna Brasliņa. 

Laima Mūrniece par sevi grāmatiņā rak-
sta:

Es esmu dzimusi un dzīvoju Inčukalnā, bet 
mana sapņu un iedvesmas pilsēta ir Rīga. 
Mīlu tās plašo kultūras piedāvājumu, Dau-
gavu, ostas skatus, daudzveidīgo arhitektūru, 
sākot no jūgendstila un beidzot ar padom-

ju laika daudzstāvu ēkām. 
Mani ļoti iedvesmo arī jūra. 
Jau kopš bērnības mans 
mīļākais dzīvnieks ir kaķis. 
Vēlos sevi asociēt ar tā ele-
ganci, noslēpumainību un 
mainīgo garastāvokli. Paš-
laik studēju kultūras teoriju 
un vadībzinību Latvijas Kul-
tūras akadēmijā. Mani hobiji 
ir lasīt, apmeklēt dažādus 
kultūras pasākumus, vingrot, 
dziedāt korī un doties garās 

pastaigās. Latvijas Mākslas akadēmijas „Pa-
galma svētku” ietvaros esmu rīkojusi dzejas 
darbnīcu, kurā vairāki dzejnieki trīs stundu 
laikā radīja savu dzeju, iedvesmojoties no 
Latvijas Mākslas akadēmijas studentu glez-
nām, un vēlāk to nolasīja publikas priekšā. 

Sarma Freiberga, 
Fonda „Nāc līdzās!” vadītāja un grāmatas 

producente 

Kustību prieks dzīvo „Minkā„
„Minkas” bērni ir ļoti aktīvi, dzīvespriecīgi un zinātkāri. Kur ir kus-

tības, tur ir dzīvība un prieks!
Mūsu iestādē jau kā tradīcija kļuvusi vecāko grupiņu sportošana brīvā 

dabā. Nodarbību laikā notiek ne tikai vingrošana un daudzveidīgas kustī-
bu aktivitātes, bet arī aktīva izzināšana. Nav iespējams paskriet garām 
sārtai lapai, to neaplūkojot un neapjūsmojot, nav iespējams aizsoļot ga-
rām staltam bērzam, nepieskaroties koka raupjajai mizai, izmērot stum-
bra apkārtmēru utt. 

Piektdienās notiek baso pēdiņu sportiņš, kad bērni zālē vingro basām 
kājām. Šajās nodarbībās tiek iekļauti koriģējošās vingrošanas elemen-
ti – pēdu muskulatūras stiprināšana, pareizas stājas izjūtas veidošana, 
elpošanas vingrinājumi. Šim nolūkam ir izveidoti un iegādāti atbilstoši 
materiāli – pogu celiņš, fizikālās terapijas bumbiņas, paklājiņi u.c. 

Vecākajām grupiņām otrdienās sporta nodarbības notiek sporta kom-
pleksā, kur bērni apgūst dažādu sporta veidu (florbols, basketbols, bad-
mintons, futbols, frisbijs) elementus, apgūst prasmi lēkt ar aukliņu un 
aktīvi darboties komandās, piedaloties dažāda veida stafetēs.

Paldies vecākiem par mūsu kustību prieka atbalstīšanu, rūpējoties par 
to, lai bērniem būtu piemērots apģērbs un apavi aktīvai darbībai gan tel-
pās, gan dabā.

Indra Podziņa, PII „Minka” vadītāja 

PII „Jancis” bērniņi par čaklu makulatūras  
vākšanu balvā saņem jauku ekskursiju uz Līgatni

FOTOMIRKLIS

PATEICīBAS

…skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.

(H.Skuja)

Skumju brīdī esam kopā ar Uldi Grīnbergu, 
māmiņu mūžībā aizvadot.

SIA  
„UniCredit  

Leasing”  
kolektīvs

PII „Minka” vadītāja I.Podziņa, dāvanas 
saņemot.

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jancis” 2. grupiņa 2. oktobrī apmek-
lēja Līgatnes dabas takas.

Ekskursija bija kā balva par čaklu 
dalību makulatūras vākšanas kon-
kursā.

Kopā savāktas aptuveni četras 
tonnas makulatūras!

Makulatūras vākšanu organizē-
ja un ekskursiju dāvināja biedrība 

„Latvijas Zaļā josta”. 

Novadnieces Laimas Mūrnieces dzeja iekļauta dzejas izlasē

Laima Mūrniece grāmatas atvēršanas svētkos.
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Inčukalna novada Sociālais die-
nests sveic skaistajās jubilejās –  

75, 80, 85, 90…
Lai skaistiem mirkļiem 

piepildīta dzimšanas diena!
Lai krāsainās rudens lapas nes 

siltus sveicienus!

RUDENS GADATIRGUS  
VANGAŽOS

18. oktobrī


