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INČUKALNA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UN SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS PASĀKUMU SARAKSTS 

 
1. Lēmuma par Inčukalna novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu pieņemšana 

(15.06.2011.). 
2. Lēmuma par darba uzdevuma apstiprināšanu pieņemšana (17.08.2011.). 
3. Lēmuma par Inčukalna novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 

izstrādi pieņemšana (21.12.2011.). 
4. Paziņojuma par Inčukalna novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

ievietošana Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv un 
publicēšana laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze” (13.01.2012.) un laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” (19.01.2011).  

5. Paziņojuma par Inčukalna novada domes 15.06.2011. lēmumu publicēšana laikrakstā 
„Latvijas Avīze” (13.01.2012.). 

6. Nosacījumu, informācijas un priekšlikumu teritorijas plānojuma izstrādei saņemšana 
no institūcijām un kaimiņu pašvaldībām. 

7. Iesniegumu saņemšana no fiziskajām un juridiskajām personām. 
8. Tikšanās ar uzņēmējiem 09.02.2012. plkst. 16.00, Vangažu pilsētas pārvaldē. 
9. Iesnieguma par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu iesniegšana Vides 

pārraudzības valsts birojā (23.02.2012.). 
10. Lēmuma saņemšana no Vides pārraudzības valsts biroja par stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Inčukalna novada teritorijas plānojumam 
(29.02.2012.). 

11. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes darba grupas sanāksmes (13.06.2012. un 
05.07.2012.). 

12. Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi sagatavošana. 
13. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas iesniegšana Inčukalna novada domē. 
14. Lēmuma par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. 1.redakcijas un 

Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
pieņemšana (15.08.2012.). 

15. Paziņojuma par teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu ievietošana pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.incukalns.lv, Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv, 
teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv 
un publicēšana laikrakstā „Novada Vēstis” (2012.gada augusts) un laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” (05.09.2012.). 

16. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās 
apspriešanas posms (no 10.09.2012. līdz 22.10.2012.). 

17. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:  
• 20.09.2012. plkst. 15.00, Dienas centrā „Gauja”; 
• 20.09.2012. plkst. 18.00, Inčukalna Tautas namā; 
• 27.09.2012. plkst. 18.00, Vangažu pilsētas pārvaldē. 

18. Atzinumu par teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu 
saņemšana. 

19. Lēmuma par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu 
pieņemšana (21.11.2012.). 

20. Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sanāksme (04.01.2013.). 
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21. Lēmuma par Inčukalna novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides 
pārskata publisko apspriešanu pieņemšana (16.01.2013.).  

22. Paziņojuma par teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai ievietošana pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.incukalns.lv un publicēšana  laikrakstā „Novada Vēstis” (2013.gada februāris). 

23. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata pilnveidotās redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas posms (no 28.01.2013. līdz 18.02.2013.). 

24. Institūcijām tika nosūtītas vēstules par atzinuma sniegšanu teritorijas plānojuma 
pilnveidotajai redakcijai. 

25. Atzinuma par teritorijas plānojuma  pilnveidoto redakciju saņemšana no AS „Latvijas 
valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecības, pārējās institūcijas atzinumus 
nesniedza. 

26. Atzinuma saņemšana no Vides pārraudzības valsts biroja par teritorijas plānojuma 
Vides pārskatu (19.02.2013.). 

27. Lēmuma par Inčukalna novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 
pieņemšana (17.04.2013.).  

28. Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
ievietošana pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv. 

29. Tika noteikts, ka ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju iespējams iepazīties no 
23.04.2013. līdz 14.05.2013. pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv un  
Inčukalna novada pašvaldības administrācijā.  
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

 
2.1. 

 
Inčukalna novada domes 15.06.2011. lēmums (sēdes protokols Nr.8, 2.§) „Par 
Inčukalna novada teritorijas plānojumu un attīstības programmu”. 
 

2.2. Inčukalna novada domes 17.08.2011. lēmums (sēdes protokols Nr.13, 28.§) „Par 
darba uzdevuma Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
izstrādei apstiprināšanu”. 
 

2.3. Darba uzdevums Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei 
(Pielikums 2011.gada 17.augusta Inčukalna novada domes sēdes lēmumam, protokols 
Nr.13-28.§.). 
 

2.4. Inčukalna novada domes 21.12.2011. lēmums (sēdes protokols Nr.22, 46.§) „Par 
Inčukalna novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi”. 
 

2.5. Inčukalna novada domes 15.08.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.10, 43.) „Par 
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. pirmās redakcijas un vides 
pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”. 
 

2.6. Inčukalna novada domes 21.11.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.20, 54.§) „Par 
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. 1.redakcijas pilnveidošanu”. 
 

2.7. Inčukalna novada domes 16.01.2013. lēmums (sēdes protokols Nr.1, 47.§) „Par 
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. pilnveidotās redakcijas publisko 
apspriešanu. 
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LATVIJAS REPUBLIKA
INCAKALNA NOVADA DOME

Reg.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, lniu kalns, Inau kalna pagasts, InaDkalna novads, LV-2141
Ttlr./fakss 67977310, nob.t. 26181294, e-pasts: pgaj!r]rL:!!t!.!I

2012.gada 15.augusta

SEDES PROTOKOLA IZLAKSTS

lndukalna novadE Nr.10

43.Par Iniukalna noyada teritorijts plenojurna 2013.-2024.g.pirmns
redakcijas un yides parskata projekta sabiedriskas apsprieianas uzsiiKanu.

Pamatojoties uz Ministln kabineta 2009.gada 6oktobra noteikumu Nr.1148

,,Vietejas pasvaldibas te torijas planoSanas noteikumi" 36. un 38.punktu,
Attistibas un lauksaimniecibas komitejas lEmums:
1. Nodot Indukalna novada teritodjas planojuma 2013.-2024.9. pirmo redakciju
un vides parskata projektu sabiedriskajai apspriesanai un atzinumu salemianai.
2. Sabiedriskas apsp eSanas telmilu noteikt no 2012. gada lo.septembra lTdz

2012. Eada22. okrobim
3. Publicct pazi4ojumus par Indukalna novada teritodjas planojuma 2013.-
2024.9. groz-rjumu pirmas redakcijas un vides pdrskata projekta sabiedrisko
apsp esanu vieteja laikraksta, laikraksta ,,Latvijas VEstnesis" un ievietot pasvaldibas
majas lapa.

A.Blaus liidz balsot par Atustlbas un lauksaimniecibas komitejas lEmumu.
Atklati balsojot: PAR,,11" balsis - LBemats, A.Blaus, A.Cirulnieks, A.Freimane,
A.Geiba, Z.Gofmane, S.Gordinslds, N.Kozlovs, Z.Nolberga,S.Ungurs, L.Vorobjova,
PRET-nav;ATTUR4.S nav,
Dome nolemjr
1. Nodot Indukalna novada terito jas planojuma 2013.-2024.9. pirmo redakciju
un vides parskata projektu sabiedriskajai apsprieianai ul atzinumu s4qemSanai.

2. Sabiedriskas apsprieSanas termjtu noteikt no 2012. gada lO.septembra hdz
2012. gada 22. oktobrim
3. PublicCt paziqojumus par Indukalna novada teritorijas planojruna 2013.-
2024.9. groz-tumu pirmas redakcijas uD vides pdrskata projekta sabiedrisko
apsp esanu vieteja laikraksta, laikaksta ,,Latvijas Vestnesis" un ievietot pasvaldibas

majas lapa.

Izraksts pareizl
Indukalna novada
2012.gada lT.augusta
Kancelejas vad. i.Rafelde

uotnes pflcK\ceoelals pallaKsls A.BLAUS
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3. PAZIŅOJUMI UN RAKSTI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 
3.1. 

 
Paziņojums par attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu: 

• pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv; 
• laikrakstā „Novada Vēstis” (2011.gada augusts). 

 
3.2. Informatīvs raksts „Novada attīstības programma un teritorijas plānojums – 

instruments novada izaugsmei”: 
• laikrakstā „Novada Vēstis” (2011.gada decembris). 

 
3.3. Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu: 

• laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze” (13.01.2012.); 
• laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (19.01.2012.). 

 
3.4. Paziņojums par Inčukalna novada domes 15.06.2011. lēmumu: 

• laikrakstā „Latvijas Avīze” (13.01.2012.). 
 

3.5. Paziņojums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta 
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu:  

• pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv; 
• laikrakstā „Novada Vēstis” (2012.gada augusts); 
• laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (05.09.2012.); 
• Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv; 
• Teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa 

vietnē www.rp.lv. 
 

3.6. Paziņojums par teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai:  

• pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv; 
• laikrakstā „Novada Vēstis” (2013.gada februāris). 

 
3.7. Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar teritorijas plānojuma galīgo 

redakciju:  
• pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv. 
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Inčukalns.lv -

http://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/358/[2012.08.13. 16:02:15]

Meklēt:  Lapas karte   

augusts, 2012

04:00

              

Aktualitātes
 

Novads. Attīstības programma un teritorijas plānojums. Anketa!

Cienījamais Inčukalna novada iedzīvotāj, piedalies arī TU! 
Inčukalna novada pašvaldība uzsākusi Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un Inčukalna
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādi. 
Attīstības programmas mērķis ir apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus, piedāvājot skaidru
redzējumu to efektīvākai izmantošanai, mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, kā arī sekmēt investīciju piesaisti un veicināt teritorijas atpazīstamību.
Teritorijas plānojuma mērķis ir nodrošināt teritorijas racionālu izmantošanu, lai, veicinot novada ekonomisko
attīstību, tiktu saglabāta dabas un kultūrvēsturiskā vide. Tāpat telpiskās plānošanas uzdevums ar šī dokumenta
palīdzību ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi sabiedrībai kopumā, garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības
izmantot un attīstīt savu īpašu vai lietojumu saskaņā ar dokumenta nosacījumiem perspektīvā uz 12 gadiem. 
Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādē ir ļoti svarīga un nepieciešama sabiedrības līdzdalība, jo
dokumenti gan tiešā, gan netiešā veidā ietekmēs ikvienu novada iedzīvotāju. 
Attīstības programmas izstrādes ietvaros plānota iedzīvotāju anketēšana, šī gada septembra mēnesī aptaujas
anketa būs atrodama Inčukalna novada mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī Inčukalna novada domē, Vangažu
pilsētas pārvaldē un Inčukalna un Vangažu bibliotēkās. 
Savukārt priekšlikumi un iesniegumi teritorijas plānojuma izstrādei tiek gaidīti līdz 2011. gada 30.septembrim,
tos iesniedzot rakstiski Inčukalna novada domē  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141, vai
Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136. E-pasta adrese: pp@incukalns.lv.
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros plānoti vairāki sabiedriskās apspriešanas semināri (Inčukalnā
un Vangažos), uz kuriem aicināti piedalīties novada iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO pārstāvji un citi interesenti. 
Saskaņā ar plānoto laika grafiku, attīstības plānošanas dokumenti jāizstrādā līdz 2012. gada decembrim. 
Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi veic SIA „Reģionālie projekti”.
Projekts tiek finansēts Eiropas Sociālais fonda Inčukalna novada pašvaldības projekta „Inčukalna novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”, projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/041/059
ietvaros.

AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES INČUKALNA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-
2019.GADAM IZSTRĀDĒ UN ATBILDĒT UZ APTAUJAS JAUTĀJUMIEM PAR TURPMĀKAJIEM
NOVADA ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM!

Aptauju var ātri un ērti aizpildīt elektroniski, izmantojot sekojošu saiti:

Kalendārs

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

Sabiedrība izsakās

Jautājums pašvaldībai

Aptaujas

Sabiedrības līdzdalība

Sludinājumi

PII pieteikto bērnu reģistrs

Pirmdiena 13. augusts Šodien sve        

Aktualitātes

Dome

Struktūrvienības

Iestādes

Iepirkumi un izsoles

Projekti

Pašvaldības nekustamie
īpašumi

Galerijas

Laikraksts

Karte

Saites

Informācija medijiem

Uzņēmējvide

Drošība

Novads | Sabiedrība | Izglītība | Kultūra | Tūrisms | Sports | Kontakti
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c6MA 

Aizpildītās anketas lūdzam ienest Inčukalna novada domē būvvaldē vai Vangažu pilsētas pārvaldē būvvaldē
(vai pie sekretāres).

---------------------------------------

Paziņojums

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Inčukalna novada dome pieņēma lēmumu „Par Inčukalna novada teritorijas plānojumu un attīstības programmu”
(15.06.2011. sēdes protokols nr.8, 2.§) un „Par Inčukalna novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma
izstrādi” (21.12.2011. sēdes protokols nr.22, 46.§).

Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:

 Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde - 2012.gada 10.jūnijs.

 Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana - 2012.gada jūlijs -
augusts.

 Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu - 2012.gada 14.decembris.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Pēteris Veidemanis.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami līdz 2012.gada 15.martam un
adresējami Inčukalna novada domei: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV2141, fiziskām personām
norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām- nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Inčukalna novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ESF Inčukalna novada pašvaldības projekta „Inčukalna
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/041/059 ietvaros.

--------------------------------------------

Novada attīstības programma un teritorijas plānojums – instruments novada izaugsmei

Inčukalna novads esošajās robežās izveidojies pēc Administratīvi teritoriālās reformas, apvienojoties Vangažu
pilsētai un Inčukalna novadam. Līdz ar to aktuāls ir kopīgs novada attīstības redzējums, vienoti mērķi un rīcība,
lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko attīstību. Novada attīstības programma
un teritorijas plānojums ir instrumenti, lai to īstenotu.
Jau 2010. gada nogalē tika iesniegts projekta pieteikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai
„Inčukalna novada domes attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, kurš guva atbalstu un 2010.gada
16.decembrī Inčukalna novada pašvaldība ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēdza vienošanos par
projekta īstenošanu (nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/VRAA/041).  Dokumentu izstrādi 100 procentu apmērā finansē ESF,
līdz ar to pašvaldības budžeta nauda projekta finansēšanai netiek ieguldīta.
Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa rezultātā plānošanas dokumentu izstrādes tiesības ieguva SIA
„Reģionālie projekti”.
Jāpiezīmē, ka 2011.gada 1.decembrī stājies spēkā jauns „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kas papildus
nosaka novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Šis dokuments tiks sagatavots projekta ietvaros.

Kāpēc ir nepieciešams izstrādāt Attīstības programmu un Teritorijas plānojumu?
Attīstības programma un Teritorijas plānojums ir galvenie novada plānošanas dokumenti, kas nosaka attīstības
virzību pašvaldībā, jo tie skata ar novada attīstību saistītus jautājumus ilgtermiņā. Lai arī šobrīd novada teritorijā
spēkā ir teritorijas plānojumi gan Vangažu pilsētai, gan Inčukalna novadam, tie izstrādāti metodiski un tehniski
atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai novada attīstības plānošanai. Šobrīd arī ekonomiskā situācija ir citāda, un
mainījušās attīstības prioritātes. Pirms trīs četriem gadiem, piemēram, prioritāte bija jaunu ciemu un blīvu
apbūves teritoriju veidošanās ļoti plašās teritorijās, kas arī atspoguļojās teritorijas plānojumos. 21
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Kādas būs galvenās izmaiņas un ieguvumi?
Galvenās izmaiņas, ko nesīs jaunie attīstības plānošanas dokumenti, būs skaidri definēti novada attīstības mērķi,
virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi, kas dos iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem veiksmīgāk plānot
savu darbību, kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti, plānoti un loģiski piesaistīt investīcijas, piedaloties ārvalstu
finanšu fondu apguvē, un investīciju piesaistē atbilstoši savām prioritātēm. 
Piemēram, Attīstības programmā viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības plāns, ko varētu uzskatīt par
pašvaldības biznesa plānu, kurā atspoguļojas plānotās investīcijas un darāmie darbi turpmākajiem 5-7 gadiem.
Tas ir vērsts uz iedzīvotāju labklājības celšanu, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un ekonomisko attīstību.
Pamatojoties uz Attīstības programmu, tiek piesaistīts gan ES finansējums, gan plānotas citas investīcijas. Šajā
dokumentā tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās jomas un projekti gan novadam kopumā, gan katrai apdzīvotai
vietai.
Attīstības programma ir dokuments, kas veicina novada atpazīstamību. Arī tas ir būtisks faktors, lai paaugstinātu
novada konkurētspēju, ģimenēm izvēloties Inčukalna novadu kā savas mājas, investīciju un jaunu uzņēmumu
piesaistē, arī tūrisma nozares attīstībā.
Savukārt teritorijas plānojums ir instruments attīstības programmas realizācijai. Tajā tiek noteiktas prasības
teritorijas izmantošanai un apbūvei, vienlaicīgi teritorijas plānojuma mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana,
ilgtspējīga, efektīva un racionāla teritorijas un resursu izmantošana, kā arī mērķtiecīga un līdzsvarota ekonomikas
attīstība. 
Runājot par teritorijas plānojumu, kas vistiešāk ietekmē iedzīvotājus, nekustamā īpašuma īpašniekus, uzņēmējus
un investorus, pašvaldības un SIA „Reģionālie projekti” uzstādījums, ir izstrādāt pietiekoši elastīgu plānojumu,
kas vērsts uz sabalansētas attīstības sekmēšanu, jo nenoliedzami viena no teritorijas plānojumu problēmām ir
pārāk sīka detalizācija un nevajadzīgi ierobežojumi, kas noved pie tā, ka, parādoties ekonomiskai interesei
(piemēram, jaunu uzņēmumu veidošanās, ražošanas teritoriju attīstība, tūrisma objektu attīstība, inženiertīklu un
objektu būvniecība u.c.), ir jāveic teritorijas plānojuma grozījumi, jo šādas darbības nav paredzētas. Jpiebilst, ka
ar elastību nav domāta visatļautība.

Vai plānošanas dokumentu izstrādē plānots iesaistīt iedzīvotājus?
Abu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē liels akcents tiks likts uz sabiedrības līdzdalību. Vēl joprojām norit
iedzīvotāju anketēšana. Anketa pieejama www.incukalns.lv un Vangažu pilsētas pārvaldē, būvvaldē, dienas
centrā “Gauja”. Anketēšana notiks līdz 2012. gada 20.janvārim. Inčukalna novada mājas lapā tiks publicēts
anketu apkopojums. 
Nākotnē plānots organizēt publiskas diskusijas, kā arī, izstrādājot attīstības plānošanas dokumenta 1.redakciju,
notiks sabiedriskās apspriešanas Vangažos un Inčukalnā, lai tiktos ar visiem interesentiem – iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām. Aicinām ikvienu interesentu iesniegt priekšlikumus līdz 2012. gada
15. martam. 
Pašvaldības uzdevums ir izstrādāt Teritorijas plānojumu, kas būtu kā instruments līdzsvarotai novada teritorijas
attīstībai, bet to var panākt tikai tad, ja sabiedrība līdzdarbojas un aktīvi iesaistās plānošanas procesā. 
Kā SIA „Reģionālie projekti” plāno veikt darbu pie Inčukalna novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes? 
Mūsu uzņēmumam ir vairāk kā 13 gadu pieredze attīstības plānošanas projektu izstrādē, un mērķis, izmantojot
uzkrāto pieredzi, zināšanas un jaunākās telpiskās plānošanas tendences un tehnoloģijas, ir izstrādāt kvalitatīvu,
vizuāli pievilcīgu, ikdienā viegli lietojamu un ilgtspējīgu Attīstības programmu un Teritorijas plānojumu.
Izstrādes process notiek, aktīvi sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem, deputātiem, kā arī iesaistot dažādu
sociālo grupu pārstāvjus. 

Kad un kur varēs iepazīties ar izstrādātās attīstības programmas projektu un teritorijas plānojuma pirmo
redakciju?
Abiem dokumentiem paredzētas publiskās apspriešanas, Attīstības programmai un Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai paredzēts, ka tā notiks 2012.gada aprīlī, savukārt teritorijas plānojuma 1.redakcijai – 2012. gada jūlijā
un augustā. Interesenti varēs ar dokumentiem iepazīties Vangažos un Inčukalnā, kā arī elektroniski Inčukalna
novada mājas lapā. Taču līdz tam informācija par izstrādes gaitu regulāri būs pieejama mājas lapā, laikrakstā
„Novada Vēstis” un citur. 
Visus Inčukalna novada attīstības plānošanas dokumentus paredzēts izstrādāt līdz 2012. gada beigām.
 

Līna Dimitrijeva
SIA „Reģionālie projekti” 

valdes locekle
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NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS88

75 gadi75 gadi

80 gadi80 gadi

85 gadi85 gadi

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāf jā “Dardedze Hologrāf ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

tālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.

92 gadi92 gadi

Inčukalna novada dome Inčukalna novada dome 
sveic jubilārus augustā!sveic jubilārus augustā!

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

No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Tam mīlestību tālāk nest.

Vien gaišas mīlestības vārdā,
mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 

Šā gada augustā Inčukalna novada Šā gada augustā Inčukalna novada 
dzimsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši:dzimsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši:

Jeļena Sitkovska un Raimonds Vaļko, Jekaterina Protasenko un Dmitrijs 
Korņilovs, Una Smilgaine un Jānis Kreklis, Ļubova Jef mčenko un Rolands 

Kozirevs, Evita Romanova un Sergejs Procenko, Gita Gubiča un Juris Jef šovs.

Gustavs Jēkabs Lācis, Milāna Karasjova, Māra Kudreņicka, 
Juris Jēkabs Pilmanis, Paula Procenko.

Cienījamais Inčukalna novada iedzīvotāj, piedalies arī TU! 
Inčukalna novada pašvaldība uzsākusi Inčukalna novada attīstī-

bas programmas 2013.-2019. gadam un Inčukalna novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādi. 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros plānota iedzīvotāju an-
ketēšana, šī gada septembra mēnesī aptaujas anketa būs atrodama 
Inčukalna novada mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī Inčukalna 
novada domē, Vangažu pilsētas pārvaldē un Inčukalna un Vangažu 
bibliotēkās. Plānotas arī sabiedriskās apspriešanas.

Savukārt priekšlikumi un iesniegumi teritorijas plānojuma izstrā-
dei tiek gaidīti līdz 2011. gada 30.septembrim, tos iesniedzot rakstiski 
Inčukalna novada domē  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna no-
vads, LV - 2141, vai Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža iela 1, Vangaži, 
Inčukalna novads, LV-2136. E-pasta adrese: pp@incukalns.lv.

Projekts tiek f nansēts Eiropas Sociālais fonda Inčukalna novada 
pašvaldības projekta „Inčukalna novada domes attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana”, projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/
VRAA/041/059 ietvaros.

Sīkāka informācija: www.incukalns.lv.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Inčukalnā piedāvā Yamaha mūzikas klases bērnu 
muzikalitātes attīstībai

Šī alternatīvā apmācības sistēma ir balstīta uz pēdējiem atzinumiem 
par bērnu attīstību un ilggadīgu pedagoģisko pieredzi. Tās pamatā ir uni-
kāla metodika, kas ļauj cilvēkam mācīties mūziku no zīdaiņa (~ 4 mēn.) 
līdz sirmam vecumam. No 24.septembra Yamaha mūzikas skolas klase 
būs atvērta arī Inčukalnā Zvaigžņu ielā 2a (Inčukalna sporta kompleksa 
telpās), kurā darbosies divas mūzikas skolas klases:

“Robis” – bērniem no 4 līdz 18 mēnešiem;
“Mazulis un mūzika”– bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem.
Yamaha mūzikas skolas programmā ir dziedāšana, spēles, muzi-

cēšana ar instrumentiem, koordinācijas vingrinājumi, dejas, dzejoļi 
u.c. aktivitātes. 

Aicinām Jūs uz bezmaksas iepazīšanās nodarbībām Yamaha 
skolā 24.septembrī Zvaigžņu ielā 2a sSporta kompleksā):

programmā „Mazulis” un mūzika pl.11.00, programmā „Robis” pl.13.00
e-pasts: krastinazanda@inbox.lv.

Vairāk informācijas - www.yamahaskola.lv.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ SEPTEMBRĪVANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ SEPTEMBRĪ
• 16.septembrī pl.19.00 Pāvela Gumennikova f lma ,,Es mīlu Tevi, 
Rīga!’’ (ieeja 1Ls).
• 30.septembrī pl.13.00 „Valmieras kinostudija” piedāvā 
muzikālu izrādi bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem „Tāltālā meža 
varonis”. 
OKTOBRĪOKTOBRĪ
•  1.oktobrī pl.14.00 ielūdzam uz novada senjoru sarīkojumu. Būs 
koncerts, kopā pasēdēšana, izstāde „Rudens veltes”.
Ielūdz Inčukalna novada dome un Vangažu pilsētas kultūras nams.
Būs transports novada iedzīvotājiem (tuvāka informācija sekos).

L/k “Novada Vēstis” sirsnīgi pateicas 
Inčukalna novada iedzīvotājai 

Eleonorai Zeltiņai par iesūtītajiem skaistajiem dzejoļiem! 
Paldies arī Andrejam Mazinam par iesūtīto rakstu par jauniešu 

patriotisko audzināšanu. Šo vēstuli publicēsim nākamajā numurā.

HEI, JAUNIETI! HEI, JAUNIETI! 
Nepalaid garām šo ziņu, jo šis ir pamudinājums kļūt aktīvam 

– kopā ar citiem jauniešiem darīt un īstenot dažādas foršas lietas!
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aicina Tevi!Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aicina Tevi!

Apgūt mūzikas instrumentu spēli, kopā ar draugiem muzicēt 
ansamblī, piedalīties radošos koncertos un konkursos, mācīties 
gleznot, veidot darbus  no dažādiem materiāliem.
Mēs piedāvājam apgūt: klavieru, akordeona, vijoles, ģitāras, f autas, 
saksofona, alta, tenora, trompetes, sitaminstrumentu spēli, vizuāli 
plastisko mākslu.

Piesakies: Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā
 Gaujas ielā 2, Vangažos.

Zvani: 28353139.

Ar 1.oktobri atsāk darbu Vangažu kultūras nama pašdarbības kolektīvi un 
aicina pievienoties jaunus dalībniekus: pirmsskolas vecuma bērnu latviešu 
tautas deju kolektīvs (vadītājas I.Petrovska un E.Ozola), bērnu vokālais 
ansamblis “Karuselis” (vadītājas M.Lazdiņa, L.Cera), teātra pulciņš “Pigoriņi” 
(vadītaja S.Ancveire-Auziņa), sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze” (vadī-
tāja J.Bunkus), ukraiņu vokālais ansamblis “Veselka” (vadītājs V.Litviņuks), 
ukraiņu vokālais ansamblis ‘‘Jatraņ” (vadītāja I.Dukule), krievu vokālais 
ansamblis “Krievu kadriļļa” (vadītāja G.Titarenko), baltkrievu vokālais 
ansamblis “Žuravuška” (vadītāja Ļ.Aleksandrova), neatkarīgā estrādes deju 
studija “Ciprese” darbu atsāk ar 1.septembri (vadītāja I.Petrovska).
Sīkāka informācija sekos septembra beigās.

„SIA „Garkalnes Komunālserviss” piedāvā sniegt asenizācijas 
pakalpojumu visā Inčukalna novadā. Maksa par vienu reisu (līdz 4m3) 
ir no 15 līdz 20 Ls. Strādājam arī sestdienās. Pakalpojumu var pieteikt, 
vienu dienu iepriekš zvanot pa tālruni 26616679.

Valentīna Kampenusa, Jānis Ņikitins, Inese Zvirbule, Valentīna Kampenusa, Jānis Ņikitins, Inese Zvirbule, 
Lūcija Cabule, Marija Jemeļjanova, Osvalds Krastiņš.Lūcija Cabule, Marija Jemeļjanova, Osvalds Krastiņš.
Ņina Spičkina, Jausma Frīde, Kārlis Lindenbergs, Ņina Spičkina, Jausma Frīde, Kārlis Lindenbergs, 
Aleksandra Zaharova.Aleksandra Zaharova.
Vilma LapiņaVilma Lapiņa
Anna KurakinaAnna Kurakina 93 gadi93 gadi Vilma BērziņaVilma Bērziņa

90 gadi90 gadi Anna SemeņecaAnna Semeņeca

Pērk lauksaimniecības zemi Inčukalna vai Allažu pagastā, var 
būt ar mežu. Tālrunis: 29378139.
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Inčukalna novads esošajās robežās 
izveidojies pēc Administratīvi teritoriālās 
reformas, apvienojoties Vangažu pilsētai un 
Inčukalna novadam. Līdz ar to aktuāls ir 
kopīgs novada attīstības redzējums, vienoti 
mērķi un rīcība, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko 
attīstību. Novada attīstības programma un 
teritorijas plānojums ir instrumenti, lai to 
īstenotu.

Jau 2010. gada nogalē tika iesniegts projekta 
pieteikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) 

f nansējuma saņemšanai „Inčukalna novada 
domes attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana”, kurš guva atbalstu un 

2010.gada 16.decembrī Inčukalna novada 
pašvaldība ar Valsts reģionālās attīstības 

aģentūru noslēdza vienošanos par projekta 
īstenošanu (nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/VRAA/041).  

Dokumentu izstrādi 100 procentu apmērā 
finansē ESF, līdz ar to pašvaldības 
budžeta nauda projekta f nansēšanai netiek 
ieguldīta.

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa 
rezultātā plānošanas dokumentu izstrādes 
tiesības ieguva SIA „Reģionālie projekti”.

Jāpiezīmē, ka 2011.gada 1.decembrī 
stājies spēkā jauns „Teritorijas attīstības 

plānošanas likums”, kas 
papildus nosaka novada 
i lg tspē j īgas  a t t ī s t ības 
stratēģijas izstrādi. Šis 
dokuments tiks sagatavots 
projekta ietvaros.

Kāpēc ir nepieciešams 
i z s t r ā d ā t  A t t ī s t ī b a s 
programmu un Teritorijas 
plānojumu?

Attīstības programma un 
Teritorijas plānojums ir galvenie 

novada plānošanas dokumenti, kas 
nosaka attīstības virzību pašvaldībā, 

jo tie skata ar novada attīstību saistītus 

NNOVADA OVADA V
LAIKRAKSTS2011.gada decembrisNr.12 (29)

Novada attīstības programma un 
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jautājumus ilgtermiņā. Lai arī šobrīd novada 
teritorijā spēkā ir teritorijas plānojumi gan 
Vangažu pilsētai, gan Inčukalna novadam, 
tie izstrādāti metodiski un tehniski 
atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai 
novada attīstības plānošanai. Šobrīd 
arī ekonomiskā situācija ir citāda, un 
mainījušās attīstības prioritātes. Pirms trīs 
četriem gadiem, piemēram, prioritāte bija 
jaunu ciemu un blīvu apbūves teritoriju 
veidošanās ļoti plašās teritorijās, kas arī 
atspoguļojās teritorijas plānojumos.

Kādas būs galvenās izmaiņas un 
ieguvumi?

Galvenās izmaiņas, ko nesīs jaunie 
attīstības plānošanas dokumenti, būs 
skaidri def nēti novada attīstības mērķi, 
virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi, 
kas dos iespēju novada iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem veiksmīgāk plānot savu 
darbību, kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti, 
plānoti un loģiski piesaistīt investīcijas, 
piedaloties ārvalstu f nanšu fondu apguvē, 
un investīciju piesaistē atbilstoši savām 
prioritātēm. 

Piemēram, Attīstības programmā 
viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības 
plāns, ko varētu uzskatīt par pašvaldības 
biznesa plānu, kurā atspoguļojas plānotās 
investīcijas un darāmie darbi turpmākajiem 
5-7 gadiem. Tas ir vērsts uz iedzīvotāju 
labklājības celšanu, pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšanu un ekonomisko attīstību.

Pamatojoties uz Attīstības programmu, 
tiek piesaistīts gan ES f nansējums, gan 
plānotas citas investīcijas. Šajā dokumentā 
tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās jomas 
un projekti gan novadam kopumā, gan 
katrai apdzīvotai vietai.

Attīstības programma ir dokuments, 

kas veicina novada atpazīstamību. Arī 
tas ir būtisks faktors, lai paaugstinātu 
novada konkurētspēju, ģimenēm izvēloties 
Inčukalna novadu kā savas mājas, 
investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē, 
arī tūrisma nozares attīstībā.

Savukārt teritorijas plānojums ir 
instruments attīstības programmas 
realizācijai. Tajā tiek noteiktas prasības 
teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
vienlaicīgi teritorijas plānojuma mērķis 
ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana, 
ilgtspējīga, efektīva un racionāla teritorijas 
un resursu izmantošana, kā arī mērķtiecīga 
un līdzsvarota ekonomikas attīstība. 

Runājot par teritorijas plānojumu, kas 
vistiešāk ietekmē iedzīvotājus, nekustamā 
īpašuma īpašniekus, uzņēmējus un 
investorus, pašvaldības un SIA „Reģionālie 
projekti” uzstādījums, ir izstrādāt 
pietiekoši elastīgu plānojumu, kas vērsts 
uz sabalansētas attīstības sekmēšanu, jo 
nenoliedzami viena no teritorijas plānojumu 
problēmām ir pārāk sīka detalizācija un 
nevajadzīgi ierobežojumi, kas noved pie 
tā, ka, parādoties ekonomiskai interesei 
(piemēram, jaunu uzņēmumu veidošanās, 
ražošanas teritoriju attīstība, tūrisma 
objektu attīstība, inženiertīklu un objektu 
būvniecība u.c.), ir jāveic teritorijas 
plānojuma grozījumi, jo šādas darbības 
nav paredzētas. Jpiebilst, ka ar elastību 
nav domāta visatļautība.

Vai plānošanas dokumentu izstrādē 
plānots iesaistīt iedzīvotājus?

Abu attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē liels akcents tiks likts uz 
sabiedrības līdzdalību. Vēl joprojām 
norit iedzīvotāju anketēšana. Anketa 
pieejama www.incukalns.lv un Vangažu 
pilsētas pārvaldē, būvvaldē, dienas centrā 
“Gauja”. Anketēšana notiks līdz 2012. 
gada 20.janvārim. Inčukalna novada mājas 
lapā tiks publicēts anketu apkopojums. 

Nākotnē plānots organizēt publiskas 
diskusijas, kā arī, izstrādājot attīstības 
plānošanas dokumenta 1.redakciju, 
notiks sabiedriskās apspriešanas Vangažos 
un Inčukalnā, lai tiktos ar visiem 
interesentiem – iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām. Aicinām 
ikvienu interesentu iesniegt priekšlikumus 
līdz 2012. gada 15. martam. 

Pašvaldības uzdevums ir izstrādāt 
Teritorijas plānojumu, kas būtu kā 
instruments līdzsvarotai novada teritorijas 
attīstībai, bet to var panākt tikai tad, ja 
sabiedrība līdzdarbojas un aktīvi iesaistās 
plānošanas procesā. 

Kā SIA „Reģionālie projekti” plāno 

DOMES ZIŅASDOMES ZIŅAS

Līna DimitrijevaLīna Dimitrijeva

veikt darbu pie Inčukalna novada attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādes? 

Mūsu uzņēmumam ir vairāk kā 13 gadu 
pieredze attīstības plānošanas projektu 
izstrādē, un mērķis, izmantojot uzkrāto 
pieredzi, zināšanas un jaunākās telpiskās 
plānošanas tendences un tehnoloģijas, ir 
izstrādāt kvalitatīvu, vizuāli pievilcīgu, 
ikdienā viegli lietojamu un ilgtspējīgu 
Attīstības programmu un Teritorijas 
plānojumu. Izstrādes process notiek, aktīvi 
sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem, 
deputātiem, kā arī iesaistot dažādu sociālo 
grupu pārstāvjus. 

Kad un kur varēs iepazīties ar 
izstrādātās attīstības programmas 
projektu un teritorijas plānojuma pirmo 
redakciju?

Abiem dokumentiem paredzētas 
publiskās apspriešanas, Attīstības 
programmai un Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai paredzēts, ka tā notiks 2012.
gada aprīlī, savukārt teritorijas plānojuma 
1.redakcijai – 2012. gada jūlijā un 
augustā. Interesenti varēs ar dokumentiem 
iepazīties Vangažos un Inčukalnā, kā arī 
elektroniski Inčukalna novada mājas lapā. 
Taču līdz tam informācija par izstrādes 
gaitu regulāri būs pieejama mājas lapā, 
laikrakstā „Novada Vēstis” un citur. 

Visus Inčukalna novada attīstības 
plānošanas dokumentus paredzēts izstrādāt 
līdz 2012. gada beigām.

Līna Dimitrijeva
SIA „Reģionālie projekti” 

valdes locekle

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAIIEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Inčukalna novada dome informē, ka 

ar Inčukalna novada domes 15.06.2011. 
lēmumu, ir uzsākta Inčukalna novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. un 
Inčukalna novada attīstības programmas 
2013.-2019.g izstrāde.

Vēl joprojām norit iedzīvotāju 
anketēšana, anketa pieejama www.
incukalns.lv un Vangažu pilsētas 
pārvaldē, būvvaldē, dienas centrā 
“Gauja”. Anketēšana notiks līdz 2012. 
gada 20.janvārim. Inčukalna novada 
mājas lapā tiks publicēts anketu 
apkopojums. 

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus 
iesniegt priekšlikumus līdz 2012. 
gada 15.martam teritorijas plānojuma 
izstrādei.
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Paziņojumi par teritorijas plānošanu
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Paziņojumi par teritorijas plānošanu

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Inčukalna novada dome pieņēma lēmumu "Par Inčukalna novada teritorijas plānojumu un attīstības programmu" (15.06.2011. sēdes
protokols nr.8, 2.§) un "Par Inčukalna novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi" (21.12.2011. sēdes protokols nr.22,
46.§).

Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:

- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde - 2012.gada 10.jūnijs.

- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana - 2012.gada jūlijs - augusts.

- Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu - 2012.gada 14.decembris.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs - Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Pēteris Veidemanis.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami līdz 2012.gada 15.martam un adresējami Inčukalna novada
domei: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV2141, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām
personām- nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Inčukalna novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ESF Inčukalna novada pašvaldības projekta "Inčukalna novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrāde" nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/041/059 ietvaros.

No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"
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http://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/565/[2012.09.11. 11:00:31]

Meklēt: Lapas karte

septembris, 2012

10:57

Aktualitātes

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata
projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata
projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

15.08.2012. Inčukalna novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 43.) nodot Inčukalna novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju un Vides pārskata projektu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.09. līdz 22.10.2012.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu no 10.09.2012. līdz 22.10.2012. var iepazīties: 
• Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas iela 4, Inčukalns), pašvaldības darba laikā;
• Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), pašvaldības darba laikā;
• Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
• 20.09.2012. plkst. 15.00 Dienas centrā „Gauja” (Centra iela 6, Gauja);
• 20.09.2012. plkst. 18.00 Inčukalna Tautas namā (Atmodas iela 1a, Inčukalns);
• 27.09.2012. plkst. 18.00 Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas iela 4, Inčukalns, LV-2141) vai
Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži, LV-2136) līdz 22.10.2012.
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dienas līdz kārtējā mācību semestra (attiecinot 
vispārējās izglītības iestāžu mācību semestrus) 
pēdējai darba dienai. Sākoties jaunam mācību 
semestrim, ģimenei atkārtoti jāiesniedz 
dokumenti, lai izvērtētu ģimenes tiesības 
atkārtoti saņemt pabalstu.
33. Pabalsts tiek pārskaitīts pirmsskolas izglītības 
iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.
X. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot 
jaunu mācību gadu
34. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot 
jaunu mācību gadu, tiek piešķirts:
34.1. ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par 
trūcīgām un izsniedzis to apliecinošu izziņu, 
Ls 30,00 apmērā par katru skolnieku;
34.2. ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par  
maznodrošinātām, Ls 20,00 apmērā par katru 
skolnieku;
34.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem Ls 30,00 apmērā.
35. Pabalstu turpina izmaksāt pēc 
pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez 
pārtraukuma turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē (pamatskola, vidusskola, 
ģimnāzija, vakarskola) vai profesionālajās 
skolās un vidusskolās vai tām pielīdzināmās 
profesionālās izglītības iestādēs, bet ne ilgāk 
kā līdz 21 gada vecumam skolniekiem no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, līdz 
24 gadu vecumam bāreņiem vai bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem.
36. Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir darbspējīgā 
vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek 
piešķirts pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas. 
Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir nepilnu darba 
laiku strādājošs ģimenes (mājsaimniecības) 
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos 
no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
37. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek 
pieņemti no jūlija mēneša pirmās apmeklētāju 
pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša 
pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
38. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek 
izmaksāts uz rokas.
XI. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai 
apmaksai
39. Pabalsts medicīnisko izdevumu 
daļējai apmaksai tiek piešķirts ir ģimenēm 
(mājsaimniecībām), kuras Dienests ir atzinis 
par trūcīgām un izsniedzis to apliecinošu 
izziņu, un maznodrošinātai ģimenei. 
40. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai 
apmaksai ir:
40.1.  pabalsts medicīnisko pakalpojumu 
daļējai apmaksai; 
40.2. pabalsts zobu protezēšanas izdevumu 
daļējai apmaksai;
40.3. pabalsts endoprotezēšanas izdevumu 
daļējai apmaksai.
41. Noteikumu 40.punktā minētos pabalstus 
nepiešķir personām, kurām normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā ir piešķirts tādas personas 
statuss, kam ir tiesības uz pilnu atbrīvojumu 
no pacienta iemaksas.
42. Noteikumu 40.1. un 40.2.punktā minētos 
pabalstus piešķir 25% apmērā no izlietotās 
summas, bet nepārsniedzot Ls 50 viena 

kalendārā gada laikā vienai personai vai Ls 
60 viena kalendārā gada laikā vienai ģimenei 
(mājsaimniecībai), kurā ir vairāk kā viens 
ģimenes (mājsaimniecības) loceklis. 
43. Pabalstu endoprotezēšanas izdevumu 
daļējai segšanai piešķir 25% apmērā no 
endoprotēzes izmaksām, bet nepārsniedzot Ls 
250 vienai personai trīs gadu laikā.
44. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz 
iesniegums un medicīniskos izdevumus 
apliecinoši dokumenti, bet ne vēlāk kā līdz 
kalendārā gada 28. decembrim. 
XII. Pabalsts aprūpei mājās un pabalsts 
uzturam
45. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts 
personām pēc ģimenes ārsta un sociālā 
darbinieka novērtējuma, līdz Ls 30 apmērā 
mēnesī, kuras nesaņem materiālo pabalstu 
aprūpei no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras.
46. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz 
iesniegums ar ārsta atzinumu.
47. Pabalsts uzturam tiek piešķirts:  
47.1. ārkārtas situācijā nonākušajām ģimenēm 
līdz Ls30 mēnesī;
47.2.tuberkulozes slimniekiem Ls 1,00 apmērā 
dienā ārstēšanās periodā, pamatojoties uz 
Tuberkulozes dispansera ārsta izziņu.
XIII. Papildus nosacījumi trūcīgas personas/ 
ģimenes statusa iegūšanai
48.Izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) 
ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai 
par trūcīgu, papildus Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajam, par īpašumu netiek 
uzskatīts:
48.1. zeme (mazdārziņi), kas atrodas ārpus 
deklarētās dzīvesvietas un kura platība 
nepārsniedz 0,06 ha;
48.2. viens transporta līdzeklis ģimenei ar 
bērniem, kam nepieciešams bērnus nogādāt 
līdz mācību iestādei;
48.3. viena garāža viena transportlīdzekļa 
novietošanai, ja tajā netiek veikta saimnieciskā 
darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta.
XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
49. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 
Inčukalna novada domē.
50. Inčukalna novada domes pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 
un likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā.
XV. Noslēguma jautājumi
51. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 
1.septembrī.
52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi 
spēku zaudē Inčukalna novada domes 
2011.gada 19.janvāra saistošie noteikumi 
Nr.1/2011 „Noteikumi par Inčukalna novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Ņikita Kozlovs

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

Groz jumi In ukalna 
novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.8/2011 
„Par maznodrošin tas 

imenes (personas) statusa 
noteikšanu In ukalna novad ”

Nr.14/2012 (protokols Nr.8 – 34.§.)
Izdoti 2012.gada 18.jūlijā.

Izdarīt Inčukalna novada domes 2011.gada 
20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Inčukalna novadā” šādus 
grozījumus:
1.Svītrot noteikumu 18.3.apakšpunktu;
2.Svītrot noteikumu 18.4.apakšpunktu.
3.Apakšpunktu 18.2 izteikt šāda redakcijā: 
nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu 
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un 
pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība 
ar iesniedzēju.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Ņikita Kozlovs

Paziņojums par Inčukalna novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai.

15.08.2012. Inčukalna 
novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu (sēdes protokols 
Nr.10, 43.) nodot Inčukalna 
novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam 1.redakciju 
un Vides pārskata projektu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 
10.09.2012. līdz 22.10.2012.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju 
un Vides pārskata projektu no 10.09.2012. 
līdz 22.10.2012. var iepazīties: 
• Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas 
iela 4, Inčukalns), pašvaldības darba laikā;
• Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, 
Vangaži), pašvaldības darba laikā;
• Inčukalna novada pašvaldības mājas 
lapā www.incukalns.lv.

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes notiks:

• 20.09.2012. plkst. 15.00 Dienas centrā 
„Gauja” (Centra iela 6, Gauja);
• 20.09.2012. plkst. 18.00 Inčukalna Tautas 
namā (Atmodas iela 1a, Inčukalns);
• 27.09.2012. plkst. 18.00 Vangažu pilsētas 
pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas 
iela 4, Inčukalns, LV-2141) vai Vangažu 
pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži, 
LV-2136) līdz 22.10.2012.

Nr.8 (37)     2012.gada augusts
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Sākumlapa / Stratēģiskais IVN / Paziņojumi

Paziņojumi

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
--

Saskaņā ar 15.08.2012. Inčukalna novada domes sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.10,
43.) tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Inčukalna novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.-
2024.gadam.

Plānošanas dokumenta un vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”;
adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš: teritorijas plānojumu plānots izstrādāt līdz
2013.gada martam.

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Inčukalna novada
administratīvā teritorija (Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts).

Sabiedriskā apspriešana:

Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 10.09.2012. līdz 22.10.2012.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiks organizētas:

·      20.09.2012. plkst. 15.00 Dienas centrā „Gauja” (Centra iela 6, Gauja);

·      20.09.2012. plkst. 15.00 Inčukalna Tautas namā (Atmodas iela 1A, Inčukalns);

·      27.09.2012. plkst. 18.00 Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži) .

Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu no 10.09.2012. līdz
22.10.2012. var iepazīties:

·        Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas iela 4, Inčukalns), pašvaldības darba
laikā;

·        Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), pašvaldības darba laikā;

·        Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv;

·        SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā www.rp.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas iela 4,
Inčukalns, LV2141) vai Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži, LV2136) līdz
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Jaunumi
Inčukalna novada attīstības plānošanas dokumenti 
11.09.2012

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai

15.08.2012. Inčukalna novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 43.) nodot Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju un Vides
pārskata projektu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.09.2012. līdz 22.10.2012.
Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu no 10.09.2012. līdz 22.10.2012. var iepazīties:

1. Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas iela 4, Inčukalns), pašvaldības darba laikā;
2. Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), pašvaldības darba laikā;
3. Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

1. 20.09.2012. plkst. 15.00 Dienas centrā „Gauja" (Centra iela 6, Gauja);
2. 20.09.2012. plkst. 18.00 Inčukalna Tautas namā (Atmodas iela 1A, Inčukalns);
3. 27.09.2012. plkst. 18.00 Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas iela 4, Inčukalns, LV2141) vai Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži, LV2136) līdz
22.10.2012.
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Aktualitātes 

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

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

16.01.2013. Inčukalna novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.1-47.&.) 
nodot Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata 
pilnveidoto redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 28.01.2013. līdz 18.02.2013.

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

·        Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas iela 4, Inčukalns, LV2141), pašvaldības 
darba laikā;

·         Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži, LV2136), pašvaldības darba 
laikā;

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

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Inčukalna novada pašvaldībā vai Vangažu pilsētas 
pārvaldē līdz 18.02.2013.
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4 2013.gada FEBRUĀRISNOVADA VĒSTIS

Ar 01.01.2013. stājušies spēkā 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” grozījumi, kas paredz vai-
rākas nozīmīgas izmaiņas nekusta-
mā īpašuma nodokļa piemērošanā 
2013.gadā.

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

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

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

aplikšanu ar nekustamā īpašuma 
nodokli.

Atvieglojumi nekustamā 
īpašuma nodokļa  
maksātājiem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inčukalna novada domes
nodokļu inspektore  

Ina Zvirbule 

• Par mājokļa pabalstu
Lai nerastos domstarpības, So-

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

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

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

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

priekšējās akcijas ietvaros 
saņēmušas 2 kartes);

2. ģimenes ar bērniem – invalī-
diem;

3. ģimenes ar audžubērniem un 
aizbildnībā esošiem bērniem;

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

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

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

1. PASAM „Gauja”, tālr.67977075;

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

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

*  *  *
LIELS PALDIES IU „Priedes I” un 

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

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

Sociālā dienesta vadītāja  
Zinaīda Gofmane (attēlā) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Inčukalna novada dome nepaaugstina  
nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam

Sociālā dienesta informācija

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

Apstiprināta Inčukalna novada attīstības  
programma 2013.-2019.gadam

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ NĀKOTNĒ
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Nosūtīt  
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Aktualitātes 
  

Novads. Sabiedrības iepazīstināšana ar Inčukalna novada teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS IEPAZĪSTINĀŠANU AR INČUKALNA 
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2024.GADAM GALĪGO 
REDAKCIJU
Inčukalna novada pašvaldība 2013.gada 17.aprīļa domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu (sēdes 
protokols Nr.11 92.§.) „Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
galīgās redakcijas apstiprināšanu”.
Ar Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgo redakciju var 
iepazīties laika posmā no 2013.gada 23.aprīļa līdz 2013.gada 14.maijam pašvaldības 
tīmekļa vietnē Internetā www.inčukalns.lv sadaļā Dome/Dokumenti/Apbūves dokumenti, 
kā arī pašvaldības administrācijā Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Inčukalna novada Teritorijas plānojums 2013.-2014.gadam izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1/DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/041/059 ESF "Inčukalna 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.
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Dome 

Struktūrvienības 

Iestādes 

Iepirkumi, izsoles un citi 
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Projekti 

Pašvaldības nekustamie 
īpašumi 

Galerijas 

Laikraksts 

Karte 

Saites 

Informācija medijiem 

Uzņēmējvide 

Drošība 

**UZMANĪBU! LIELĀ TALKA VISĀ LATVIJĀ PĀRCELTA UZ 27.APRĪLI!*** 

Novads | Sabiedrība | Izglītība | Kultūra | Tūrisms | Sports | Kontakti 

Page 1 of 2Inčukalns.lv -

2013.04.22.http://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/772/
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4. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, PRIEKŠLIKUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU 

 
4.1. 

 
Institūciju nosacījumi un priekšlikumi 

 
4.1.1. 

 
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (07.02.2012. Nr.5.7/415) 
 

4.1.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (08.02.2012. Nr.06-11/284) 
 

4.1.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā pārvalde (31.01.2012. Nr.2.2/271) 
 

4.1.4. VAS „Latvijas dzelzceļš” (09.02.2012. Nr.DN-7.2.1./684-2012) 
 

4.1.5. Veselības inspekcija (06.02.2012. Nr.5.5-3/2086/39) 
 

4.1.6. Valsts zemes dienests (1.12.2011. Nr.20-07/4253), pieejami www.vzd.gov.lv 
 

4.1.7. AS „Latvenergo” (29.02.2012. Nr.01VL00-13/1333) 
 

4.1.8. AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments (14.03.2012. Nr.27.4-1/877) 
 

4.1.9. AS „Latvijas Gāze” Ekspluatācijas iecirknis „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” (01.02.2012. Nr.41-1-
2/393) 
 

4.1.10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Rīgas reģiona pārvalde (14.02.2012. Nr.22/8-174) 
 

4.1.11. Rīgas plānošanas reģions (08.02.2012. Nr.SA-2/10) 
 

4.1.12. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 
(26.01.2012. Nr.43 z) 
 

4.1.13. Valsts meža dienests Rīgas reģionālā virsmežniecība (24.02.2012. Nr.5.7-7/276) 
 

4.1.14. AS „Latvijas valsts meži” (19.03.2012. Nr.4.1-1.2_02fc_150_12_405) 
 

4.1.15. Dabas aizsardzības pārvalde (10.02.2012. Nr.4.8/10/2012-N) 
 

4.1.16. SIA „Lattelecom” (27.01.2012. Nr.1388-1) 
 

4.1.17. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (31.01.2012. Nr.169/ZN) 
 

4.1.18. SIA „BITE Latvija” (11.04.2012. Nr.LV 4000-16) 
 

4.1.19. Ropažu novada pašvaldība (01.02.2012. Nr.2-8.2/25) 
 

4.1.20. Ādažu novada būvvalde (15.02.2012. Nr.BV/7-4-7/12/13) 
 

4.1.21. Siguldas novada dome (29.02.2012. Nr.19.8/453) 
 

4.1.22. Satiksmes ministrija (02.08.2012. Nr.15-01/3375) 
 

4.1.23. Pašvaldības SIA „Vangažu Avots” (08.08.2012. Nr.64) 
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