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Svinīgi aizvadīts izlaidumu laiks
Inčukalna novadā

Piektdien, 5. jūlijā, RĪB VANGAŽI
pie Vangažu Kultūras nama:
18.00–20.00 orientēšanās spēle visai ģimenei
„Dara liels, un dara mazs”;
21.00 grupas „Dagamba” koncerts;
23.00 nakts kino – komēdija „Klases salidojums”;
Inčukalna Tautas namā:
16.00 tautas daiļamata meistares Ilzes Kopmanes izstādes atklāšana.
Sestdien, 6. jūlijā, DIMD INČUKALNS:
10.00–10.45 novada modināšana –
retro automašīnu parāde (Gauja–Vangaži–Inčukalns);
11.00–16.00 Amatnieku tirgus diena Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2;
no 11.45 Ģimeņu svētku gājiens no bērnu laukuma pie tautas nama
uz Aleksandra parka estrādi;
12.00–16.00 Aleksandra parka estrādē
jauno novadnieku sveikšana „Es, mazais novadnieks”,
novada amatiermākslas kolektīvu un viesu koncerti,
rotaļas un radošās darbnīcas,
Liepājas teātra aktrišu folkloras kopa „Atštaukas”,
zolītes turnīrs;
13.00–18.00 aktivitātes sporta laukumā un veloorientēšanās novadā;
21.00 novada organizāciju, biedrību un uzņēmumu svētku gājiens
„Kāzas Inčukalnā”;
21.20 novada vadības uzruna un zelta pāru godināšana;
21.50 „Tautumeitu” un „Auļu” koncerts;
23.50 svētku uguņošana;
24.10–5.00 zaļumballe, spēlēs grupa „Krauja un co”.
Svētdien, 7. jūlijā, ATBALSS GAUJĀ:
11.00 brokastu pikniks pie Gaujas Kultūras nama
(ar līdzpaņemtu piknika aprīkojumu),
cirka izrāde, piepūšamās atrakcijas;
13.00 izklaidējoša komandu erudīcijas spēle „Prāta spēles”
(„Latvijas kauss 2019”, Inčukalna posms).
www.incukalns.lv

Maija izskaņā Inčukalnā un Vangažos
tika sveikti Inčukalna novada Mūzikas
un mākslas skolas absolventi. Absolventus klātienē ar ziediem un nelielām
dāvaniņām Inčukalnā sveica novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova, bet Vangažos – domes
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.
Sveicot jauniešus, novada domes
vadība absolventiem vēlēja neapstāties pie sasniegtā, kā arī pauda
pateicību vecākiem un skolotājiem
par ieguldīto darbu un laiku šajos
jauniešos. Tāpat tika vēlēts turpināt
pilnveidoties, jo ļoti iespējams, ka
pēc dažiem gadiem no šiem jauniešiem izaugs izcils mūziķis vai mākslinieks, radot lepnumu un prieku
savos novadniekos.
Savukārt jūnija otrā nedēļa izvērtās par īpaši rosīgu laiku Inčukalna
pamatskolā un Vangažu vidusskolā, jo, noslēdzoties mācību gadam
un aizvadot eksāmenu laiku, ar
skolas beigšanu tika sveikti 9. klašu un 12. klases skolēni. Kā pirmie
apliecību par pamatizglītības iegū-

šanu saņēma Vangažu vidusskolas
9.a klases 13 skolēni, kuri veltīja
pateicības vārdus arī savai klases
audzinātājai Dacei Mālniecei. Tāpat
pie izglītību apliecinoša dokumenta tika 16 Inčukalna pamatskolas
9. klases skolēni, kuri pateicās savai
klases audzinātājai Ritai Bikšei par
sniegtajām zināšanām un ieguldīto
darbu. Skolas vadība un arī skolotāji
mudina absolventus neapstāties pie
sasniegtā, jo tas, ko cilvēks zina, ir
nieks salīdzinājumā ar to, ko vēl nezina. Pamatizglītība ir tikai pirmais
pakāpiens uz tālākizglītību.
Vangažu vidusskolas direktore Indra
Kalniņa, sveicot 9. klases absolventus, sacīja, ka viņi ir pierādījuši,
ka var tikt galā ar dzīvē noliktajiem
pārbaudījumiem. Tāpat viņa mudināja jauniešus neaizmirst un nerauties
prom no vecāku paspārnes, jo vecāki
vienmēr bijuši viņiem blakus. Savukārt, uzrunājot 12. klases beidzējus,
skolas direktore vērsa uzmanību uz
to, ka nu jaunieši ir kļuvuši pieauguši un viņiem jāizdara izvēle – mācīties, mācīties un strādāt vai arī tikai

strādāt. Tāpat I. Kalniņa absolventus
aicināja padomāt par to, ko ir devusi
skola un vecāki, kā arī viņiem tika vēlēta veiksme turpmākajā dzīves ceļā.
Sveicot skolu beidzējus, Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko Inčukalna novada domes vārdā vēlēja veiksmi un nepazaudēt ceļu uz mērķi. Viņš pateicās
absolventiem par jau paveikto darbu, uzsverot, ka tas ir tikai sākums
tālākajam dzīves ceļam. A. Nalivaiko vēlēja jauniešiem nepieļaut
daudz kļūdu savās izvēlēs, taču reizēs, kad kļūdas tomēr ir pieļautas,
nebaidīties no tām. Vēlot jauniešiem
dzīvē iet ar augsti paceltu galvu,
A. Nalivaiko pateicās gan jauniešu
vecākiem un radiniekiem, gan arī
skolotājiem un visiem citiem, kuri
piedalījušies šo jauniešu audzināšanā, izglītošanā un pilnveidošanā.
Novada vadītājs uzsvēra – šie jaunieši ir gan mūsu valsts, gan novada
nākotne.
Inčukalna novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa n
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NOVADA VĒSTIS
SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI MAIJĀ

Sēdes protokols Nr. 8 Inčukalna
novadā, Vangažos, Meža ielā 1,
2019. gada 22. maijā
Par naudas balvas piešķiršanu biedrībai „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja””
un trenerim par sasniegumiem
sportā. Dome nolemj: piešķirt
naudas balvu 100,00 eiro apmērā
(pēc nodokļu nomaksas) personai par pirmās vietas iegūšanu
Latvijas atklātajās meistarsacīkstēs džudo. Piešķirt naudas balvu
50,00 eiro apmērā (pēc nodokļu
nomaksas) biedrības „Bērnu un
jauniešu attīstības centrs „Gauja””
trenerim par personas sagatavošanu Latvijas atklātajām meistarsacīkstēm džudo.
Par Inčukalna novada domes noteikumu Nr. 2/2019 „Inčukalna
novada bibliotēkas lietošanas
noteikumi” pieņemšanu. Dome
nolemj: pieņemt Inčukalna novada domes noteikumus Nr. 2/2019
„Inčukalna novada bibliotēkas
lietošanas noteikumi”, kas stājas
spēkā 2019. gada 1. jūnijā. Ar šo
noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2015. gada 18. februāra Inčukalna novada bibliotēkas
lietošanas noteikumi Nr. 1/2015
(protokols Nr. 2., 1. §).
Par nacionālās sporta bāzes
statusu. Dome nolemj: piekrist,
ka nacionālās sporta bāzes statuss tiek piešķirts sporta bāzei,
kas atrodas nekustamajā īpašumā
„Jaunzustrenes”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā (kadastra
Nr. 8064 006 0810).
Par Inčukalna novada domes
saistošo noteikumu Nr. 2/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas,
uzskaites un kontroles kārtību
Inčukalna novada pašvaldībā”
apstiprināšanu. Dome nolemj:
apstiprināt Inčukalna novada
domes saistošos noteikumus
Nr. 4/2019 „Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles
kārtību Inčukalna novada pašvaldībā”.

Par nekustamā īpašuma, kas
atrodas Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Dome
nolemj: piemērot nekustamā
īpašuma Gaujas ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra
Nr. 8017 005 0334, atsavināšanas
veidu – nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. Apstiprināt izsoles
nosacīto sākuma cenu 65 302,50
eiro (sešdesmit pieci tūkstoši trīs
simti divi eiro, 50 centi). Apstiprināt izsoles soli 1000,00 eiro (viens
tūkstotis eiro, 00 centu). Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna
novada domei piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Gaujas
ielā 24/24, Vangažos, Inčukalna
novadā, izsoles noteikumi”.
Par PSIA „Vangažu avots” pamatkapitāla
palielināšanu.
Dome nolemj: nodot Inčukalna
novada domes grāmatvedības uzskaitē esošo centralizēto kanalizācijas sistēmu posmā Nākotnes
iela–Atmodas iela–Smilšu iela
līdz Zvaigžņu ielai Inčukalnā kā
mantisko ieguldījumu PSIA „Vangažu avots” pamatkapitāla palielināšanai 151 900,00 eiro (viens
simts piecdesmit viens tūkstotis
deviņi simti eiro, 00 centu) apmērā. Apstiprināt grozījumus PSIA
„Vangažu avots” statūtu 5. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR
2 097 587 (divi miljoni deviņdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centu).”.
U. c.
Ārkārtas sēdes protokols Nr. 9
Inčukalna novadā,
Vangažos, Meža ielā 1,
2019. gada 29. maijā
Par Aivara Nalivaiko atbrīvošanu no Inčukalna novada domes
priekšsēdētāja amata. Dome nolemj: nepietiekama balsu skaita
dēļ lēmuma projekts noraidīts.
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko personu datu
aizsardzības likumā noteikto) var
iepazīties Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv
sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Būvvaldes paziņojums
Ir stājušies spēkā Ministru kabineta
noteikumi Nr. 384 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Lai
sistematizētu un uzskaitītu lokālās
kanalizācijas ietaises, kas atrodas
Inčukalna novadā, un noskaidrotu
to faktisko stāvokli, aicinām novada iedzīvotājus aizpildīt „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas iesnieguma” veidlapu,
kas pieejama Inčukalna novada

pašvaldības tīmekļvietnē sadaļas
„Dokumenti” apakšsadaļā „Apbūves dokumentu veidlapas”.
Šo iesnieguma veidlapu, elektroniski parakstītu, var nosūtīt uz
e-pasta adresi buve@incukalns.lv,
vai arī nosūtīt tās aizpildītu izdruku
pa pastu (Inčukalna novada būvvaldei, Atmodas iela 4, Inčukalns,
Inčukalna novads, LV-2141).
Inčukalna novada būvvalde
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Publiskajā apspriešanā pausts atbalsts
pareizticīgo baznīcas celtniecībai Vangažos
Teju mēnesi ilgušajā publiskajā apspriešanā iedzīvotāji pauduši atbalstu
būvniecības iecerei „Pareizticīgo baznīcas būvniecība Parka ielā 19, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136”.
Publiskā apspriešana notika no
15. aprīļa līdz 13. maijam. Sabiedriskā
līdzdalība būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā vērtējama kā
augsta – kopā publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 interesenti. Tā kā visi klātesošie jau iepriekš
bija iepazinušies ar būvniecības ieceri,
diskusija veicās raiti un dinamiski.
Publiskās apspriešanas laikā tika
saņemtas 144 derīgas aptaujas anketas, no kurām 144 tika pausts atbalsts būvniecības iecerei.
Aptaujas anketās iedzīvotāji norādījuši, ka plāno regulāri apmeklēt

baznīcu, ka Vangažos ir vajadzīga
baznīca, ka šeit dzīvo daudz pareizticīgo, tādēļ ir nepieciešama šāda
baznīca, kā arī tika minēts, ka baznīca nepieciešama garīgai sabiedrības
attīstībai. Būvniecības iecere ir arī
atbilstoša Inčukalna novada teritori-

jas plānojumam 2013.–2024. gadam,
kas nosaka, ka publiskās apbūves teritorijā, kur atrodas zemes vienība, ir
atļauts būvēt reliģisko iestāžu ēkas.
Rasa Ziediņa, n
Inčukalna novada domes
teritorijas plānotāja

ielā 4. Izsoles noteikumi elektroniski
pieejami Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv
sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes
darba laikā no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019. gada 26. jūlijam
plkst. 14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 65 302,50 eiro (sešdesmit
pieci tūkstoši trīs simti divi eiro un
50 centi). Izsoles solis ir 1000,00 eiro
(viens tūkstotis eiro un 00 centu).
Izsoles dalībniekiem nodrošinājums 6530,25 eiro un izsoles dalības
maksa 100,00 eiro apmērā iemak-

sājama līdz 2019. gada 26. jūlijam
plkst. 14.00 ar norādi „Izsoles maksa
„Gaujas iela 24/24”” Inčukalna novada domes kontā – AS „SEB banka”,
LV90UNLA0027800130800,
kods
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 –
vai Inčukalna novada domes kasē
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē Meža ielā 1, Vangažos,
Inčukalna novadā.
Pretendentu pieteikšanās termiņš –
no sludinājuma publicēšanas dienas
līdz 2019. gada 26. jūlijam plkst. 14.00
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Pirkuma maksas samaksa
veicama divu kalendāro nedēļu laikā
no izsoles norises dienas.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš
saskaņojot laiku ar pašvaldības
dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri
Onskuli pa tālruni 26374223. Laika
periodā no 18.06. līdz 25.06. dzīvokļa
apskati nodrošinās Aija Mukāne, tālr.
26198862.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas
apmērs ir 0,75 eiro par 1 m2, kas
sastāv no īres maksas 0,17 eiro/
kv. m mēnesī un īres tiesību maksas
0,58 eiro/kv. m mēnesī un kas kopā
ir 52,19 eiro mēnesī. Papildu maksājami – visi likumā noteiktie nodokļi
un īres līgumā noteiktie maksājumi.
Izsoles solis ir 2,61 eiro.
Pretendentu pieteikšanās termiņš –
no sludinājuma publicēšanas dienas
līdz 2019. gada 5. jūlijam plkst. 14.00
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Izsole notiks 2019. gada
5. jūlijā plkst. 14.00 Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Vienreizējā īres tiesību maksa
200,00 eiro un izsoles dalības maksa
50,00 eiro iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam Inčukalna novada domes kontā –
AS „SEB banka”, norēķinu konta
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 –
vai Inčukalna novada domes kasē

Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā (kases darba laikā),
ar norādi „Izsoles Gaujaslīču 39-9
dalības maksa un vienreizējā īres
tiesību maksa” līdz 2019. gada 5. jūlijam plkst. 14.00.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā
esošo likumdošanu ir tiesības īrēt
nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz
šo izsoli un izpildījusi visus izsoles
priekšnoteikumus, tostarp iemaksājusi noteikumu 15. punktā minēto
vienreizējo īres tiesību maksu un dalības maksu, un ja:
izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret
Inčukalna novada domi;
Inčukalna novada dome pēdējā gada
laikā nav lauzusi līgumu ar izsoles
dalībnieku tā rīcības dēļ vai nav stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura
pamata tiek izbeigts ar Inčukalna
novada domi noslēgts līgums par
īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ;
par pretendentu pēdējā gada laikā
nav sastādīts akts par līgumu un īrnieka pienākumu nepildīšanu.

SLUDINĀJUMI
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdots Inčukalna novada
pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Gaujas ielā 24/24,
Vangažos, Inčukalna novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8,7285 ha ar kadastra
Nr. 8017 005 0334.
Zemes vienībai noteikts lietošanas
mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš
saskaņojot laiku ar Inčukalna novada
domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tālr. 29432381.
Izsole notiks 2019. gada 26. jūlijā
plkst. 14.00 Inčukalnā, Atmodas
Mutiskā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna
novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvoklis Nr. 9, kas atrodas
Gaujaslīču ielā 39, Gaujā, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi
no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo
īpašumu apakšīrē.
Dzīvoklis atrodas mājas 3. stāvā, trīsistabu dzīvoklis, dzīvojamā telpa –
42,59 m2, dzīvokļa palīgtelpu platība –
20,77 m2.
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis,
kuram nepieciešams kapitālais remonts. Dzīvoklis ir nodrošināts ar:
ūdensapgādi (centralizētais ūdensvada tīkls); kanalizāciju (centralizētais kanalizācijas tīkls); centrālo apkuri; elektroapgādi.
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes
darba laikā no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019. gada 5. jūlijam
plkst. 14.00.
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„Vangažu avots” informē par tiešā norēķina izmaksām
PSIA „Vangažu avots” atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
17.3 panta regulējumam nodrošina
dzīvojamās mājas līdzīpašniekiem
(daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem)
iespēju veikt tiešus maksājumus par
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu
tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko
nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildu samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma 17.4 panta regulējumam.
Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18. punktu
likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt
lēmumu par turpmāko norēķinu veidu,
proti, vai turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, veicot tiešus maksāju-

mus par saņemtajiem pakalpojumiem,
par ko sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs piemēros papildu maksājumu mēnesī 0,42 eiro +
PVN. Savukārt, ja vēlaties saņemt
rēķinu papīra veidā, maksa būs 0,57
eiro + PVN. Ja līdz šim saņēmāt rēķinus papīra veidā, bet turpmāk vēlaties tos saņemt elektroniski, lūdzam mums rakstīt uz e-pastu: info@
vangazuavots.lv, norādot, uz kādu
e-pasta adresi vēlētos rēķinus saņemt. Otra iespēja ir norēķināties par
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem ar pārvaldnieka (apsaimniekotāja) starpniecību. Šādā gadījumā maksa par rēķinu saņemšanu
ir jāprecizē pie jūsu pārvaldnieka.Ja
tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, attiecīgajā gadījumā sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs sagatavo vienu rēķinu par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem dzīvojamajai
mājai pārvaldniekam, kas nodrošina

rēķinā norādīto maksājumu sadali
starp dzīvokļu īpašniekiem, kontrolē
rēķina apmaksu un nodrošina darbu
ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa
īpašnieka, kurš nav veicis maksājuma
apmaksu pilnā apmērā. Šādā gadījumā papildu maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo
netiek nodrošināta tiešo maksājumu
veikšana.
Tiešā norēķina izmaksas tiks ieviestas
pakāpeniski, katrai mājai pirms tam
saņemot paziņojumu pastkastītēs papīra veidā, gan arī elektroniski e-pastā
(tiem iedzīvotājiem, kuri ir PSIA „Vangažu avots” norādījuši e-pasta adresi), paziņojumā būs norādīts termiņš,
līdz kuram jānosūta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par turpmākajiem norēķiniem par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem
ar pārvaldnieka starpniecību, ja tiks
lemts par norēķinu veida maiņu.

Papildus informējam, ka visām
daudzdzīvokļu mājām tiek uzstādīti ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti un atbilstoši
2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” 19. punktam, ja mājas
iedzīvotāji nav lēmuši un informējuši PSIA „Vangažu avots” par citu
ūdens patēriņa starpības pārrēķina
veidu, dzīvokļa īpašnieks ūdens
patēriņa starpību sedz atbilstoši
atsevišķo īpašumu skaitam.
Savukārt atbilstoši 19.1 punktam
ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam
starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem
(respektīvi, visi ūdens zudumi tiks sadalīti uz šādiem dzīvokļiem):
1) kuri nav iesnieguši informāciju par
ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs
mēnešus pēc kārtas;

2) kuru atsevišķajos īpašumos ūdens
patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
3) kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi,
ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes
veikšanu rakstiski paziņojis vismaz
nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu
uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota
skaitītāju pārbaude;
4) kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens
patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir
bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju
mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām. Aicinām uzstādīt un verificēt ūdensskaitītājus, laicīgi nodot to rādījumus un ļaut „Vangažu
avots” pārstāvjiem tos pārbaudīt.
Ja ir kādi papildu jautājumi, droši rakstiet uz e-pasta adresi info@
vangazuavots.lv vai zvaniet pa
tālr. 67995378.
PSIA „Vangažu avots” n

7. jūnijā Siguldā kultūras centrā „Siguldas devons” Inčukalna, Mālpils,
Krimuldas un Siguldas novada deputāti, vadītāji un darbinieki tikās ar vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministru Juri Pūci, lai pārrunātu administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Apvienojot Mālpils, Inčukalna, Krimuldas
un Siguldas novadu, iedzīvotāju skaits
būtu aptuveni 33 000, bet platības ziņā
(1034 km2) Siguldas apvienotais novads būtu devītais mazākais.
Tikšanās ar ministru, lai uzklausītu
un izjautātu ministru par plānoto
reformu, no novadu deputātu puses
nebija pārāk apmeklēta. Arī Inčukalna novada domes deputāti kūtri
apmeklēja šo pasākumu. No Inčukalna novada bez domes vadības uz
tikšanos ar ministru ieradās vēl tikai deputāts Arvīds Blaus, Jevgēnijs
Sergejevs un Līga Šube.
Pēc ATR prezentācijas J. Pūcem no
novadu pārstāvju puses nācās uzklausīt pārmetumus par to, ka prezentācijā un sagatavotajos materiālos izmantoti veci dati, proti, tiek
operēts ar 2016. gada un 2017. gada
skaitļiem, lai gan ministrijai noteikti
ir pieejama 2018. gada informācija
par pašvaldībām. Tāpat vairāku novadu pārstāvji ministram norādīja
uz to, ka reforma tiek veikta ļoti sasteigti, jo tikai pavasarī par to sāka
runāt, bet rudenī jau jābūt gatavam
jaunajam novadu sadalījumam.
Savā prezentācijā J. Pūce norādīja,
ka lielākie izaicinājumi, īstenojot
ATR, ir nodrošināt iedzīvotājiem
pārstāvniecību un līdzdalību procesos, kā arī pakalpojuma pieejamību
un saglabāt novadu identitāti. Savukārt ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs
vērsa uzmanību uz to, ka novadi,
kurus paredzēts pievienot Siguldai,

ir diezgan turīgi. „Šajā gadījumā nav
tā, ka Siguldai tiks pievienoti kaut
kādi nabagi. Siguldai ir visi priekšnoteikumi, lai pēc apvienošanas
varētu kļūt par spēcīgu novadu,”
sacīja Turlajs.
Atbildot uz jautājumiem, ministrs
akcentēja, ka, īstenojot reformu,
netiek plānots mainīt administratīvās vienībās, ar to jāsaprot, ka pagasti un pilsētas paliks kā līdz šim.
Siguldas novada domes deputāts
Jānis Zilvers bilda, ka reforma ir
vajadzīga, taču stingri ir jādomā par
to, kā nodrošināt pārstāvniecību,
jo jau patlaban no Siguldas novada
domes 15 deputātiem viņš ir vienīgais no laukiem, bet pārējie ir ievēlēti no Siguldas pilsētas.
„Pirms 2009. gada mēs ļoti cīnījāmies par to, ka Siguldai nav nekā
kopīga ar Vangažiem. Mums izdevās
aizstāvēt savu viedokli, un mēs panācām, kā mūs izveidoja atsevišķi.
Ja paskatās no ģeogrāfiskā skatupunkta, tad Vangaži ir tendēti vairāk uz Rīgu, arī vairums cilvēku no
turienes brauc strādāt uz Rīgu, bet
inčukalnieši strādā uz vietas. No šī
viedokļa skatoties, nesaprotu, kādēļ nav izskatīta iespēja mūsu novadam pievienot Līgatni, jo ar Cēsīm
tai tikpat kā nav nekā kopīga. Lai
saņemtu pakalpojumus, līgatnieši biezāk brauc uz Siguldu,” pauda
J. Zilvers.
Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa skaidroja, ka
neapstrīd reformas nepieciešamību,
taču jāņem vērā, ka iedzīvotāji vienmēr dosies turp, kur ir ērtāk. Tāpat
S. Strausa uzskata, ka reformu paredzēts īstenot ļoti īsā laikā un daudzi cilvēki nemaz nepaspēs aptvert,
kur atrodas. Viņa ir pārliecināta, ka
ATR rezultātā zudīs identitāte, kā

Foto: Aila Ādamsone

Pašvaldību pārstāvji Pūcem pārmet
administratīvi teritoriālās reformas steigu un balstīšanos uz veciem datiem

arī ļoti sarežģīti būs ar deputātu
pārstāvniecību, jo var gadīties, ka
pēc apvienošanas domē nemaz netiek pārstāvēts kāds no pievienotajiem novadiem.
Savukārt Mālpils novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Valts
Mihelsons vērsa uzmanību uz to, ka
jau tagad novada bērni no tālākajām
vietām uz skolu brauc vienu stundu,
bet pēc reformas bērniem līdz skolai Siguldā būs jāmēro ceļš, kas ilgs
pusotru stundu. Tāpat viņš minēja,
ka labāk valsts varētu padomāt, kā
pašvaldībām palīdzēt risināt jautājumu par dzīvojamo fondu, jo patlaban tas ir aktuāls jautājums, lai
piesaistītu novadā darbiniekus.
Tajā pašā laikā Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs Aivars Nali-

vaiko minēja, ka patlaban no J. Pūces teiktā izriet, ka 2021. gadā būs
tāpat kā 2009. gadā pēc reformas,
kad jaunajam domes sastāvam
jādomā, kā strādāt un kā tikt galā
ar problēmām. A. Nalivaiko pauda,
ka patlaban saistībā ar ATR ir vairāk
nezināmā nekā zināmā, jo nav saprotams, kas notiks ar skolām, pulciņiem, transporta un veselības aprūpes pakalpojumiem utt. „Sanāk,
ka vēlamies likvidēt tās iestādes,
kas iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus,” sacīja A. Nalivaiko.
Ilggadējais Mālpils novada domes
vadītājs Aleksandrs Lielmežs mudināja vairāk ieklausīties pašos novada iedzīvotājos un viņu vēlmēs. Viņš
vēstīja, ka nav pamata apgalvojumam, ka lielāks novads ir vairāk at-

tīstīties spējīgs, jo nav saprotams,
kā tad mazie novadi būtu traucējuši
tiem lielajiem attīstīties.
Ministrs aicina ne tikai novada deputātus un vadību, bet arī iedzīvotājus
paust savus ierosinājumus par ATR,
solot, ka visi ierosinājumi tiks izlasīti. Ierosinājumus un savus piedāvājumus par ATR var sūtīt uz e-pasta
adresi reforma@varam.gov.lv.
Jau vēstīts, ka pusotra mēneša laikā Inčukalna novada iedzīvotājiem
ar aptaujas palīdzību bija iespēja
paust savu nostāju par ATR, kurā
vairākums aptaujas dalībnieku pauda atbalstu Inčukalna novada teritorijas saglabāšanai esošajās robežās.
Inčukalna novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa n
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Vangažos ar ziepju burbuļiem un disenīti
aizvadīta Starptautiskā bērnu aizsardzības
diena

2019. gada JŪNIJS

Sportiskā garā aizvadītas Bērnu un jauniešu
sadraudzības sporta spēles
Sportiskā garā 5. jūnijā Inčukalnā tika
aizvadītas Bērnu un jauniešu sadraudzības sporta spēles. Šādas spēles
Inčukalna novadā notiek piekto gadu,
taču šis bija pirmais gads, kad ciemos
tika aicināti viesi. Šoreiz kopā ar mūsu
novada bērniem sportoja bērni no Ropažu novada.

Ar jautru, atraktīvu un izzinošu disenīti
Vangažu Kultūras namā 31. maijā nosvinēta pēdējā skolas diena un, sagaidot
Starptautisko bērnu aizsardzības dienu,
tika iedejots vasarā.
Ar programmu „Izkrāso vasaru”
viesojās suņuks Pluto un ziedu
meitene Didī. Bērni varēja ne tikai
dejot, bet arī iemācīties dažādus
deju soļus un jaunākās ballīšu kus-

tību tendences. Ar lielu prieku bērni
kopā ar vecākiem minēja dziesmu
vārdus un valstis, no kurām dziesmas ir nākušas, dejoja, repoja,
šeikoja un tvistoja. Neskatoties uz
negantajām lietus lāsēm, kā pārsteigums bērniem tika lielie, jautrie
burbuļi.
Inguna Zirne,n
Vangažu Kultūras nama vadītāja

„Mežābeles” sadziedājušās Valmiermuižā

Atklājot sadraudzības sporta spēles, Inčukalna novada priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova
apsveica visus dalībniekus un novēlēja katram gūt vislabākos rezultātus. Savukārt Inčukalna novada
Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda
Gofmane akcentēja, ka šoreiz Bērnu un jauniešu sadraudzības sporta
spēlēs pulcējušies bērni un jaunieši
no mūsu un kaimiņu novada. „Priecājos jūs visus sveikt šajā dienā.
Novēlu, lai jūs šo dienu atcerētos kā
lielu piedzīvojumu. Augstāk, tālāk,
ātrāk!” pirms spēlēm vēlēja Sociālā
dienesta vadītāja.
Inčukalna novada dienas centru rīkotajās sadraudzības sporta spēlēs
bija iespēja piedalīties gan komandas pārbaudījumos, gan individuālajās sacensībās. Bērni spēlēja futbolu

Šoreiz tikšanās notika Valmieras pagasta Kultūras namā Valmiermuižā.
Inčukalna jauktajam korim „Mežābele” tikai šogad bija iespēja apmeklēt
šo pasākumu, jo visos iepriekšējos
gados iejaucās daudzi dažādi blakus
apstākļi. Šogad metām pie malas pavasara darbus un devāmies prezentēt sevi un savu novadu starp citām
„mežābelēm”. Bijām ar senāko kora
dziedāšanas vēsturi, jo mūsu kora
aizsākums meklējams 1910. gadā,
tātad mums jau 86! Tāpat mūsu di-

riģents Vitalis Kikusts kori vada jau
53 gadus – tik nemainīgas vērtības ir
reti kuram kolektīvam.
Viesus viesmīlīgi sagaidīja saimnieki Valmieras novada Valmiermuižas
kultūras namā, un devāmies ekskursijā pa Valmiermuižu vietējās „Mežābeles” stāstnieces vadībā – pāri
pļavām, gar Valmiermuižas senajām
un jaunajām ēkām, līdz Valmiermuižas alusdarītavas parkam un atpakaļ.
Pēcpusdienā notika koncerts, kurā
savas skaistākās un iemīļotākās
dziesmas izdziedāja visi sabraukušie.
Jutāmies patiesi gandarīti, ka bijām
saņēmušies atbraukt.
Koncerta noslēgumā mūs gaidīja
pārsteigums – nākamo „mežābeļu”
saietu, kas notiks 2020. gada maijā,
uzticēja rīkot Inčukalnā! Koristi saņēma ceļojošo „mežābeli”, kuru rotā
jau astoņi „mežābolīši” ar salidojuma
norises vietu un gadu. Būsim priecīgi tikpat viesmīlīgi uzņemt pie sevis
Latvijas dziedošās un arī dejojošās
„mežābeles”.
Zinta Nolberga, n
Inčukalna jauktā kora „Mežābele”
runas sieva

viņām tika apbalvoti gan individuālo,
gan komandu disciplīnu uzvarētāji,
bet lielākais prieks šīs karstās dienas
noslēgumā bērniem bija ugunsdzēsēju sarūpētā ūdens šalts. Paldies
Inčukalna novada uzņēmējiem DUS
„Virši”, „Rāmkalni”, Inčukalna „Benu
aptieka”, Inčukalna „Aibe”, „Siguldas
baloni” un „Sorbas” un organizācijām, kuri sniedza atbalstu pasākumā,
palīdzot radīt prieku bērniem.
Aila Ādamsone n

Inčukalnā jūnijs sagaidīts ar deju pasākumiem
Inčukalna Tautas namā maijs aizvadīts un jūnijs sagaidīts ar brīnišķīgiem deju pasākumiem. Pēc skaistajiem 10. Inčukalna deju svētkiem viss
turpinājās.

Jau 8. reizi pēc kārtas maijā, kad īstās
mežābeles vēl tikai taisās ziedēt, kopīgi savu skanīgo nosaukumu izdziedāt
sabrauca astoņi pašdarbības kolektīvi
no dažādām Latvijas vietām: vokālie ansambļi, kori, tradīciju ansambļi
no Durbes, Lielplatones, Smiltenes,
Skrundas, Lauteres, Jērcēniem, Žīguriem, Burtniekiem un Inčukalna. Ciemos bija aicināta arī Viļakas novada
literāte Antoņina Ločmele, kuras pseidonīms ir Santa Mežābele. Dzejniece ir
sarakstījusi vārdus arī mežābeļu himnai, kuru visi kopīgi izpildīja koncerta
noslēgumā.

un florbolu, kā arī meta šautriņas,
izmēģināja spēkus tāllēkšanā, lēca
ar lecamauklu, iemēģināja roku frisbija spēlē un izpildīja vēdera preses
vingrinājumu. Lielu prieku bērnos
raisīja Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības sarūpētā stafete,
kā arī Latvijas Sarkanā Krusta sagatavotais pārbaudījums, sniedzot
palīdzību draugam.
Bērnu un jauniešu sadraudzības
sporta spēļu dienas noslēgumā ar
diplomiem, medaļām un mazām bal-

25. maijā jau 7. gadu deju kolektīvs
„Minkāns” sadanco ar saviem draugiem. Šoreiz bija aicināti pašu vadītājas Līgas Dombrovskas kolektīvi no Sējas, Allažiem un arī vecāki
„Runči un kaķes”. Nav daudz reižu,
kad mūsu sporta kompleksā ir bijis tik ļoti daudz pozitīvi uzlādētu
ļaužu gan laukumā, gan skatītāju

tribīnēs ar domu: „Mēs par savējiem!” Turam īkšķus, lai 4.–6. klašu
dejotāji nākamgad godam tiek uz
skolēnu dziesmu un deju svētkiem!
Jau nākamajā sestdienā arī Inčukalna Tautas nama zālē tika piedzīvota šī pozitīvā enerģija Kitijas Vāveres deju studijas „Born to Dance”
sezonas noslēguma koncertā. Starp
daudzajiem dažāda vecuma dejotājiem tik labi varēja redzēt izaugsmi.
Man pašai jau grūti izsekot, kurās
brīvdienās un kāda līmeņa sacensībās bērni ir piedalījušies, bet droši
varu teikt – diplomi, medaļas un

kausi birst kā no pārpilnības raga.
Koncerta viesi bija vadītājas Kitijas
audzēkņi no Rīgas un Limbažiem.
„Born to Dance” ir kā viena liela ģimene ar tik jauko mammu Kitiju. Tā
kā Inčukalnā ir tautas nams, mūsu
tauta te svin arī lielus godus – izlaidumus bērnudārzam, mūzikas
un mākslas skolai un pamatskolai.
Mēs tikai priecājamies par bērzu
meiju smaržu un mūsu bērniem. Lai
izdodas soļi lielajā dzīvē!
Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Aizvadīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
„Es, Dzidra Gurjanova, dzimusi Švikule, no Inčukalna „Kalnābrantu” mājām
tiku izsūtīta uz Sibīriju divas reizes.
Pirmoreiz tas bija 1941. gada 14. jūnijā
ap pieciem no rīta.
Mūsu mājās bija ieradušies NKVD
kareivji un Inčukalna ciema padomes priekšsēdētājs Kronbergs, lai
arestētu visu mūsu ģimeni – mammu, tēti un mūs, trīs bērnus. Man
bija 11 gadi, brālīšiem – deviņi un
divi gadi. Mājās atgriezāmies pēc
pieciem gadiem es, mazais brālītis
un mammiņa. 1950. gadā mūs arestēja otrreiz. Līgo dienas pievakarē
mūs savāca Rīgas cietuma pagalmā
un tad konvojēja uz dzelzceļa vagoniem. Vilcienam braucot, Latvijas
robežās caur restoto logu redzējām
Līgo nakts ugunskurus, bet mums
priekšā stāvēja garš, neizsakāmu
ciešanu un pazemojumu pilns ceļš.

Astoņus gadus es nostrādāju ogļu
šahtā, zem zemes, kur vienīgā gaisma bija tā uguns atblāzma no Jāņu
nakts ugunskuriem, kuri palika aiz
Stolipina vagona loga 1950. gadā.
Daudzas reizes rakstīju LPSR valdībai, lai atļauj man atgriezties, tikai
nekādas atbildes nebija. Maskava
gan atbildēja: „Jūsu lietu var izskatīt tikai LPSR.” Dzimtenē atgriezos
vien 1990. gadā.” Tāds, lūk, ir no
Inčukalna izvestās Dzidras Gurjanovas atstātais stāsts.
Jau 30. gadu 14. jūnijā pie piemiņas
akmens izvestajiem Inčukalna stacijas laukumā pieminam komunistiskā genocīda upurus. Te pulcējas
tie, kuri šīs šausmas ir piedzīvojuši
un pārdzīvojuši vai nu 1941. gada
14. jūnijā, vai nu 1949. gada 25. martā, vai kādā citā tiem tuvu esošā datumā. Te pulcējas arī tie, kuru tuvinieki ir gājuši šo „golgātu”.

Tā arī šogad bijām kopā, godinājām
savas tautas upurus un sirdī katrs
atcerējāmies savu dzimtu. Pēc novada domes priekšsēdētāja A. Nalivaiko uzrunas vienojāmies kopīgā
spēka dziesmā – mūsu valsts himnā
„Dievs, svētī Latviju”. Piemiņas brīdī
ilgu gadu garumā piedalās senioru
koris „Atblāzma”, kurā dzied Sibīrijas bērni Kārlis un Valdis Barbani un
Anita Grūbe. Pie pieminekļa sagūla
ziedi un dega sveces.
Pirms 14. jūnija es mēģināju vienkāršā veidā izstāstīt par skarbajiem notikumiem saviem mazdēliem: vienam
vēl seši gadi un otram – jau deviņi.
Bija daudz jautājumu, pat samulsu.
Vai mēs maz saviem bērniem stāstām par notikušo, varbūt tieši viņiem
pasaku vietā jāstāsta dzimtas stāsti?
Inga Freimane,n
Inčukalna Tautas nama vadītāja
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Goda novadniece Brigita Grūtupa:
„Ar uzcītību dzīvē var ļoti daudz panākt”
Nupat ar skolas beigšanu Inčukalna
novadā sveikti 9. klašu un 12. klases
skolēni. Laba vēlējumus turpmākajās
gaitās jauniešiem vēlēja skolas vadība
un arī Inčukalna novada domes vadība.
Es uzrunāju ilggadējo Inčukalna pamatskolas direktori, Inčukalna Goda
novadnieci un kultūras dzīves cienītāju
Brigitu Grūtupu, lai uzzinātu, kāds būtu
viņas vēlējums mūsu absolventiem, kā
arī aprunātos par citām mūsu novada
aktualitātēm.
Ko jūs novēlētu mūsu šā gada skolu beidzējiem?
Es novēlu nepadoties un censties. Ar
uzcītību dzīvē var ļoti daudz panākt.
Ne vienmēr tie, kuri skolas laikā bijuši teicamnieki, dzīvē izveidojas par
lietas koku. Bieži vien tie, kuriem
skolas laikā bijušas viduvējas atzīmes, dzīvē daudz sasniedz ar savu
neatlaidību un centību.
No 5. līdz 7. jūlijam notiks jau tradicionālie Inčukalna novada svētki.
Vai esat iepazinusies ar pasākuma

programmu, vai iepriekšējos gadus
esat piedalījusies novada svētkos?
Kopš skolā vairs nestrādāju, pasākumus sanāk apmeklēt daudz retāk.
Mani ierobežo arī attālums, tādēļ ne
vienmēr laikus saņemu informāciju
par gaidāmajiem notikumiem. Protams, ka man patīk novada svētki
un pārējie kultūras pasākumi, kas
notiek Inčukalna novadā. No novada svētku programmas mani vairāk
saista koncerti.
Šobrīd visā Latvijā aktualitāte ir
novadu reforma. Ko jūs domājat
par šo reformu un to, ka Inčukalna
novadu piedāvā pievienot Siguldas
novadam?
Domāju, ka novadu apvienošanas
rezultātā vairāk cietīs iedzīvotāji.
Ceļš, lai iedzīvotājs atrisinātu kādu
sev aktuālu jautājumu, būs daudz
garāks. Nupat pavasarī piedzīvoju, ka man kā Inčukalna novada
iedzīvotājai svarīgs jautājums tika
uzklausīts un pēc neilga laika atrisināts. Pavasarī nejauši satiku novada

izpilddirektoru O. Kalniņu un vērsu
viņa uzmanību uz to, ka Silziedu iela
pēc ziemas ir briesmīgā stāvoklī,
ceļš nav nogreiderēts un pa to ir neiespējami pabraukt. Pēc neilga laika
iela tika savesta kārtībā. Cik zinu, uz
ceļa tika uzbērts samalts asfalts un
tas tika nogreiderēts, tādējādi tagad
ceļš neput un pa to var braukt droši.
Paldies pašvaldībai, ka iela tika savesta kārtībā. Neesmu pārliecināta,
ka tad, ja novads būtu pievienots
Siguldas novadam, tik ātri tiktu reaģēts uz manis norādīto problēmu.
Tas pats attiecas arī uz daudziem citiem jautājumiem. Dzīvoju Inčukalna
novadā vairāk nekā 40 gadu un varu
teikt, ka mūsu novads radījis sakārtotas vides iespaidu. Iespējams, ka
no ekonomiskā viedokļa valstij novadu reforma ir izdevīga, bet varbūt šī
reforma tiek īstenota tikai reformas
pēc.
Aila Ādamsone,n
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mūsu bibliotekāre Marija dodas pelnītā atpūtā
Jautrīte Siliņa, ilggadēja kolēģe
Marija, gribu tev no visas sirds pateikt paldies, ka palīdzēji meitai
augstskolas beigšanā ar vajadzīgās
literatūras meklēšanu. Tu neprati
pateikt: „Nē, nav.” Ja vajadzīgā grāmata nebija bibliotēkā, tu to atradi
citur. Mūs visus iepriecināja tavi rakstiņi „Rīgas Apriņķa Avīzē” un mūsu
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Novada Vēstis”. Jūs abas ar Viju
organizējāt tikšanās ar daudziem interesantiem cilvēkiem: rakstniekiem,
aktieriem, māksliniekiem un pat ar
kultūras ministri. Pašus mazākos
bērnudārza apmeklētājus tu iepazīstināji ar pirmo grāmatiņu. Pie tevis
vienmēr nāca skolēni pēc stundām
un lūdza gan grāmatas, gan padomu
darbā ar datoru. Tu organizēji dažādas tikšanās ar skolēniem, bērniem
ļoti patika šie pasākumi. Novēlu tev
labi atpūsties un neaizmirst mūs!
Vija Onskule, bibliotēkas kolēģe
Gribu padalīties savos novērojumos
par Inčukalna novada bibliotekāri
Mariju Aļeksejevu. Bibliotēkas durvis vienmēr ver mīļa sirds, no kuras
plūst labestība un atbalsts uz katra soļa. Viņa ar savu klātbūtni un
pieredzi ļoti palīdz gan lasītājiem,
gan tiem apmeklētājiem, kuri lūdz
palīdzību (pārskaitīt pakalpojuma
rēķinus, izdrukāt materiālus, kuri ir
nepieciešami, sniegt kādas ziņas)
vai vienkārši ienāk parunāties. Mūsu
novada ļaudis ir ļoti iemīļojuši mūsu
bibliotēkas, jo, ja vajag, tad arī grāmata tiek nogādāta uz māju lasītājam. Marija seko jaunumiem, tāpēc
bibliotēkā ir visa jaunākā literatūra,
kuru mūsu lasītāji ir pasūtījuši. Ir
jābūt ļoti lielam sava darba patriotam, lai tikai neatsēdētu dienu, bet
aktīvi darbotos apmeklētāju labā.

Inčukalna Goda novadnieki
pulcējas uz ikgadējo tikšanos
botāniskajā dārzā Salaspilī

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko izsaka pateicību bibliotekārei Marijai Aļeksejevai par ilggadēju un nesavtīgu darbu sabiedrības labā.

Marija, paldies par mīlestības gaismu pār grāmatām un lasītājiem. Novēlu tev jauku ceļojumu pie meitiņas
Krīstīnes, lai izdodas viss, ko esi iecerējusi!
Alda Freimane, lasītāja un deputāte
Esmu pateicīga liktenim, ka tas man
ir devis iespēju satikties ar tik dvēseliski bagātu cilvēku kā bibliotekāri
Mariju! Caur šādu cilvēku Inčukalna
novada gara gaisma starojusi plašumā un spožumā, jo viņas sirds siltums ir ar mums. Mūsdienās cilvēki
kļuvuši daudz vienaldzīgāki, nežēlīgāki, rupjāki. Cilvēciskās un garīgās
vērtības bieži tiek pārvērtētas, bet
neiecietīgā steigā – pārbīdītas. Līdz
ar civilizācijas attīstību vairojas arī
gara izslāpums. Gars jābaro, palīdzot
cilvēkiem atgūt dvēseles līdzsvaru.
Lasot grāmatas, mēs dziļāk izprotam vārdus „atbildība”, „godīgums”,
„uzticība”, „draudzība”, „mīlestība”.

Atdzimst arī mīlestība pret dabu,
darbu, cilvēkiem. Nereti mēdz sacīt,
ka grūtākais ir darbs ar cilvēkiem –
dažādi raksturi, dažādas vēlmes,
dažāds noskaņojums –, bet blakus
šīm grūtībām ir arī kāda romantika.
Cilvēki nāk ne tikai pēc grāmatām,
viņi nāk arī pēc padoma, pēc palīdzības, un katram atrodas kāds sirsnīgs
vārds, jo ikvienā cilvēkā ir apslēpts
kāds mazs un vērtīgs dārgakmens,
kas mirgo un laistās pāri gadiem,
veicot īsto ikdienas bibliotekāres
darbu ar sirdi un dvēseli. Bet, mīļā
Marija, tu vienmēr sadzirdēsi pati, ka
viss tevis dotais atkal atdodas. Jo
bibliotēka bija tavs strops, lasītāji –
tava drava, viens otram vienīgie uz
pasaules. Aizejot pelnītā atpūtā, nenokar galvu, jo dzīve jau nebeidzas.
Varēsi priecāties par sauli, mēnesi,
lietu, dabu, mākslu, bērniem un mazbērniem. Kādu laimi tev vēlēt? Esi
tik laba kā zeme, kā maize, kā avota
ūdens.

23. maijā uz ikgadējo tikšanos kopā sanāca Inčukalna Goda novadnieki, kuri
šoreiz bija aicināti aplūkot Nacionālo
botānisko dārzu Salaspilī.
Ekskursija sākās Nacionālā botāniskā dārza oranžēriju kompleksā,
kur aplūkojamas 2100 augu sugas
un šķirnes no visas pasaules. Salaspilī esošā augu sugu un šķirņu
kolekcija ir lielākā Baltijas valstīs.
Oranžērijā, kur brīžiem karstās dienas dēļ šķita pat mazliet par grūtu
uzturēties, varēja aplūkot kaktusu,
skuju koku, efeju un tropu augu kolekcijas. Gides pavadībā bija iespēja
paviesoties četrās zālēs – Sukulentu zālē, Siltajā subtropu zālē,
Vēsajā subtropu zālē un Tropu zāle.
Tomēr lielākais prieks bija doties pie
krāšņi ziedošajiem rododendriem,
pa ceļam aplūkojot vēl daudzus citus skaistus ziedus.
Goda novadnieki pēc ekskursijas

secināja, ka vienā dienā nav iespējams iepazīt šī dārza daudzveidību,
tādēļ ir vērts atgriezties un izbaudīt
Nacionālā botāniskā dārza burvību
arī citā gadalaikā.
Noslēdzoties ekskursijai, pie kafijas un gardām uzkodām ļāvāmies
sirsnīgām sarunām, kā arī klātienē
sveicām apaļu jubileju nosvinējušo
Inčukalna novada Goda novadnieku.
Neformālā gaisotnē ar Goda novadniekiem aprunājās domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova
un domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, kurš pastāstīja arī par novada aktualitātēm un plānotajiem
darbiem.
Paldies ikvienam par piedalīšanos,
kā arī stipru veselību tiem, kuri šoreiz kopīgajā pasākumā nevarēja
piedalīties!
Aila Ādamsone,n
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vangažos saziedotā nauda piešķirta ratiņtenisam
Meklē laimes atslēdziņu,
To, kam veiksies atrast viņu,
Cauri dzīves ceļiem gariem
Laime vīs ar veiksmes stariem!

Inčukalna novada dome
sirsnīgi sveic jūnijā dzimušos
Inčukalna novada iedzīvotājus,
visus jubilārus un īpaši tos novadniekus,
kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90
un vairāk gadu!

Ekumēniskie kapusvētki
Inčukalna novada kapsētās
10. augustā notiks ekumēniskie kapusvētki
Inčukalna novada kapsētās:
• 11.00 Vangažu kapos
• 13.00 Inčukalna Jaunajos kapos
• 15.00 Inčukalna Vecajos kapos

Vairāku mēnešu garumā Vangažos
veikalā „Aibe” cilvēkiem bija iespēja ziedot naudu, iemetot to speciālā
ziedojumu kastītē. Pēc veikala „Aibe”
īpašnieka Aliguseina Šihaļijeva iniciatīvas saziedotā nauda nodota labdarības organizācijas „LiveIntegro biedrība” rīcībā.
„LiveIntegro biedrības” valdes locekle Nataļja Novikova stāstīja, ka
cilvēku saziedotā nauda tiks izlietota

ratiņtenisa vajadzībām. Katru nedēļu
Vangažos treneres Ineses Reniņas
vadībā Vangažu vidusskolā notiek ratiņtenisa treniņi, kuros piedalās četri
bērni. Savukārt jūnija pēdējā nedēļā
Līgatnē notiks bērniem veltīta ratiņtenisa nometne.
„Vajadzību mums ir daudz. Mūsu
vēlme ir bērniem ar kustību traucējumiem dot iespēju nodarboties ar
sportu pēc iespējas tuvāk mājām. Ņemot vērā to, ka ik nedēļu arī Vangažos

notiek treniņi ratiņtenisā, saziedoto
naudu izlietosim ratiņtenisa attīstībai
šeit, uz vietas,” saņemot ziedojumu,
sacīja N. Novikova, kurai ratiņteniss
nav svešs, jo pati ar izciliem panākumiem nodarbojas ar šo sporta veidu.
Inčukalna novada pašvaldība no savas puses kā dāvanu pasniedza volejbola bumbu, kuru turpmāk bērni varēs
izmantot nodarbībās.
Aila Ādamsone n

Inčukalna pamatskolas skolotāji iesaistās projektos

5. jūlijā plkst. 19.00

Inčukalna novada
svētku ietvaros

Strauta pļavā
novadnieku
Kristīnes Zilickas,
Līvas Indričevas
un domubiedra
Andžeja Ranceviča
sveiciens svētkos!

Kas notiek skolā vasarā? Bērni gatavojas vasaras saulgriežiem.

Bieži nākas dzirdēt: „Skolēnu brīvlaiks jau sācies, tad jau skolotājiem arī
brīvs.” Būsit pārsteigti – tomēr tā nav.
Neuzskaitīšu daudzos papīru darbus,
kuri jāveic pēc mācību gada beigām,
pēc valsts pārbaudes darbiem devītajā
klasē, bet ir jau arī daudzi darbi, kurus
īsti nevar paspēt izdarīt tad, kad visu
dienu ir jāvada stundas.
Tātad – skola strādā visu vasaru.
Visu jūniju un pusi augusta skolotāji godam pabeidz mācību gadu un
gatavojas jaunajam darba cēlienam.
Viens no lielākajiem šīs vasaras darbiem ir jaunu telpu sagatavošana vēl
vienai pirmsskolas grupai – šis darbs
jau sācies, arī audzēkņi šai grupiņai
jau zināmi.

Jau no aprīļa beigām esam iesaistījušies „Erasmus+” projektā
„Teaching Learning Spaces Competence from Early Childhood Education” (2018-1-RO01-KA201-049545),
kurā ir iekļauts pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu vides izvērtējums, lai gūtu pedagoģiskā procesa labās prakses piemērus bērnu
un skolēnu izglītošanā, kā arī izstrādātu ieteikumus mūsdienīgas mācību vides izveidei. Projektu koordinē
Latvijas Universitātes mācībspēki –
Dr. psych., profesore Tija Zīriņa un
Dr. paed., docente Dagnija Vigule.
Vēl kāds patīkams pienākums ir
uzradies līdz ar „Erasmus+” projekta „Soli pa solim augšup”
(2019-1-LV01-KA101-060156) ap-

stiprināšanu – septiņiem Inčukalna
pamatskolas skolotājiem būs iespēja rudens brīvlaikā piedalīties mācību kursos, kurus organizē Krētas
Universitāte. Lai skolotāji sagatavotos mācībām, vasarā nāksies uzlabot
savas zināšanas angļu valodā un
darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) – tas nozīmēs
nodarbības augustā, kuras kolēģiem
pasniegs mūsu skolas angļu valodas
un IKT skolotāji.
Lai ko lemtu „tur augšā” – Izglītības un zinātnes ministrijā –, darba ir
pilnas rokas un skolēnu pilna skola.
Lai mums visiem ražena un mierīga
vasara!
Zinta Nolberga n
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2018. gada 19. decembrī 		

Nr. 10/2018 (protokols Nr. 17, 26. §)
Precizētā redakcija apstiprināta ar Inčukalna novada domes 2019. gada 20. marta lēmumu Nr. 4, 41. §.

Par grozījumiem 2012. gada 21. marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu
1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2012. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1. Pašvaldības palīdzība – līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem atbilstoši Inčukalna novada domes budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta šādiem mērķiem un šādā
apjomā:
2.1.1. ja iedzīvotāji ir saņēmuši finansējumu no citām institūcijām:
2.1.1.1. 45% no atlikušajām izmaksām energoaudita veikšanai;
2.1.1.2. 45% no atlikušajām izmaksām tehniskās apsekošanas veikšanai;
2.1.1.3. 45% no atlikušajām izmaksām renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes fasādei izstrādāšanai;
2.1.2. ja iedzīvotāji nav saņēmuši finansējumu no citām institūcijām:
2.1.2.1. 50% no izmaksām energoaudita veikšanai;
2.1.2.2. 50% no izmaksām tehniskās apsekošanas veikšanai;
2.1.2.3. 50% no izmaksām renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes fasādei izstrādāšanai.”;
1.2. izteikt noteikumu 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2. Kopējā pašvaldības palīdzība – līdzfinansējums šo noteikumu 2.1. apakšpunktā norādīto pasākumu veikšanai nevar vienai dzīvojamai mājai pārsniegt EUR 5000,00, un to dzīvojamā māja var saņemt
vienu reizi.”;
1.3. izteikt noteikumu 2.3.1. un 2.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3.1. dzīvojamā māja atrodas Inčukalna novada administratīvajā teritorijā un ir nodota ekspluatācijā
līdz 2000. gadam;
2.3.2. dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 25%
no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (neattiecas uz pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļa īpašumiem);”;
1.4. izteikt noteikumu 3.1.9. un 3.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.9. līguma kopiju par renovācijas būvprojektu vai apliecinājuma kartes fasādei izstrādāšanas darbu
veikšanu;
3.1.10. renovācijas būvprojektu vai apliecinājuma kartes fasādei izstrādāšanas darbu veikšanas darbu
samaksas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);”;
1.5. papildināt noteikumus ar 3.1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.13. apliecinājumu par finansējuma saņemšanu no citām institūcijām.”;
1.6. izteikt noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1. Inčukalna novada dome viena mēneša laikā izskata Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus
un pieņem lēmumu par pašvaldības palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā (energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai, renovācijas būvprojekta vai apliecinājuma kartes fasādei izstrādei).
4.2. Pēc Noteikumu 4.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas Inčukalna novada dome informē
Iesnieguma iesniedzēju par pieņemto lēmumu un noslēdz rakstisku līgumu ar pilnvaroto personu par
palīdzības saņemšanu, ņemot vērā Noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā noteiktos apmērus.”;
1.7. izteikt noteikumu 5. nodaļu šādā redakcijā:
„5.1. Pašvaldības palīdzības saņēmējam pēc Domes pieprasījuma ir pienākums rakstiski informēt par
energoefektivitātes pasākumu realizācijas sagatavošanas darbu un izpildes gaitu.

5.2. Noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones
ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā „Novada
Vēstis”.
A. Nalivaiko, domes priekšsēdētājs
Saistošo noteikumu Nr. 10/2018
„Par grozījumiem 2012. gada 21. marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012
„Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 16. punktu un likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta
4. punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sniegt Inčukalna novada pašvaldības iedzīvotājiem palīdzību – līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu
dzīvojamajās mājās, saistošie noteikumi nosaka palīdzības –
līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

3. Informācija par plānotā projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana
ietekmēs pašvaldības budžetu, jo palīdzība – līdzfinansējums
tiks piešķirts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Informācija par plānotā projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – būvniecības procesu attīstība.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

1) Palīdzības – līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā tiks
iesniegts iesniegums.
2) Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu tiks pieņemts
Inčukalna novada domes lēmums.
3) Inčukalna novada domes lēmuma apstrīdēšanas kārtība un
termiņi ir paredzēti Administratīvā procesa likumā.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas netika veiktas.

A. Nalivaiko, domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, e-pasts dome@incukalns.lv

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
2019. gada 20. martā Inčukalna novadā, Vangažos, Nr. 4

41.§. Par Inčukalna novada domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Par grozījumiem 2012. gada 21. marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” precizēšanu
Ziņo: A. Nalivaiko
Inčukalna novada dome 2019. gada
12. februārī saņēma Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinumu
Nr. 1-18/1269 ar iebildumu par Inčukalna
novada domes 2018. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2018
„Par grozījumiem 2012. gada 21. marta
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 „Inčukalna novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””.
Ministrija lūdz svītrot saistošo noteikumu
Nr. 10/2018 2. punktu, jo saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta sesto
daļu saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas šā

panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, ja
tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās
termiņš.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45. panta ceturto daļu, kas noteic, ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas
prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome
nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā
daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos
noteikumus. Saistošos noteikumus triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, A. Nalivaiko
lūdz balsot. Atklāti balsojot: par – 13 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko,
S. Rozīte, J. Sergejevs, L. Vorobjova); pret –
nav; atturas – nav, dome nolemj:
1. izteikt Inčukalna novada domes
2018. gada 19. decembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2018 „Par grozījumiem 2012. gada 21. marta Inčukalna
novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.”;
2. apstiprināt Inčukalna novada domes
2018. gada 19. decembra saistošo
noteikumu Nr. 10/2018 „Par grozījumiem 2012. gada 21. marta Inčukalna
novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 5/2012 „Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” precizēto redakciju;
3. uzdot Inčukalna novada domes kan-

celejai saistošos noteikumus pēc to
parakstīšanas nosūtīt rakstveidā un
elektroniskā veidā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai;
4. uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt
saistošos noteikumus informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis” un pēc to
spēkā stāšanās – Inčukalna novada
pašvaldības mājaslapā.
Domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) A. NALIVAIKO
IZRAKSTS PAREIZS
Inčukalna novada domes
sekretāre L. Sīka
Inčukalnā 2019. gada 1. aprīlī
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NOVADA VĒSTIS

2019. gada JŪNIJS

Inčukalna novada svētku PROGRAMMA
‣ Piektdien, 5. jūlijā,
RĪB VANGAŽI

pie Vangažu Kultūras nama (Gaujas
ielā 12, Vangažos):
18.00–20.00 orientēšanās spēle
„Dara liels un dara mazs” (vāc zīmodziņus un saņem pārsteigumu – īpaši
novada svētkiem gatavotu grāmatiņu
bērniem), būs arī lielās āra spēles, kārumu busiņš, seju rotāšana, radošās
darbnīcas – „Taureņi ir brīvi”, nozīmīšu
izgatavošana, iespēja atstāt vēstījumu (tautasdziesmu) uz sienas pūšamo
krāsu darbnīcā –, momentfoto, makšķernieka loms, vizināšanās ar zirgiem;
darbosies amatnieku tirdziņš;
no 18.00 muzikāls novadnieku sveiciens:
18.00 svētku atklāšana ar deju grupu
„Ciprese”;
19.00 sieviešu vokālais ansamblis
„Kaprīze” un draugi;
20.00 muzikālās impresijas „MelnBalts”, muzicē Kristīne Zilicka, Līva
Indričeva, domubiedrs Andžejs Rancevičs un bērni;
21.00 grupas „Dagamba” koncerts;
23.00 nakts kino – komēdija „Klases
salidojums”;

‣ Inčukalna Tautas namā

(Atmodas ielā 1a, Inčukalnā):
16.00 tautas daiļamata meistares
Ilzes Kopmanes izstādes atklāšana.
Novada iedzīvotāji uz pasākumiem varēs nokļūt ar autobusu. Maršruts:
15.00 Vangaži (tirgus laukums)–Gauja–
Inčukalns;
17.15 Inčukalns–Gauja–Vangaži (tirgus
laukums);
22.30 Vangaži (tirgus laukums)–Gauja–
Inčukalns.

‣ Sestdien, 6. jūlijā,

DIMD INČUKALNS:

10.00–10.45 novada modināšana –
retro automašīnu parāde (Gauja–
Vangaži–Inčukalns);

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@incukalns.lv,
tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv.
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs.
Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

11.00–16.00 Amatnieku tirgus diena
Inčukalnā (Zvaigžņu iela no Atmodas
līdz Saules ielai);
no 11.45 Ģimeņu svētku gājiens no
bērnu laukuma pie tautas nama uz
Aleksandra parka estrādi cauri Saules
vārtiem;
12.00–16.00 Aleksandra parka estrādē:
12.00 jauno novadnieku sveikšana
„Es, mazais novadnieks”, novada bērnu kolektīvu koncerts. Lūdzam vecākus, kuru mazuļi dzimuši no 2018. gada
20. jūnija līdz 2019. gada 20. jūnijam un
kuru bērnu pirmā deklarētā dzīvesvieta
(un arī vismaz vienam no vecākiem) ir
Inčukalna novads, pieteikties, aizpildot
anketu www.incukalns.lv un nosūtot to
sabiedrisko attiecību speciālistei Ailai
Ādamsonei uz aila.adamsone@incukalns.lv;
13.00 igauņu, baltkrievu viesu un novada mazākumtautību kolektīvu koncerts „Gosti nāk”;
14.00 Liepājas teātra mutīgo aktrišu
folkloras kopa „Atštaukas”;
15.00 novada amatiermākslas kolektīvu koncerts;
no 13.00 rotaļas un radošās darbnīcas –
vainagu pīšanas darbnīca un zāļu izzināšana, rotu darināšana, mājas dzīvnieku zoodārzs, izjāde ar poniju un citas aktivitātes;
9.30–18.00 aktivitātes sporta laukumā un veloorientēšanās novadā:
11.00 basketbola metieni (mīnusi);
11.00–11.55 dalībnieku reģistrācija
klātienē pie sporta kompleksa Inčukalnā, Inčukalna svētku zolītes kausa
izcīņai. Turnīra sākums 12.00;
12.00 pludmales volejbols (komandām pieteikšanās līdz 4. jūlijam, zvanot
Ģirtam pa tālr. 26528573);
12.15 frisbija meistarklases;
13.00–20.00 frisbija turnīrs;
21.00 novada organizāciju, biedrību
un uzņēmumu svētku gājiens „Kāzas Inčukalnā." 20.30 pulcēšanās pie

novada domes, aicinām pieteikties
svētku gājienam, rakstot uz martins.
poznaks@incukalns.lv vai zvanot pa
tālr. 28328282;
21.20 novada vadības uzruna un novada zelta pāru godināšana.
Lūdzam atsaukties tos Inčukalna novada iedzīvotājus, kuriem 2019. gadā
aprit 50 vai vairāk laulībā nodzīvotu
gadu. Zelta kāzu jubilāru pārus pasākumam drīkst pieteikt arī radinieki
vai kaimiņi. Pieteikuma anketa pieejama www.incukalns.lv. Aizpildiet
to un nosūtiet sabiedrisko attiecību speciālistei Ailai Ādamsonei uz
aila.adamsone@incukalns.lv;
21.50 „Tautumeitu” un „Auļu” koncerts „Lai māsiņa rotājas”;
23.50 svētku uguņošana;
24.10–5.00 zaļumballe, spēlēs grupa
„Krauja un co”.
Novada iedzīvotāji uz pasākumiem varēs nokļūt ar autobusu. Maršruts:
19.00 Gauja–Indrāni–Vangaži (tirgus
laukums)–Sēnīte–Inčukalns;
24.30 Inčukalns–Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži (tirgus laukums)–
Inčukalns–Egļupe.

‣ Svētdien, 7. jūlijā,

ATBALSS GAUJĀ:
11.00 brokastu pikniks pie Gaujas
Kultūras nama (ar līdzpaņemtu piknika aprīkojumu), cirka izrāde, piepūšamās atrakcijas;
13.00
izklaidējoša
komandu
erudīcijas spēle „Prāta spēles”
(„Latvijas kauss 2019”, Inčukalna
posms). Lūdzam pieteikt komandas
(4–6 dalībnieki) www.prataspeles.lv
vai rakstot uz info@prataspeles.lv,
tālr. 24204040.
Novada iedzīvotāji uz pasākumiem
varēs nokļūt ar autobusu. Maršruts:
10.30 Vangaži–Gauja–14.00 Vangaži.
www.incukalns.lv

